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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att undersöka instrumentallärares erfarenheter av undervisning på 

distans, och vidare deras uppfattningar av huruvida webbaserad distansundervisning som 

lektionsform är lämplig som ersättning för- eller komplement till traditionell undervisning. 

Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra instrumentallärare som arbetar 

med distansundervisning. Resultatet visar att distansundervisning bör användas som ett 

komplement till traditionell undervisning, men när traditionell undervisning inte är möjlig kan 

distansundervisning användas som ersättning. 

 

Nyckelord: Instrumentallektioner, distansundervisning, traditionell undervisning, 

komplement, ersättning  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Thomas von Wachenfeldt som hjälpt oss 

säkerställa kvaliteten på arbetet. Han har även hjälp oss hitta några av informanterna som 

deltagit i studien. 

Vi vill också tacka alla informanter som ställde upp på att bli intervjuade, och de personer 

som gett oss tips om lärare med erfarenhet av distansundervisning. 
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1. Introduktion 

Författarna till denna studie har själva erfarenhet av att som gitarrlärare undervisa på både 

traditionellt vis och på distans genom Skype
TM

, och är därmed medvetna om vissa för- och 

nackdelar med lektionsformen gentemot traditionella lektionsformer. Några problem som kan 

uppstå med distansundervisning är att mycket tid går åt till att lösa problem som har med det 

rent teknologiska att göra, vilket även uppmärksammats av Brändström, Wiklund och 

Lundström (2012). Detta kan manifestera sig bland annat genom att läraren och eleven får 

svårigheter att spela tillsammans på grund av tidsförskjutningen (a.a.) och att ljud- och 

bildkvaliteten ibland kan vara sämre än den borde vara (Orman & Whitaker, 2010).  Enligt 

den forskning vi känner till är det svårt att avgöra vilken av lektionsformerna som fungerar 

bäst för elevens lärande, utan det är lite ge-och-ta beroende på vilken man väljer (Brändström 

et al., 2012; Orman & Whitaker, 2010; Riley, 2009; Dammers, 2009). 

Vi vill fokusera på om distansundervisning kan hålla samma kvalitet som traditionell 

undervisning för alla elever. Kan det för vissa elever helt enkelt inte fungera med 

distansundervisning, och väger fördelarna med lektionsformen upp för de nackdelar som den 

också innebär? I Sverige kan skolor i glesbygden ligga på långt avstånd ifrån centralorten, och 

att få tag på lärare i alla ämnen som regelbundet kan ta sig till dessa platser varje vecka är inte 

alltid lätt. Denna situation gör att distansundervisning blir ett alternativ för att lösa problemet, 

men om en skola ligger avsides, vilket gör det svårt för lärare att regelbundet ta sig dit, är det 

då verkligen rimligt att man helt övergår till individuella lektioner via webben? Vi ska själva 

bli gitarrlärare och har märkt att distansundervisning används mer och mer som ett 

pedagogiskt verktyg, vilket gör att vi tycker forskning inom ämnet är viktigt. Vi anser att 

läraren bör kunna anpassa undervisningen efter elevernas specifika behov, och därför bör 

distansundervisningen bereda möjlighet för detta. Förhoppningsvis leder studien till nya 

insikter om faktorer som påverkar kvaliteten och validiteten i distansundervisning som lärare 

kan ha nytta av. 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har till största del delat upp arbetet i hälften var. Detta innebär att vi har delat skrivansvaret 

i bakgrunden, metoden, resultatet och diskussionen så att bägge har skrivit ungefär lika 

mycket var. Båda har sedan tagit del av vad den andre skrivit och kommit med förslag på 

förbättringar. En del kortare stycken har vi skrivit tillsammans när vi ansett oss behöva direkt 

feedback från den andre vid skrivandets stund, exempelvis abstraktet, slutsats av resultatet 

och förslag till vidare forskning. Bägge deltog i samtliga intervjuer där vi turades om att ställa 

frågor till informanterna. Sedan transkriberade Michael intervjuerna med pedagog A och B, 

medan Thomas tog hand om intervjuerna med pedagog C och D. I resultatet hade Michael 

ansvaret för rubrikerna Hur fungerar distansundervisningen idag? och Varför bör det bara 

användas som komplement?, och Thomas för Sådant som uppfattas likvärdigt den 

traditionella undervisningen och Vad vinner man på med distansundervisning?. I 

diskussionen har båda skrivit ungefär lika många stycken under varje rubrik. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka instrumentallärares erfarenheter av undervisning på 

distans, och vidare deras uppfattningar av huruvida webbaserad distansundervisning som 

lektionsform är lämplig som ersättning eller komplement för traditionell undervisning. Ur 

denna frågeställning emanerar följande forskningsfrågor: 

 Vilka eventuella hinder måste överkommas för att distansundervisning ska kunna 

användas som ersättning för traditionell undervisning? 

 Vilka fördelar finns det med distansundervisning? 

 Vilka parametrar är väl fungerande i dagens distansundervisning? 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet behandlar vi vad gymnasieskolans styrdokument säger om instrumental-

undervisning. Vi går in på vad Sveriges Musik- och Kulturskoleråd har för mål, och vad deras 

senaste rapport i jämförelse med dessa mål visar. Vi går även in på vad skollagen säger om 

elevers rättigheter och kraven på skolans utbildning. 

I delen om tidigare forskning redogör vi för vilka skillnader som upptäckts mellan traditionell 

undervisning och distansundervisning, och vilka för- och nackdelar som finns där emellan. Vi 

beskriver huruvida ny teknik kan påverka lärandet, och vilka konsekvenser det kan få. Vi går 

också in på vilka hinder distansundervisningen står inför, och vilka fördelar lektionsformen 

kan inbringa. Slutligen redogör vi för några av de tekniska verktyg som hittills har använts i 

distansundervisning, och visar på vilka möjligheter och problem dessa innebär för lärare och 

elever. 

3.1 Begrepp 

Här förklaras ett antal begrepp som förekommer upprepade gånger i denna rapport. 

Distansundervisning: undervisnings- och studieform där studerande och lärare befinner sig på 

olika platser och därför kommunicerar med varandra med hjälp av tekniska medier (IT., u.å.). 

Traditionell undervisning: undervisnings- och studieform där studerande och lärare befinner 

sig i samma fysiska rum (Brändström et al., 2012; Hebert, 2007). 

Face-to-face: en annan benämning för traditionell undervisning (Brändström et al., 2012; 

Abdous & Yen, 2010). 

Synkron undervisning: undervisning där kommunikationen mellan lärare och elev sker i 

realtid. Det som kommuniceras når alltså fram till den andra parten direkt (Brändström et al., 

2012; Orman & Whitaker, 2010). 

Asynkron undervisning: undervisning där kommunikationen mellan lärare och elev ej sker i 

realtid. Sådan undervisning genomförs exempelvis med hjälp av förinspelade videoklipp 

(Brändström et al., 2012; Seddon & Biasutti, 2009). 

3.2 Läroplan 

I styrdokumentet för gymnasieskolan står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011b, s. 6), att läraren ska ”stimulera, handleda och 

stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter” (s. 10), samt att arbetet ska 

organiseras och genomföras så att eleverna ”utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Detta innebär att 

distansundervisning bör vara flexibelt och ha utrymme för anpassning för att den ska kunna 

användas som arbetsform i samband med gymnasieskolan. Det står även att ”skolan ska sträva 

efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer” (s. 8), och att alla som 
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arbetar i skolan ska ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 

(s. 10). 

I kursplanen för ämnet Instrument eller sång 3 i gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) står det 

att undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad sångteknik. 

 Musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form. 

 Genrer, stilar och epoker. 

 Konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframförande. 

 Repertoar för det egna instrumentet. 

 Musikaliska instuderingsmetoder. 

 Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro. 

 Solistiskt framträdande. (Skolverket, 2011a) 

För att distansundervisning ska kunna ersätta eller komplettera den traditionella undervisingen 

i detta ämne så måste samtliga av dessa punkter tas i beaktande. 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2013b) har i sin senaste verksamhetsplan betonat att de 

vill verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige. Deras 

senaste rapport (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, 2012a) visar dock att sju kommuner i 

Sverige inte bedriver musik- eller kulturskoleverksamhet, vilket innebär att verksamheten inte 

är så tillgänglig som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd skulle vilja. Terminsavgifter, 

ekonomi och utbud varierar också mellan olika skolor. Alltså behövs fortfarande mycket 

göras för att deras mål ska kunna uppfyllas. 

3.3 Skollagen 

Under paragraf 8 i skollagen står det att ”alla ska, oberoende av geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte 

annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag” (SFS 2010:800, s. 3). Elevernas 

ekonomiska situation får alltså inte hindra deras möjlighet att delta, så skolan måste därför se 

till att de tekniska resurserna som verksamheten kräver finns och är tillgängliga för dem. 

Under paragraf 9 står det att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (s. 3). Jämfört med den 

traditionella undervisningen får alltså inte distansundervisning i skolan vara en sämre version 

av den förra, utan de måste vara likvärdiga varandra och hålla en likvärdig kvalitet. 
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3.4 Tidigare forskning 

Att undervisa på distans är ett tämligen nytt arbetssätt, åtminstone när det gäller instrumental-

undervisning. Detta innebär att forskning kring ämnet är angeläget för att se vilka 

konsekvenser det får för lärandet. Här går vi igenom några för- och nackdelar som 

distansundervisningen för med sig jämfört med traditionell undervisning. Vi redovisar också 

för hur användandet av ny digital teknik påverkar lärandet och eleverna, och vilka 

konsekvenser detta kan medföra. 

3.4.1 För- och nackdelar jämfört med traditionell undervisning 

Mellan åren 2009-2010 genomfördes projektet Vi r Music som hade syftet att ta reda vilka 

för- och nackdelar distansundervisning har jämfört med traditionell undervisning (Brändström 

et al., 2012). Projektet fokuserade på elgitarrlektioner och master classes. Elgitarrlektionerna 

utfördes med hjälp av Skype
TM

 av lärarstudenter på högskolan i Piteå som hade varsin elev 

från Gällivare. Bland slutsatserna som kunde dras efter projektets slut var att det inte gick att 

spela tillsammans på grund av fördröjningen som sker när man kommunicerar genom 

Skype
TM

. Detta löstes genom att ackompanjemanget spelades in före lektionen och sedan 

användes under lektionstillfället. Det var också för tidskrävande att spela in allt själv så 

lärarstudenterna ansåg att det var bättre att leta upp färdiga bakgrundslåtar som de kunde 

skicka till eleven. Så här sa en av dem: “If you find a pretty good MIDI-file, you take it and 

transfer it into a sequencer program such as for example Logic or Cubase, and you change the 

samplings to more funny samplings . . . It’s no problem to find for example Smoke on the 

Water on MIDI” (Brändström et al., 2012, s. 452). Eftersom att det inte gick att fysiskt lägga 

elevens fingrar på det rätta stället var lärarna tvungna att förklara fingersättningarna mer 

verbalt och genom att visa. Teknologin kunde också ställa till problem. Som exempel skriver 

de att det kan hända att en elev spelar bra, men att läraren inte hör på grund av något fel med 

teknologin. På den positiva sidan kom de fram till att långa tystnader inte är ett lika stort 

problem på distans, vilket underlättar när läraren vill byta riktning till ett nytt segment under 

lektionen och behöver leta upp annat material. De beskriver också en elev som blev mycket 

mer pratglad och log mer under distansundervisningen. Master class-lektionerna utfördes 

genom 11 klassiska grupplektioner med bland annat cello. De använde sig av en 50-52 tums 

TV med externa högtalare och mikrofoner. Eleverna som deltog tyckte att det var jobbigt att 

inte veta hur deras instrument lät för läraren som lyssnade. Generellt ville ingen av eleverna 

som hade antingen elgitarr eller master class lämna den traditionella undervisningen, men de 

verkade ändå vara positiva till att använda distansundervisning som ett komplement. 

Orman och Whitaker (2010) skriver om en annan studie som genomfördes för att jämföra 

traditionell undervisning med distansundervisning. Studien fokuserade på individuella 

blåsinstrumentslektioner med tre elever i årskurs 7-8 som spelade antingen tuba eller saxofon. 

Samtliga hade spelat något av instrumenten i åtminstone ett år innan projektet började, men 

ingen av dem hade tagit lektioner innan. De hade fem eller sex 30 minuters-lektioner vardera 

då läraren satt på ena sidan av campuset som de befann sig på och eleven satt på andra sidan 

campuset. De använde sig av laptops med videokonferensmjukvara och varsin kamera. Två av 

eleverna hade också tre traditionella lektioner var. Det visade sig att när de hade traditionella 
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lektioner så gick mer tid åt till irrelevanta sysslor. När de hade lektioner på distans så 

användes alltså mer tid till att spela på instrumenten. Läraren och eleven hade också mer 

ögonkontakt på distans. Det största problemet under distanslektionerna var tekniken då ljud- 

och bildkvaliteten inte var så bra som den borde ha varit, vilket innebar att både lärare och 

elever tyckte att det var svårt att se fingersättningar tydligt. 

En annan studie om distansundervisning fokuserade på klassvisa musiklektioner med barn i 

årskurs 3-5 från ekonomiskt svaga områden i Mexiko (Riley, 2009). Lärarna var 

lärarstudenter ifrån USA som använde sig av videokonferensteknologi för att genomföra 

lektionerna. Eleverna fick bland annat sjunga sånger, läsa rytmer och improvisera på 

slagverksinstrument. Lärarna tyckte det var svårt att förklara fysiskt och verbalt en idé på 

grund av man inte var i samma rum som eleverna, samt att det fanns en ljudfördröjning. En 

lärare tyckte också det var svårt att få ett personligt band till eleverna, och eftersom att läraren 

inte kunde ge eleverna individuell uppmärksamhet så visste denne inte vilka som hade förstått 

och vilka som inte hade förstått. De menar att de var synnerligen beroende av teknologin. Mer 

tid kunde ibland gå åt att hantera det tekniska istället för själva lektionen. De positiva 

aspekterna av distansundervisningen var att elever som annars aldrig hade fått någon 

regelbunden musikundervisning nu kunde få det. Det skapade också en möjlighet att träffa 

folk från andra delar av världen. 

Kommunikationen mellan lärare och elever i distansundervisning kan alltså innebära problem. 

Vid gruppundervisning brukar kommunikationen och interaktionen anses vara bättre med 

läraren på plats, och samma sak kan sägas om kommunikationen elever emellan (Andersson 

& Lövf, 2008). Men samtidigt finns det forskning som säger annat. Abdous och Yen (2010) 

studerade bland annat hur eleverna själva värderade interaktionen mellan elev och lärare (self-

perceived learner-to-teacher-interaction), och kom fram till att det inte var någon skillnad 

mellan face-to-face, satellitsändning och video-strömning. Eftersom högre ”self-perceived 

learner-to-teacher-interaction” visade sig vara kopplat till högre belåtenhet från studenten och 

ett högre slutbetyg så kan det anses vara av väsentlig betydelse. “This finding echoes previous 

studies which support the importance of teacher-to-student interaction in learners' satisfaction. 

Numerous studies have reported student-to-teacher interaction to be significantly and 

meaningfully related to learner satisfaction” (s. 255). Kommunikationen eleverna emellan kan 

som sagt också vara problematisk. På Karlstad universitet visade det sig att när de jämförde 

vad campuseleverna och distanseleverna tyckte om vissa aspekter i sin utbildning, så var 

samarbetet med andra en av de få sakerna campuseleverna var mer nöjd med (Haglund & 

Johansson, 2013).  

Vid individuella instrumentallektioner kan det vara lättare att lära känna varandra face-to-face, 

och att avläsa och tolka ansiktsuttryck kan försvåras på distans (Dammers, 2009). Men 

kommunikationen kan samtidigt förbättras genom att positionera webbkameran på ett sådant 

sätt att mottagaren upplever ögonkontakt. Dock är det svårt att göra någonting åt den fysiska 

kontakten med den andra personen, vilket ska vara viktigt i en undervisningssituation och 

interaktion rent allmänt (a.a.). 
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En av de större fördelarna med distansundervisning är plats och tidsoberoendet. Att kunna 

genomföra lektionerna hemifrån kan till exempel göra att inblandade personer slipper oroa sig 

för om eleverna har möjligheten att ta sig till lektionerna vid varje tillfälle (Dammers, 2009). 

Oberoendet av tid kan också leda till att eleven är mer avslappnad och inte distraheras av 

andra (Ben-Zadok, Leiba & Nachmias, 2010). Som vuxen förälder kan oberoendet även vara 

praktiskt om denne vill kunna utbilda sig och samordna det med familjelivet (Haglund & 

Johansson, 2013). Även i de studier där lärare eller elever generellt har haft en negativ syn på 

distansundervisning gentemot traditionell undervisning, så har ändå den geografiska friheten 

angetts som en positiv aspekt (Alberich-Artal & Sangra, 2012). 

I en enkätsundersökning av Statistiska centralbyrån (2012) deltog på en högskola 17 000 

distanselever och 4 000 campuselever för att ta reda på vad de tyckte om distanskursen, och 

vilka skillnader som eventuellt kunde finnas mellan distans- och campuseleverna. I enkäten 

skulle eleverna svara på om de var nöjda med kursen eller inte. Det visade sig att en större 

andel av eleverna som gick på campus avslutade kursen jämfört med de som gick på distans 

då 55% avslutade kursen på distans och 81% på campus, vilket gjorde att resultaten delades 

upp i både en del där samtliga elevers svar finns med, och en där bara de som avslutade 

kursens svar är med. Detta på grund av att många av eleverna som inte avslutade kursen har 

svarat ”vet ej” på vissa frågor. Här kommer vi att fokusera på svaren från eleverna som 

avslutade kursen. Resultatet visade att distanseleverna verkade vara mer nöjda med kursen. 

90% av distanseleverna var nöjda med den i sin helhet, 90% var nöjda med svårighetsgraden 

på kursen och 76% var nöjda med stödet de fått av lärarna. Jämför detta med campuseleverna 

av vilka 81% var nöjda med kursen i sin helhet, 83% var nöjda med svårighetsgraden på 

kursen och 69% var nöjda med stödet de fått av lärarna. Större andel elever på campus 

svarade dock att de skulle välja att fortsätta nästa kurs på samma sätt än de som gick på 

distans, men de låg ändå rätt lika i procentförhållandet. Enligt Statistiska centralbyrån väljer 

elever att gå en distansutbildning istället för en på campus för att det passar deras livssituation 

bättre, de vill/kan inte flytta eller så finns kursen bara på distans. Hebert (2007) menar att 

några av fördelarna med distanslektioner är att de passar bra för upptagna föräldrar, och elever 

med funktionshinder och andra hälsoproblem. Onlinelektioner ger också elever chansen att få 

träffa lärare med hög kompetens, vilket de möjligtvis annars inte hade fått. 

På Karlstad universitet visade det sig att genomströmningar på programutbildningar låg på i 

stort sett samma nivå för campus och distans, även om campus hade aningen högre resultat 

(Haglund & Johansson, 2013). Dock lade distanseleverna mer tid på sina studier jämfört med 

campus, både på helger och veckodagar. 

3.4.2 Hur ny teknik påverkar lärandet 

All ny teknologi förändrar hur det fysiska rummet ser ut och kan användas, vilket innebär att 

forskning bör göras kring hur detta påverkar inlärning och den sociala aspekten (Lippman, 

2010). Lippman menar att folk som designar rum mest fokuserar på sådant som är relaterat till 

ekonomi och miljö, och i arkitektur är det idag det estetiska som det fokuserar på istället för 

hur rummet kan användas. Att få en bättre förståelse kring hur det fysiska rummet påverkar 

eleverna skulle skapa mycket bättre förutsättningar för att utveckla lärandet (a.a.). 



8 

 

Brooks (2011) håller med om att för lite forskning har bedrivits gällande hur den nya 

teknologin kan påverka lärandet, och var därför med i ett projekt där det undersöktes hur ett 

rum med nyare teknologi påverkar eleverna jämfört med ett traditionellt klassrum. Med ett 

traditionellt klassrum syftar Brooks på ett rum med ett antal bänkar som är vända mot en svart 

tavla som är placerad i ena änden av det. I det här projektet använde de sig av ett Active 

Learning Classroom (ALC), det vill säga ett klassrum som är designat för att komma ifrån den 

traditionella varianten genom att vara mer innovativ och flexibel. De använde sig av runda 

bord med plats för nio elever i varje. Varje bord hade utbytbar laptop-teknologi som var 

länkade till plattskärmar. Det fanns en instruktörstation i rummet där läraren kunde skicka ut 

material till två stora projektorskärmar, och därifrån kunde denne även kontrollera vad som 

visades på plattskärmarna vid alla borden. Dessutom fanns det whiteboards gjorda av glas på 

väggarna runt om i rummet som eleverna och läraren hade tillgång till. Undersökningen 

gällde en biologikurs på ett universitet i USA där eleverna delades in i olika grupper. Vissa 

fick gå kursen i ett traditionellt klassrum, och resten i ett ALC-rum. Alla grupper fick samma 

material, prov, tider och uppgifter för att undvika att skillnader uppstod på grund av olikheter 

i själva kurserna. Det enda som skiljde dem åt var rummet de arbetade i. Eleverna som fick 

använda sig av det traditionella klassrummet hade sedan tidigare i genomsnitt bättre resultat 

från skolgången än de som fick använda ALC-rummet. Därför förväntades eleverna i det 

traditionella rummet ha bättre resultat vid kursens slut. Resultaten visade att så var fallet när 

kursen hade avslutats, men det var med en betydligt mindre marginal än vad som förväntades 

då båda sektionerna statistiskt sett fick samma betyg. ALC-sektionen hade alltså presterat 

mycket bättre än förväntat medan den traditionella sektionen presterade något sämre än 

förväntat. De drog därför slutsatsen att det nya rummet hade en stor påverkan på lärandet för 

eleverna (a.a.). 

I en studie av Andersson och Lövf (2008) fick distanselever möjligheten att välja om de ville 

sitta i en studio och följa undervisningen där tillsammans med andra kursdeltagare, eller följa 

den hemifrån vid datorn. Allt eftersom tiden gick valde fler elever att följa den hemifrån, och 

de verkar ha tyckt att det var bekvämt och fungerade lika bra, trots att de hemifrån inte kunde 

se läraren. 

På ett universitet i USA har det gjorts en studie där deltagarna fick använda sig av en 

asynkron lektionsform för att se vilka fördelar det kan få för lärandet (Brecht, 2012). Kursen 

handlade om finansiell bokföring och innehöll en blandning av grundkoncept och tekniska 

färdigheter. Eleverna fick material som var gjort med hjälp av Microsoft Office
TM

. Det 

innehöll en videofil med bilder och en röst som talade till dem. Studien fick positiv respons 

från eleverna som tyckte att videolektionerna var till hjälp vid studerandet då de kunde gå 

igenom lektionen i sin egen takt tack vare att de kunde pausa och spola tillbaka, och de kunde 

sedan gå igenom materialet vid den tid som passade dem bäst personligen. Det visade sig 

också att den asynkrona lektionsformen minskade antalet fall där elever hoppade av kursen.  

Seddon och Biasutti (2009) skriver om en studie där tre italienska elever i åldrarna 20-22 år 

fick lära sig spela en bluestolva (en tolv takter lång ackordföljd som är vanlig i genren blues) 

på keyboard. Alla var på nybörjarnivå och lektionerna skedde asynkront. Vid varje session 
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fick de en och en gå in i ett rum som var designad för just detta ändamål i vilket det fanns en 

keyboard som var kopplad till en laptop som hade ett sequencer-program (datorprogram som 

kan ge användaren möjlighet att spela in, spela upp och redigera toninformation) kallat 

Musicator Delta
TM

 installerat. Med hjälp av detta, en bluestext och sex midifiler fick eleverna 

själva öva på materialet och sedan spela in det till en ljudfil som skickades till en lärare som 

över mail gav dem feedback. Varje session videofilmades och tog ungefär en timma vardera. 

Alla blueslektioner skedde under en sex-veckorsperiod. Eleverna gav god respons vid 

studiens slut och slutsatsen var att de genom denna lektionsform hade lärt sig att själva 

planera, organisera, övervaka och bedöma sin egen kompetens. 

Det verkar inte krävas särskilt höga kunskaper om datorer för att som elev undervisas på 

distans. Till exempel svarade en överväldigande majoritet av studenter på Karlstad universitet 

att de hade tillräckligt höga förkunskaper om datorer för att genomföra utbildningen (Haglund 

& Johansson, 2013). Enligt Abdous och Yen (2010) visade det sig att elever med högre 

självuppskattad datorkunskap kände sig mindre nöjda efter utbildningen än de med lägre, 

vilket gick emot tidigare forskning och kan ha berott på att den behövda datorkunskapen var 

så pass låg. Samma studie visade också att huruvida eleven hade tagit lektioner på distans 

förut inte verkar spela någon anmärkningsvärd roll vad gäller hur nöjd eleven i slutändan var 

med kursen. 

Ben-Zadok et al. (2010) försökte ta reda på om elevers ålder eller kön påverkade hur väl 

distansundervisning fungerade. Det visade sig att det inte spelade någon roll om eleven var 

pojke eller flicka, trots att pojkarna använde sig av datorer hemma oftare än flickorna. Inte 

heller åldern verkade spela någon roll, även fast de yngre eleverna tog mer tid på sig. ”In this 

context, our main conclusions from this study are that extending teaching and learning time 

and boundaries to include the home using online learning environments is possible and 

worthwhile, regardless of age or gender” (s. 319). 

Alberich-Artal och Sangra (2012) ser användningen av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) som något som främjar lärandet. I följande citat beskriver de varför 

exempelvis mjukvara, spel och möjligheterna med delning via Internet inte bör förbises i 

skolmiljön: 

Exposing a student to all of these opportunities for training could become a means to foster 

autonomous learning, by widening the number of approaches that music training has acquired 

over time. It would also foster decision making in terms of taking the appropriate choices for 

working with a particular musical concept. But all of this would require that the music 

instructor does not lock his or her student within the classroom, thus becoming the only one to 

transmit “the secrets of life”. Rather, it should require that classroom becomes the door that 

opens all these learning opportunities to the student, the instructor function being that of 

simply accompanying the process of making choices that would help the growth of the 

student’s independence, not only as a musician but as a human being. (s. 8) 



10 

 

3.4.3 Konsekvenser av att elever använder internet 

Mellan åren 2003-2004 gjordes en enkätstudie med syftet att ta reda på vilka samband som 

finns mellan användande av online-kommunikation och ensamhet, tvångsavändande av 

internet och depression (Eijnden, Meerkerk, Vermulst, Spijkerman & Engels, 2008).  663 

elever i åk 8 från fyra olika skolor i södra Holland var med i den här undersökningen varav 

218 var killar och 245 var tjejer i åldrarna 12-15. Det gjordes två enkätundersökningar med 

sex månaders intervall då eleverna fick gradera hur ofta de använde internet till att surfa, spela, 

leta efter porr, ladda ner media, e-mail, chatta i chattrum och/eller genom 

snabbmeddelandeklienter. Med snabbmeddelandeklient menar de till exempel MSN 

Messenger
TM

 eller Skype
TM

. Graderingarna gjordes från nummer ett till fem där nummer ett 

innebar att eleven gjorde aktiviteten mindre än en gång i veckan. En femma innebar att eleven 

gjorde aktiviteten nästan dagligen. De fick också gradera hur viktiga e-mail, chatt och 

snabbmeddelanden var för att hålla kontakten med vänner. Sedan fick de även svara på frågor 

gällande hur svårt de tyckte det var att sluta använda internet, om de känt negativa känslor de 

senaste 12 månaderna, och hur ensamma de var. I resultatet visade det sig att 99% av eleverna 

brukade använda internet, varav 97% hade tillgång till det hemma. Medelvärdet av 

internetanvändning per vecka var åtta timmar vid den första undersökningen och 10 timmar 

vid den andra. 93% av eleverna kommunicerade med andra online och det populäraste 

kommunikationsverktyget var snabbmeddelanden. Ungefär hälften av dem kommunicerade 

online dagligen. Forskarna fann att användande av snabbmeddelanden kunde associeras med 

depression, och användning av chatter och snabbmeddelanden kunde associeras med 

tvångsanvändning av internet. Även nedladdning kunde relateras till tvångsanvändandet.  

Ensamhet och internetkommunikation kunde däremot inte associeras till varandra. Det visade 

sig att de elever som kände sig ensamma inte använde online-kommunikation i lika hög grad 

som de som inte kände sig ensamma. 

3.4.4 Hinder som måste överkommas 

Ett sätt att överkomma problem med interaktion och kommunikation är att skapa asynkrona 

verktyg (Andersson & Lövf, 2008) som till exempel Fronter
TM

 som medium för FAQ 

(frequently asked questions). Andersson och Lövf har också uppfattat problem med 

kommunikationen på grund av att lärare har undervisat flera grupper åt gången. Men genom 

att fokusera på endast en grupp åt gången skulle förutsättningarna kunna förbättras (a.a.). 

Dammers (2009) finner att en informell pratstund under en synkron instrumentallektion på 

distans kan gynna undervisningen. Detta eftersom delar i den traditionella undervisningen 

försvinner, som till exempel upp- och nedpackningen av instrumentet. I en sådan situation kan 

informella pratstunder skapas och hjälpa till byggandet av relationen mellan lärare och elev. 

Men i en distanslektion försvinner sådana situationer, och läraren kan göra klokt i att skapa 

den på andra sätt (a.a.). Att försöka få en pratstund med föräldrar till yngre elever ges också 

som förslag. 

Brändström och Wiklund (2010) ger ett antal förslag och tips till framtida distansundervisare. 

Till exempel är 30 minuter en passande längd på en lektion, deltagarna bör använda rum utan 
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för mycket saker i bakgrunden och se till att ljuset inte skapar skuggor i ansiktet, rummet bör 

inte skapa för mycket eko, och ljudtekniker bör finnas tillgängliga som hjälp när problem 

uppstår (a.a.). De tipsar även om att lärare bör sätta igång med sin virtuella musikpedagogik 

så fort som möjligt. 

Alberich-Artal och Sangra (2012) kom fram till att lärarna på ConservatorioVirtual.com är för 

invanda med sina tidigare sätt att lära ut musik att de inte utnyttjar de nya möjligheterna IKT 

erbjuder. Att bara försöka kopiera pedagogik och tillvägagångssätt direkt från en traditionell 

undervisning kan alltså vara fel steg att ta. Det kan även vara så att lärare har en avfärdande 

attityd mot IKT i samband med musiklektioner (a.a.). Alberich-Artal och Sangra påstår att det 

pedagogiska tillvägagångssättet på ConservatorioVirtual.com demonstrerar vad som i tidigare 

forskning benämnts som “distrust of the effectiveness and the degree to which ICT [IKT på 

svenska] can be applied to education” (s. 7), bland annat på grund av den påstådda vikten av 

en fysisk närvaro med studenten. 

Det finns exempel då distansundervisning inte har varit nog mycket på ”distans”. Haglund 

och Johansson (2013) upptäckte i en studie gällande distansundervisningen på Karlstad 

universitet att resor till skolans ort och grupparbeten har krävts av eleverna vilket har lett till 

klagomål. Detta har enligt elever lett till höga kostnader vad gäller boende, och skolan har 

ansetts varit missvisande med att kursen verkligen skulle vara på distans. På samma 

universitet påpekade eleverna också hur viktigt det är med en bra studiehandledning då de inte 

har den direkta kontakten med lärare. ”Värdet av korrekt information och förutsägbarhet kan 

inte nog betonas vid studier på distans. Det är centralt särskilt för distansstudenterna att kunna 

orientera sig och planera genomförandet av utbildningen” (s. 14). Universitetet i Karlstad är 

ett exempel på där distansundervisningen blir bättre och bättre, enligt bedömning från 

eleverna, vilket tyder på att hinder faktiskt blir överkomna (a.a.). Drygt åtta av tio elever 

bedömer helt eller delvis att utbildningen håller hög kvalitet, vilket är samma som för 

campuseleverna, ett resultat som har ökat med åren. Distanseleverna var faktiskt generellt mer 

nöjd med utbildningen än vad campuseleverna var. Exempel på dessa områden är hur nöjda 

eleverna var med lärare, mindre stress och att de rekommenderar utbildningen. Något som 

campuseleverna bedömde som bättre var förutom studiehandledningen även bemötande av 

administrativ personal. 

Det råder alltså delade meningar om huruvida distansundervisning kan ses som ersättning för 

traditionell undervisning, eller om det snarare ska ses som ett komplement. Dammers (2009) 

ser de båda undervisningsformerna som likvärdiga efter att ha genomfört en studie där en 

trumpetlärare hade lektioner med åttondeklassare via Skype
TM

.  

3.4.5 Mjuk- och hårdvara som används 

Ett problem av teknisk art som ofta nämns angående distansundervisning är att ljudet som 

färdas från dator till dator är fördröjt, vilket leder till att möjligheten att samspela försvinner 

(Dammers, 2009).  
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Vissa saker kan vara svårare att se genom en webbkamera, till exempel positioner, hållningar 

och annat visuellt (Dammers, 2009). Deltagarna kan även behöva hålla sig till en liten yta 

beroende på hur stor del av rummet webbkameran filmar, vilket kan vara essentiellt för en del 

lärare och elever. Även mikrofonen och högtalarna kan leda till begränsningar som leder till 

att eleven måste kunna göra egna bedömningar, till exempel hur hög volym denne spelade i.  

Det finns ett stort antal teknisk utrustning som kan användas vid distansundervisning, och fler 

kan antas dyka upp i framtiden. Videokonferensteknik såsom Marratech
TM

 och Confero
TM

 

användes till exempel för asynkron distansundervisning för högskoleelever som undersöktes i 

en studie (Andersson & Lövf, 2008). Videokonferenstekniken användes i en studio där 

studenterna kunde se läraren på en av två projektordukar. På den andra visades med hjälp av 

Marratech
TM

 anteckningarna läraren gjorde på en datorplatta (smartboard), allt med utmärkt 

kvalitet. Det fanns även tillgång till ytterligare utrustning som skulle ha möjliggjort för läraren 

att se chatten och höra eleverna genom högtalare, men detta användes inte. Eleverna hade 

också möjlighet att sitta hemma istället för i studion, men då kunde de inte se läraren. Att sitta 

hemma föredrogs av de flesta elever och ansågs fungera lika bra. I en andra grupp visades 

Power Point
TM

-bilder genom Marratech
TM

 istället för lärarens anteckningar. I en tredje grupp 

användes de sig utav Skype
TM

 i kombination av VNC (teknik för fjärrinloggning på studions 

lärar-PC).  

I en annan studie där ett asynkront arbetssätt användes utnyttjades sequencer-

mjukvaruprogrammet Musicator Delta
TM

, som alla deltagarna hade installerat på en laptop 

(Seddon & Biasutti, 2010). Med hjälp av detta kunde MIDI-filer skapas som senare skickades 

mellan lärare och elever via e-mail. 

Videokonferensteknik användes i samband med ”master classes” (Brändström et al., 2012). 

De inblandade kunde då synas på en stor TV-skärm. 

I Spanien har lärare genom ConservatorioVirtual.com använt sig av olika tekniker för att 

bedriva distansundervisning (Alberich-Artal & Sangra, 2012). Studiematerialet har bestått av 

till exempel Finale
TM

-filer (ett mjukvaruprogram för musiknotation), webbtexter och 

videoklipp. Mjukvara som har behövts för en kompositionskurs för filmmusik är Real 

Media
TM

-spelaren, och sedan två olika alternativ för att spela in musikfiler, en sequencer med 

virtuella instrument eller en Midi-sequencer. Videokonferensteknik användes till instrument-

”worskshops”. Möjligheterna med användandet av mjukvara för musikundervisning 

diskuteras i artikeln:  

However, in recent years we have witnessed the birth and growth of a significant number of 

software applications that could easily become useful tools for music apprentices. These 

applications are found either on the net (www.musictheory.net, www.teoria.com, 

www.earmaster.com, among many others) or related to the field of videogames (brain-training 

applications) as well as applets designed for use in mobile devices. These software 

applications usually deal with quite simple aspects of music training, such as chord 

recognition, scales-modes identification and general ear-training issues, but when worked 

together, under a pre-established plan, they could become important tools that could save a 

significant amount of classtime. Internet has also become a space in which musicians of all 
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kind expose not only their work but their multiple approaches to music training, deployed in a 

wide variety of exercises and suggestions for daily practice. (s. 8) 

Vid synkron instrumentalundervising på distans har en dator och programmet Skype
TM

 

använts (Dammers, 2009). Vid dessa tillfällen har budgeten ansetts vara väldigt låg och 

tillgänglig. Tillsammans med Skype
TM

 har även e-mail och en chat använts (Brändström & 

Wiklund, 2010). 
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4. Metod 

I detta avsnitt behandlas vilken undersökningsmetod vi använt, varför den använts och hur vi 

har genomfört studien. Den forskningsetik vi utgått ifrån förklaras, och informanterna 

presenteras kort. Slutligen redogörs för hur insamlad data har behandlats och analyserats. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer då dessa kan användas till att upptäcka och identifiera 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2003), 

vilket i det här fallet är distansundervisning. Intervjuerna var halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer baserat på Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av en sådan 

som ”en planerad och flexibel intervju med syfte att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld med avseende på tolkning av meningen i de beskrivna fenomenen” 

(s. 358). Vi följde även Patel och Davidsons beskrivning av halvstrukturerade intervjuer 

genom att intervjupersonerna fick samma frågor ställda till sig, men olika eventuella 

följdfrågor baserade på deras svar. Intervjuerna har även enligt Patel och Davidson låg grad 

av standardisering på så sätt att frågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna 

ord. En kvalitativ intervjuform passade vår studie bäst eftersom vi ville kunna ställa öppna 

frågor och följdfrågor, vilket kan leda till svar om möjligheter eller begränsningar med 

distansundervisning som vi inte blivit medvetna om genom läsning av tidigare forskning.  

4.2 Forskningsetik 

Utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) etiska riktlinjer har vi vad gäller informerat samtycke 

sett till att informanterna är medvetna om vad det allmänna syftet med intervjun är, att den är 

till för ett examensarbete på universitetsnivå, och kommer därmed också att publiceras för 

andra att ta del av. Eftersom informanterna till vardags är involverade i 

instrumentalundervisning på distans så kan mer forskning i ämnet ligga i deras intresse, och 

därmed eventuellt bidra till att förbättra deras arbetssituation. För att skydda informanternas 

konfidentialitet kommer deras namn, skola eller annan privat data som identifierar dem inte 

att nämnas i detta arbete.  

4.3 Urval av undersökningspersoner 

Vi ville intervjua instrumentallärare med erfarenhet av både traditionell undervisning och 

distansundervisning. Att de intervjuade lärarna hade erfarenhet av de bägge lektionsformerna 

anser vi vara av stor vikt eftersom att studien handlar om huruvida distansundervisning kan 

mäta sig med den traditionella undervisningen. 

De fyra lärare vi har intervjuat är alla aktiva inom bägge lektionsformerna, och bör därför ha 

insikter i hur de båda bedrivs i dagsläget, och vilka metoder och verktyg som används. Tre av 

dem är gitarrlärare och en är munspelslärare. Valet av informanter gjordes genom att vi hörde 

oss för bland olika personer som vi visste hade en viss anknytning till distansundervisning. De 

gav oss tips om olika lärare som antingen hade erfarenhet av det eller som hade bedrivit 
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forskning inom ämnet. Eftersom genusfrågor inte är i fokus för denna studie har detta inte 

styrt urvalet av informanter. I första hand har urvalet alltså styrts utifrån följande två 

huvudkriterier: pedagogisk erfarenhet inom instrumentalundervisning såväl face-to-face som 

via internet, samt förtrogenhet med den teknik som erfordras för att genomföra webbaserad 

undervisning. 

4.3.1 Informanter 

Här följer en kort presentation av de lärare vi intervjuade: 

Pedagog A: Utbildad elgitarrpedagog vid en högskola med inriktning musikpedagogik. 

Arbetar i dagsläget som gitarrlärare på både traditionellt vis och på distans. Arbetar även som 

frilansande musiker. 

Pedagog B: Utbildade sig vid en högskola med inriktning musikpedagogik. Arbetar som 

gitarrlärare på både traditionellt vis och på distans. Undervisar elever genom en kulturskola 

och har även privatelever. 

Pedagog C: Utbildad på en högskola med inriktning musikpedagogik. Arbetar som 

musiklärare på en grundskola, och har även gitarrelever på distans och på traditionellt vis. 

Pedagog D: Utbildad på en högskola med inriktning musikpedagogik. Arbetar nu som lärare 

på en musikhögskola, musiklärare på ett estetgymnasium, och har även munspelslektioner 

både på traditionellt vis genom en kulturskola och privat på distans.  

4.4 Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna med hjälp av programmet Skype
TM

. Eftersom att informanterna 

bodde så långt ifrån vår hemort så var detta den smidigaste lösningen. Med informanternas 

tillåtelse spelade vi in samtalet med ett inspelningsprogram som heter Super Tintin
TM

. 

Frågorna som vi använde hade vi strukturerat på så sätt att vi först frågade om deras 

erfarenhet av instrumentalundervisning. Sedan fortsatte vi med att fråga hur det har gått för 

dem med distansundervisningen och om de har stött på några eventuella problem eller 

fördelar med lektionsformen. Till sist handlade frågorna om deras reflektioner kring 

distansundervisning gällande till exempel om det finns några hinder som de tycker behöver 

överkommas, och vad som krävs av eleverna för att det ska fungera bra. Varje intervju tog 

mellan 20 – 50 minuter att genomföra beroende på hur långa svar vi fick. Efteråt lyssnade vi 

igenom varje intervju flera gånger och transkriberade dem.  

4.5 Analysen 

Inspelningarna av intervjuerna, som skedde via Skype
TM

, dokumenterades genom 

transkription. Vi använde oss utav det Kvale och Brinkmann (2009) kallar för 

meningskoncentrering på så sätt att informanternas yttranden drogs samman till kortare 

formuleringar. Vi har läst igenom varje intervju i dess helhet och sedan hittat teman utifrån 

naturliga ”meningsenheter” som kan kopplas till vårt syfte och forskningsfrågor (a.a.). Med 
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fyra övergripande teman som utgångspunkter kategoriserades varje meningsenhet in i en av 

rubrikerna; Hur fungerar distansundervisningen idag?, Sådant som uppfattas likvärdigt den 

traditionella undervisningen, Vad vinner man på med distansundervisning? och Varför bör 

det bara användas som komplement? Vi gick igenom de inspelade och transkriberade 

intervjuerna flera gånger för att säkerhetsställa att vi inte gick miste om relevant information.  

För att tolka intervjuerna har vi i koncentrerad form formulerat vad informanterna själva 

uppfattar som meningen i vad de säger, detta inspirerat av Kvale och Brinkmanns (2009) 

beskrivning av självförståelse. Det handlar alltså om vår egen uppfattning om vad varje 

informants mening och synvinkel var i de transkriberade svaren. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redogör vi för den data som producerades ur intervjuerna. Vi inleder 

avsnittet med en beskrivning över hur informanterna arbetar på distans. Det vill säga vad de 

använder sig av för verktyg och hur lektionerna är utformade. Sedan redogör vi för vilka delar 

av distansundervisningen informanterna anser vara likvärdiga den traditionella 

undervisningen, vad distansundervisningen kan tillföra, och vilka hinder som står i vägen för 

att lektionsformen ska kunna användas som ersättning för traditionell undervisning. Vi 

avslutar med en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Hur fungerar distansundervisningen idag? 

Här redogör vi för hur informanterna arbetar på distans. Vi går igenom vilken mjuk- och 

hårdvara de och eleverna använder, hur lektionerna är utformade och var de befinner sig. Tre 

av informanterna kombinerar ibland synkrona lektioner med asynkrona lektioner, och vi går 

igenom vad som skiljer dessa distanslektionsformer åt.  

Alla informanterna vi intervjuat använder sig av videosamtalsprogrammet Skype
TM

 vid de 

synkrona undervisningstillfällena. Pedagog A nämner att han även brukar använda sig av ett 

liknande program som heter Hangout
TM

, vilket ägs av företaget Google
TM

. Som hårdvara 

använder de en dator med antingen en inbyggd eller extern webbkamera och mikrofon. 

Pedagog B menar att det inte behövs någon speciellt dyr utrustning för att lektionerna ska 

hålla god kvalitet. Pedagog D säger att han vanligtvis har en specifik mikrofon och ett 

ljudkort till datorn för att ljudet som han producerar ska låta bra för eleven, men ibland är han 

på resande fot vid undervisningstillfället, och då använder han mikrofonen som finns inbyggd 

i hans Mac-dator. Pedagog C använder sig av en iMac
TM

 för att få extra kraft i datorn när han 

spelar in ljud. Eleverna brukar inte använda något mer än en laptop och det instrument de 

spelar. Pedagog D säger ibland till eleverna att de bör använda ett headset istället för 

högtalarna under lektionen. Detta för att undvika att hans eget ljud ska höras genom elevens 

högtalare. Han uppmuntrar även eleverna att använda sig av ett ljudkort och en mixer om de 

har det, men oftast har de en extern webbkamera och datorns inbyggda mikrofon, vilket inte 

är helt optimalt då ljudet inte blir så bra som han önskar. 

Under de asynkrona lektionerna så använder pedagog A och B sig av betydligt dyrare 

utrustning. Båda två sitter i en filmstudio när lektionerna spelas in, och där har de ett 

bakgrundsskynke, bra belysning och tre HD-kameror som filmar dem. De använder en 

mikrofon av modellen Countryman
TM

, och ljudet spelas in med hjälp av 

ljudinspelningsprogrammet Cubase
TM

. Sedan klipps filmerna och ljudet ihop i ett 

videoredigeringsprogram som heter Adobe Premiere Elements
TM

, och till sist läggs filmerna 

upp på en specifik webbsida där de lagras och finns tillgängliga för alla elever.
 

Informanterna befinner sig på många olika platser när de undervisar, även i hemmet. Pedagog 

A är ofta på ett kontor, men han har också någon gång suttit i filmstudion med all utrustning 

som finns där. Pedagog B befinner sig också ofta på ett kontor, och även pedagog D har ett 

arbetsrum som han ofta är i. Pedagog C är för det mesta bara hemma. De säger att deras 
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elever i regel är hemma. Pedagog A säger att en elev har varit på sitt sommarställe någon 

gång, och pedagog C säger att han hoppas att till exempel ungdomsgårdar i framtiden kan 

erbjuda eleverna att använda deras datorer om de skulle sakna rätt utrustning hemma. 

Själva utformningen av lektionerna när det gäller till exempel hur lång en lektion är och vad 

eleverna får lära sig är helt beroende på vilken nivå eleven är på och vad denne är intresserad 

av. Pedagog A, B och C kombinerar ibland de synkrona lektionerna med asynkrona lektioner. 

Det vill säga att eleverna får titta på inspelade gitarrlektioner mellan varje Skype
TM

- eller 

Hangout
TM

-lektion. Pedagog A berättar att han brukar låta nybörjare få titta på en inspelad 

lektion och öva på det materialet inför nästa gång de syns över Skype
TM

. Under lektionen ger 

han dem sedan tips om hur de kan förbättra sin teknik och svarar på frågor som de har. 

Pedagog B och C arbetar på samma sätt. Alla lektioner ser dock inte ut så här för pedagog A 

och C, utan de gör också som pedagog D och avviker från kombinationen av asynkrona och 

synkrona lektioner till att bara ha synkrona lektioner. Informanterna uppger att dessa 

helsynkrona lektioner i princip ser ut som vanliga traditionella lektioner, och pedagog C säger 

att pedagogiken inte förändras mellan dessa två lektionsformer, utan de metoder han använder 

i de traditionella lektionerna fortfarande fungerar på distans. En lektion kan för pedagog C se 

ut så att de börjar med att värma upp fingrarna och se till att gitarrerna är stämda. Om eleven 

är intresserad av att lära sig sweep-picking (en gitarrteknik där plektrumhanden gör en 

svepande rörelse över 3-6 strängar) så går han vidare med att visa hur det fungerar och vilken 

teknik eleven bör använda sig av. Pedagog A säger att en elev kan komma med ett förslag på 

en låt han eller hon vill lära sig, och då går pedagog A igenom låten innan nästa lektion och 

går sedan igenom den med eleven. Många gånger kan vissa delar i låten vara för svår för att 

eleven ska kunna spela det perfekt, och då brukar han förenkla de delarna och visa hur eleven 

kan spela istället.  

Varje lektion är mellan 30-60 minuter lång, uppger pedagog A. Detta beror på hur mycket han 

anser att eleven klarar av och hur mycket denne övar. Övar eleven mycket och klarar av att få 

mycket material utan att det blir överväldigande så kan läraren förlänga lektionerna. Han 

säger att han också har haft lektioner som är bara 15 minuter långa. Pedagog B försöker hålla 

lektionerna så korta som möjligt, vilket betyder att de är mellan 15-20 minuter långa. 

Eftersom att han alltid kombinerar synkrona och asynkrona lektioner så går han inte igenom 

det nya materialet med eleverna under själva Skype
TM

-lektionerna, utan låter dem gå igenom 

det nya materialet själva efter lektionen. Under Skype
TM

-lektionerna går de bara igenom hur 

det har gått med den senaste läxan och han hjälper dem med de eventuella problem som de 

kan ha stött på. Pedagog C säger att när eleverna tittar på en videolektion innan den synkrona 

lektionen, så räcker det med att lektionerna bara är 30 minuter långa eftersom att tiden 

används mer effektivt då han inte behöver instruera hur nästa läxa ska spelas. När han har 

elever som använder den helsynkrona varianten så är varje lektion ungefär 40 minuter lång. 

Pedagog D tycker att 30 minuter räcker för de yngre eleverna. När han har elever som är 

minst 15 år så kan lektionerna vara upptill en timme lång. Detta varierar beroende på hur pass 

driven eleven är. Om eleven övar mycket och är intresserad så kan han eller hon ha en timmes 

lektion fastän om denne är yngre än 15 år. 
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När vi frågar hur ofta de har en lektion med varje elev så svarar pedagog A och C att det beror 

på vad eleven vill. Vissa har lektion en gång i veckan och vissa kan vänta en eller två månader 

mellan varje lektion. Pedagog B har som mål att ha en lektion i veckan med varje elev, och 

pedagog D har flera lektioner i veckan med varje elev. Pedagog A och B poängterar att de 

inspelade lektionerna som finns tillgängliga på internet kan ses av alla medlemmarna när som 

helst, och de flesta av de tusentals människor som tittat på videorna träffar de aldrig. 

5.2 Sådant som uppfattas likvärdigt den traditionella undervisningen. 

I en jämförelse mellan distansundervisning och traditionell undervisning finns det sådant som 

av informanternas svar anses vara likvärdiga. Här redovisar vi alltså vilka delar i 

undervisningen som inte försämras eller förbättras beroende vilken av de två 

undervisningsformerna läraren använder. 

Pedagog A ser inga problem vad gäller störningsmoment i distansundervisning. Det som har 

hänt någon gång då och då är att en vuxen elevs barn har kommit in i rummet och hälsat till 

kameran lite snabbt. Men det räknar han inte som något besvärande störningsmoment. Så 

länge tekniken fungerar så fungerar det bra. Pedagog B har aldrig upplevt att det är mer 

störningsmoment i distansundervisning. Han säger att han kan tänka sig att det skulle kunna 

ske, men det är inget han har noterat eller ens tänkt på. Pedagog C upplever en skillnad från 

traditionell undervisning där en elev till exempel inte skulle gå iväg plötsligt för att hämta ett 

glas vatten. Det skulle inte heller på samma sätt hända att en elevs barn vaknar upp i 

bakgrunden och behöver uppmärksamhet. Men han har aldrig sett det som ett problem. Han 

upplever alltså en skillnad, men tycker inte att det är något negativt för distansundervisningen. 

Även pedagog D har upplevt störningsmoment i distansundervisning. Till exempel vid 

tillfällen då en dörr har varit öppen som folk går förbi. Han berättar också att en elev hade 

TV:n på en gång, varpå han fick upplysa denne att det är bra om den stängs av. Han säger 

dock att det är sällsynt. 

Pedagog A har aldrig reflekterat över om det krävs någon särskild egenskap eller kompetens 

hos eleven för att distansundervisningen ska fungera som det är tänkt, av vilket han drar 

slutsatsen att han då inte heller tycker det. Så länge denne kan använda sig utav en dator så 

tror han alla är lämpliga för att ta distanslektioner. Han ser inte heller några problem med den 

tekniska utrustningen eleven behöver. Det räcker att eleven har en fungerande dator som det 

går att surfa på och kanske ett par hörlurar för att få bättre ljud för att distansundervisning ska 

fungera. Resurserna som krävs är alltså inte begränsande för tillgängligheten. Att elever skulle 

sakna datorer i hemmet är någonting pedagog B tycker han hörde förr i tiden. Men han känner 

att det är synnerligen många som har en dator nu för tiden. Han säger att eleverna inte 

behöver någon speciellt utrustad dator, utan en billig en med internetuppkoppling och 

Skype
TM

 installerat räcker för att det ska fungera. Pedagog C säger att distansundervisningen 

har fungerat för alla elever. Han säger att det är ingenting som inte har fungerat. Han tycker 

inte heller att det krävs några särskilda resurser för att genomföra distansundervisning. Han 

upplever det som väldigt billigt med tanke på att de flesta redan äger en laptop och en 

internetuppkoppling, och om det skulle saknas en webbkamera så går det att skaffa en för en 

billig peng. Eftersom det behövs en gitarr och förstärkare även i traditionell undervisning så 
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räknar han inte in det som en särskild kostnad för distansundervisningen. Han själv har en 

ADSL-uppkoppling i sitt hem vilket har fungerat bra. En fiber-uppkoppling skulle vara det 

optimala, men det har inte blivit installerat i hans och närliggande hushåll. Detta innebär att 

det inte heller krävs den bäst fungerande uppkopplingen för att distansundervisning ska 

fungera bra. Även om en elev inte har en webbkamera med den bästa kvaliteten har han aldrig 

upplevt att det är något problem. Om läraren i en situation inte ser vart eleven har sina fingrar 

så är det bara att be denne hålla gitarren lite närmare kameran. Han kan tänka sig att 

bildkvaliteten skulle kunna bli ett problem med elever som ligger på en högre nivå, till 

exempel högskolenivå, men hittills har han arbetat med elever på nybörjarnivå där det inte är 

ett problem. Pedagog D ser en skillnad mellan vilket instrument läraren lär ut på distans. Vid 

till exempel munspelsundervisning spelar det visuella inte lika stor roll som för piano eller 

gitarr, där läraren kanske är van vid att visa hur något ska spelas genom visuella medel. I 

fallet munspel däremot sker det mesta bakom munspelet i munnen, vilket gör att läraren inte 

är lika beroende av bildkvaliteten, och därmed inte lika beroende av kvaliteten på en 

webbkamera eller något annat som påverkar det visuella. 

Alla informanterna svarar att reaktionerna från eleverna gällande distansundervisningen har 

varit positiv. Pedagog A säger att det fungerar mycket bra. Eleverna återkommer och tycker 

det är kul. Pedagog B säger att reaktionerna i stora drag är positiva. Rent generellt tycker 

pedagog C att reaktionerna har varit väldigt positiva. Han tror att många går in med en 

skeptisk inställning till huruvida distansundervisning verkligen kommer fungera. Det som 

krävs är en professionalism från lärarens sida, att denne får eleverna att känna sig välkomma 

och inbjudna. Han har aldrig varit med om att en elev har gett någon negativ reaktion på 

distansundervisningen. Pedagog D tycker att undervisningen har fungerat så pass bra att ingen 

har kommenterat specifikt hur det har fungerat på distans. I de flesta fall har det varit som att 

vara där på plats, alltså som på traditionella lektioner. 

Pedagog B tycker att närvaron bland eleverna har varit likvärdig som i traditionell 

undervisning. Han har inte märkt någon skillnad i det avseendet. Pedagog D har inte märkt 

någon skillnad vad gäller övningen från elevens sida om han jämför distanslektionerna, som 

eleverna betalar för, med privatlektionerna elever tar av honom genom traditionell 

undervisningsform.  

Det faktum att eleverna sitter hemma under lektionerna ser pedagog B inte som något negativt. 

Han tycker att det kan bli en viss skillnad med tanke på att eleverna kan bli mer bekväma i sitt 

hem, till exempel att de sitter nedsjunkna i en soffa. I en traditionell undervisningssituation 

blir det lite striktare. Men detta har inte haft någon negativ effekt på distansundervisningen 

som han har upplevt det. 

En grundläggande sak som att spela någonting på instrumentet vartefter eleven får härma 

tycker pedagog B och C fungerar lika bra på distans. De kan fortfarande prata och beskriva 

saker på ungefär samma sätt som i traditionell undervisning. 

Ljudfördröjning är något som pedagog B, C och D nämner som ett problem som potentiellt 

skulle kunna lösas i framtiden. Alltså att det sker en fördröjning innan ljudet har skickats från 
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läraren till eleven, och tvärtom. Om det försvinner skulle läraren kunna spela tillsammans 

med eleverna precis som i traditionell undervisning. Men det handlar alltså om framtiden och 

inte om nuläget. Pedagog B känner till projekt där musiker har spelat tillsammans på distans 

utan en fördröjning på ljudet, det som krävs är dock en mycket snabb uppkoppling. Men han 

skulle inte bli förvånad om det inom kort fungerar att spela tillsammans med sina elever på 

distans. Pedagog D har själv varit inblandad i ett projekt där det har experimenterats med 

möjligheten att spela tillsammans på distans med hjälp av en snabb uppkoppling, vilket 

fungerade väl. Han säger att tekniken finns och att den tillochmed kan vara tillgänglig för de 

flesta hushåll i Sverige inom en överskådlig framtid. 

5.3 Vad vinner man på med distansundervisning? 

I den här delen går vi igenom svar från informanterna som visar att distansundervisning kan 

innebära eventuella förtjänster eller fler möjligheter jämfört med traditionell undervisning.  

Något alla informanterna nämner som en fördel gällande distansundervisning är möjligheten 

till ett långt avstånd mellan lärare och elev, alltså att vara platsoberoende. Pedagog A pratar 

om hur häftigt det är att kunna ha en elev på andra sidan jordklotet och att kunna ta lektioner 

av kända musiker. Möjligheten till distansundervisning gör att världen har krympt. Elever 

som inte hade fått instrumentallektioner alls, på grund av brist på lärare, kan nu få den 

möjligheten. Idén att låta elever som bor på platser där de inte har tillgång till 

instrumentallärare, på exempelvis glesbygden, få använda sig av distansundervisning istället 

är enligt pedagog B bra. Han har själv varit i kontakt med kulturskolor som ligger i norra 

Sverige där det är långa avstånd och de har problem med att få instrumentallärare åt elever, 

och i det avseendet finns det en poäng i att distansundervisning får fungera som ersättning för 

traditionell undervisning, även om han själv inte har provat på det. Pedagog C pratar om hur 

mycket enklare det kan bli för en elev som kan slippa behöva åka en mil för att ta sig till en 

musikskola där denne ska ha gitarrlektioner. Istället skulle eleven potentiellt bara kunna gå 

direkt från middagsbordet och slå upp datorn för att ha en lektion. Det kan skapa mycket mer 

bekvämlighet för eleven helt enkelt, och kan fungera som ersättning för elever som inte har 

tillgång till instrumentallektioner annars. Pedagog D har distansundervisning för en 

kulturskola som ligger i ett glesbygdsområde, och han tycker att det är fantastiskt att 

distansundervisning då kan ge elever möjligheter att lära sig spela instrument som de annars 

inte hade fått ta del av. Han har själv tagit distanslektioner av kända musiker från USA, vilket 

inte hade varit så enkelt att ordna utan platsoberoendet. 

Ett asynkront arbetssätt kan också ge särskilda fördelar. Enligt pedagog B har det lett till att 

kölistor har kunnat minskas eftersom eleverna själva har kunnat ta del av material från en 

hemsida istället för att gå igenom det direkt med en lärare. Det har minskat på lektionernas 

längd eftersom mycket redan finns förklarat på hemsidan, och på så sätt har fler elever kunnat 

få instrumentallektioner. 

Pedagog A, C och D har bara elever som betalar för sin distansundervisning, vilket har lett till 

att närvaron och övningstiden från elevernas sida har varit hög. Dock påstår ingen av dem att 

det skulle vara någon skillnad vad gäller övningstid om man jämför med privatlektioner i en 
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traditionell undervisningsform. Elever som tar traditionella lektioner på en kulturskola 

behöver enligt pedagog A inte nödvändigtvis vara intresserad av att lära sig spela instrumentet 

den tar lektioner i. Detta kan bero på påtryckningar hemifrån eller någon annan anledning. 

Men i distansundervisningsformen där eleverna betalar för lektionerna är det ett mer genuint 

intresse från alla elever, vilket kan förklara den höga närvaron och övningstiden. Det 

asynkrona arbetssättet med hjälp av förinspelade videor och webbsidan gör det enligt pedagog 

A lättare för elever vad gäller övning. Detta eftersom de kan titta på lektionen när de vill och 

använda sig av färdiginspelad musik de kan spela till, vilket gör det lättare att repetera om och 

om igen. Pedagog B, som också har distanselever via en kulturskola, tycker att det är en bra 

sak att eleverna har en video de kan titta på efter en synkron lektion när de ska öva på läxan. 

Men det krävs dock en omställningsprocedur för elever om de inte är vana vid upplägget att 

gå igenom en läxa på webben. Det kan ta några veckor innan eleven faktiskt har förstått att de 

ska gå in på en webbsida och ta del av innehållet där, men det är bara i början det problemet 

kan uppstå. Det krävs också att läraren ser till att eleverna blir tvungna att gå in på webbsidan 

genom att inte visa ”allt” under den synkrona lektionen, som i pedagog Bs fall är 

förhållandevis korta. Detta för att en del av poängen med webbsidan är att eleverna ska 

komma till lektionerna mer förberedda, och därmed göra den synkrona lektionen mer 

tidseffektiv, och om de inte har ställt in sig på att gå in på webbsidan varje vecka så faller hela 

idén. En fördel med det asynkrona arbetssättet är enligt pedagog B också att eleverna har 

tillgång till många fler lektioner än bara den som är aktuell den nuvarande veckan, vilket kan 

leda till att en elev själv tar initiativ att rota bland fler lektioner och videor, vilket kan leda till 

mer övningstid. Pedagog D som har betalande elever i sin distansundervisning säger att de har 

en högre närvaro jämfört med elever som går på grundskolan och får undervisningen gratis. 

Att de lägger pengar på lektionerna är en motiverande faktor. 

Samtliga informanter upplever att kommunikationen utanför den synkrona distanslektionen är 

bättre än i traditionell undervisning. Ofta händer det enligt pedagog A att elever skickar ett 

mejl direkt efter lektionen där de tackar eller berättar vad de ska tänka på till nästa gång. 

Ibland kan det hända att en elev kommer på en fråga som denne ställer via mejl. Pedagog B 

tycker att det är en fördel att all kommunikation sker på en webbplats i form av till exempel 

en gästbok. Han slipper då skriva mejl, SMS eller papperslappar som enligt hans erfarenhet 

kanske ändå inte blir lästa eller blir bortglömda. Men han upprepar här också att det krävs en 

övergångsprocedur för eleven så att denne har förstått att webbsidan ska besökas ofta. 

Pedagog C säger att han har en annan relation till eleven då kommunikationen alltid sker via 

datorn. Det faller sig då mer naturligt för eleven att skicka iväg ett meddelande till läraren om 

denne har någon fråga, vilket inte hände särskilt ofta när han själv hade traditionella lektioner 

som elev. I kommunikationsväg ser pedagog C fler möjligheter med distansundervisning 

bland annat efter att ha deltagit i en studie gällande distansundervisning där en elev hade 

lättare att uttrycka sig och kommunicera då denne och läraren inte kunde se varandra. De 

testade i det forskningsprojektet att inte använda webbkameran utan bara chatta istället, vilket 

fungerade bättre för just den eleven. På så sätt har lärare alltså fler valmöjligheter att anpassa 

kommunikationssättet genom distansundervisning. Pedagog D säger att kommunikationen 

mellan lektionerna kan vara bättre då eleven är införstådd med att det här sker via datorn, 
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vilket gör att denne är inställd på att mejlen kan användas som kommunikation, istället för att 

läraren och eleven till exempel lämnar papper i ett fack eller liknande.  

Möjligheten till ett mer flexibelt schema är en positiv del av distansundervisning enligt 

pedagog A. Läraren kan lägga tider lite som denne vill, vilket kan förhindra att en elev uteblir 

från en lektion för att denne inte hade tid just den veckan för att något krockade med den fasta 

tid de bestämt innan.  

Distansundervisning kan leda till att lärare och elever inte är bundna till en specifik plats där 

undervisningen ska ske så länge de har en internetuppkoppling. Pedagog B använder sig både 

av sitt kontor och hem eftersom allt han behöver är en dator, gitarr, och en Skype
TM

-kontakt 

för att sätta igång lektionen. En studio används för de förinspelade lektionerna. Pedagog C 

säger att det kan skapas en mer avslappnad stämning då eleven befinner sig hemma hos sig. 

Eftersom pedagog Cs verksamhet gällande distansundervisning är inriktad på ett lustfyllt 

lärande kan den stämningen vara något bra. Instrumentallektioner får gärna på det sättet skilja 

sig från till exempel ämnet svenska där stämningen ofta kan vara mer allvarlig. 

Platsoberoendet kan vara väldigt tidseffektivt enligt pedagog D då han och eleven inte 

behöver ta sig någonstans, utan kan genomföra lektionerna från hemmet eller vart de nu 

befinner sig. Att sitta i hemmet kan också medföra en mer avslappnad stämning jämfört med 

om de skulle ha befunnit sig i en bestämd lokal där det kan kännas stelare eller mer spänt. 

Pedagog D tycker att det är en ”skön känsla” att undervisa genom Skype
TM

. 

5.4 Varför bör det bara användas som komplement? 

Här går vi igenom vilka nackdelar i distansundervisning som talar för att det bör användas 

mer som ett komplement till traditionell undervisning istället för som ersättning. Vi går 

igenom problemen med ljudfördröjning, elever som har svårt att koncentrera sig, tekniken, 

åldern och spelnivåns betydelse. 

När vi frågar om informanterna tycker att distansundervisning bör användas som antingen 

komplement eller ersättning för traditionell undervisning så svarar pedagog A, B och C att det 

i första hand bör användas som ett komplement. De tycker inte att traditionell undervisning är 

ett bättre arbetssätt för elevens lärande på alla sätt, men det finns viktiga delar som försvinner 

när läraren och eleven inte möts ansikte mot ansikte i samma rum. Pedagog A säger att det 

bästa vore om läraren har traditionell undervisning med eleverna och sedan ger dem support 

via internet.  

Alla informanterna menar att ljudfördröjningen som sker när de har distansundervisning är en 

stor nackdel för lektionsformen. När läraren spelar någonting så tar det en viss tid för ljudet 

att nå eleven, vilket innebär att de inte kan spela tillsammans. Detta problem löser de genom 

att låta eleven spela till ett backtrack (förinspelad musik där till exempel sång, melodi eller 

ackompanjemang har tagits bort), men pedagog C menar att det inte går att jämföra att spela 

till ett backtrack med att spela med andra musiker i samma rum. Läraren smittar av sig sin 

tajming och olika nyanser i spelet när denne och eleven spelar tillsammans, vilket delvis 

försvinner över internet. Pedagog B säger att det viktigt att eleverna får spela tillsammans 
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med andra musiker, vilket till exempel kulturskolor erbjuder, men som inte fungerar när det 

finns en ljudfördröjning. Att ersätta kulturskolor med distansundervisning tycker han därför 

inte är rimligt. Att inte snabbt kunna sätta sig och ackompanjera eleven med en gitarr eller ett 

piano ser pedagog D som en stor nackdel. Pedagog B och C pratar dock, som nämnts ovan, 

om att det finns hopp om att problemet med ljudfördröjning kan lösas i framtiden. De säger att 

det redan nu finns teknik som gör det möjligt att spela tillsammans med andra musiker på 

andra platser i världen över internet. Detta kräver dock en väldigt snabb uppkoppling och är 

inget vi kan vänta oss ska finnas på de flesta ställen i Sverige de närmsta åren. 

Det finns andra problem som beror på tekniken. Pedagog D berättar om när en elev vid den 

första lektionen inte hade någon bild, så läraren kunde inte se denne. Eftersom att han skulle 

gå igenom hur eleven bör hålla i munspelet vid det tillfället så var det en extra stor nackdel. 

Någon lektion därefter fungerade inte ljudet, vilket gjorde att han bara kunde se om eleven 

höll i munspelet ordentligt, men mer än så kunde han inte göra. Han säger också att eleverna 

inte alltid vet hur denne ändrar inställningar till ljud och bild om något fungerar dåligt, vilket 

kan leda till att ljudet är av alltför dålig kvalitet om något inte är rätt inställt. Det går heller 

inte alltid att guida eleverna igenom hur de ska ändra inställningarna eftersom att deras 

datorer kan vara installerade med ett operativsystem som läraren inte är van vid. 

Elevernas egenskaper som till exempel ålder och erfarenhet har betydelse för om 

distansundervisning ska kunna användas som ersättning med önskvärt resultat. Pedagog B 

anser att åldern har en stor betydelse. Hans lektioner är utformade så att eleverna själva måste 

gå in på en specifik webbsida, och genom den tittar de på förinspelade gitarrlektioner inför 

nästa synkrona lektion. Detta innebär ett större ansvar för eleverna, och han menar att 

distansundervisning i den formen fungerar bättre för elever som är minst 13-14 år gamla. 

Anledningen är att yngre elever har svårare för att ta eget ansvar i att öva regelbundet. Han 

poängterar dock att det bara är en generalisering och att det förstås finns undantag. Både han 

och pedagog D anser att eleverna bör ha grundläggande kunskaper om hur den tekniska biten 

fungerar för att distansundervisning ska vara ett bra alternativ för dem. Pedagog C säger att 

distansundervisning fungerar bättre som ersättning för traditionell undervisning när eleverna 

är på lägre nivåer. För nybörjare på gitarr använder han ungefär samma metod som pedagog B 

gör, och det tycker han fungerar bra, men när eleverna har nått en högre nivå och teknik, och 

tajming och nyanser i spelet blir viktigare så tycker han att traditionell undervisning är ett 

bättre alternativ. Detta för att läraren då ser bättre hur elevens teknik ser ut och hör bättre de 

olika små nyanserna i spelet.  

En annan anledning till varför distansundervisning inte är lämpligt för alla elever är deras 

koncentrationsförmåga. Pedagog D säger att det är svårare att ha lektioner på distans om 

eleven har svårt för att koncentrera sig på uppgiften. Eftersom att de sitter vid en skärm är det 

svårare att få deras uppmärksamhet och nå fram till dem jämfört med om han och eleven sitter 

i samma rum. Eleverna har också närmare till sociala medier när de sitter hemma vid sin dator, 

vilket möjligtvis kan bli ett störningsmoment. Till exempel kan en TV vara igång i rummet 

och en kompis till eleven kan skriva ett meddelande på Skype
TM

 som tar dennes 

uppmärksamhet. Detta har inte inneburit något stort problem för pedagog D, men han ser det 
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som ett orosmoment med lektionsformen. När vi frågar om det finns något hinder för att 

distansundervisning ska fungerar bra för alla elever så är det koncentrationssvårheterna som 

pedagog D tar upp, men han tillägger också att problemet inte nödvändigtvis alltid har med 

lektionsformen att göra. Även om de sitter i samma rum kan det vara svårt att nå fram till 

eleven, oavsett om det beror på tekniken eller inte. Pedagog C spekulerar kring vilka hinder 

som distansundervisning står inför, och tar också upp koncentrationssvårigheter som ett 

möjligt problem. Han har själv inte erfarit att någon elev har haft särskilda problem med att 

fokusera på uppgiften på distans, men utifrån sin erfarenhet som musiklärare på en grundskola 

så tror han att det skulle kunna bli ett problem om traditionell undervisning ersätts med 

distansundervisning. Precis som pedagog D så menar han att det är betydligt svårare att få 

elevens uppmärksamhet genom ett program som Skype
TM

. Eleverna har mer makt på distans 

eftersom att det räcker med att sänka ljudet på högtalarna för att läraren inte ska höras längre. 

Han spekulerar i att en del elever kanske behöver en vuxen i rummet för att känna att det är på 

allvar och att syftet är att lära sig någonting. Därför tror han att det beror på från person till 

person ifall distansundervisning är lämpligt eller inte som ersättning för traditionell 

undervisning. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Platsoberoendet nämns av alla informanterna som en fördel med distansundervisning. Elever 

som inte har tillgång till instrumentallärare på sin ort kan på grund av det få möjlighet att lära 

sig att spela instrument. Elever kan också ta lektioner av speciellt önskade lärare som bor på 

för långt avstånd ifrån dem. Det kan också skapa bekvämlighet för eleven att slippa åka långt 

för att ta lektioner. 

Asynkron undervisning kan ge fler elever möjligheten att få instrumentalundervisning på 

grund av färdiginspelade videor och mer tidseffektiva lektioner. Asynkron undervisning kan 

också leda till mer övning från eleverna på grund av att de alltid har tillgång till alla 

förinspelade lektioner, och om de så önskar kan de ta del av ännu mer material på en 

webbsida, utöver den aktuella läxan eller lektionen. 

Det är vanligt att distanseleverna betalar för sin undervisning, vilket har lett till att de har hög 

närvaro. Detta skiljer sig dock inte nödvändigtvis från privatlektioner i traditionell 

undervisningsform. Samma sak kan ibland också sägas om betalande elevers övningstid. En 

av informanterna säger att närvaron bland eleverna är densamme som för traditionell 

undervisning, och en annan tycker likadant om övningstiden. 

Alla informanterna svarar att kommunikationen mellan lektionerna är bättre i 

distansundervisning. Eftersom lektionerna sker genom en dator eller liknande kan det kännas 

mer naturligt för en elev att skicka meddelanden även utanför lektionstid. En webbplats med 

till exempel en gästbok kan också leda till bättre kommunikation. Distansundervisning kan 

också skapa fler valmöjligheter till anpassning av kommunikation med elever. 

Ett mer flexibelt schema och att ingen är bunden till en specifik plats nämns också som 

fördelar. Att genomföra distansundervisningen från hemmet kan leda till en mer avslappnad 
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stämning för både lärare och elev, och att slippa resa mellan olika platser kan ses som väldigt 

tidseffektivt. Så länge deltagarna har en dator och internetuppkoppling så krävs inte mycket 

för att undervisningen ska kunna genomföras. 

Tre av de fyra informanterna har inte upplevt att störningsmoment i distansundervisningen 

påverkat lektionerna negativt. Den fjärde informanten har upplevt besvärligheter men säger 

att det är sällsynt.  

Två av informanterna tycker att distansundervisningen har fungerat för alla eleverna de haft. 

Ingen av informanterna tycker att det krävs några särskilda resurser för att kunna genomföra 

distansundervisning, och tillgång till datorer och annan utrustning ser de inte som ett problem. 

Det krävs inte heller den allra bästa uppkopplingen för att det ska fungera bra. Bildkvaliteten 

spelar inte så stor roll så länge det inte är elever på högre nivå som undervisas. Vilket 

instrument läraren undervisar i kan också ha betydelse för hur viktig bildkvaliteten är. 

Tre av informanterna tycker att distansundervisning i första hand bör användas som ett 

komplement till traditionell undervisning istället för ersättning på grund av några avgörande 

nackdelar som lektionsformen för med sig. Den ljudfördröjning som sker när undervisningen 

sker på distans innebär att läraren och eleven inte kan spela tillsammans, vilket medför att det 

blir svårare att förmedla teknik, tajming och olika nyanser i spelet till eleven. De anser att det 

är viktigt att eleverna får spela tillsammans med andra musiker, vilket alltså inte är möjligt i 

dagsläget. Det finns förhoppningar om att i framtiden kunna få bort fördröjningen av ljudet 

som sker när undervisningen sker genom Skype
TM

 eller liknande program, och på så sätt 

kunna spela tillsammans med eleverna som i traditionell undervisning. 

Det krävs en viss teknisk kompetens hos eleverna för att lektionsformen ska fungera smidigt 

om tekniken inte fungerar som den ska. Läraren kan inte alltid guida igenom hur eleven ska 

lösa tekniska problem, vilket kan göra att en hel lektion får avbrytas om det inte går att 

åtgärda. Problem som kan uppstå är till exempel att en webbkamera eller mikrofon inte 

fungerar som den ska. 

Pedagog B anser att distansundervisning generellt sett inte fungerar lika bra som traditionell 

undervisning för elever under 13 år. Detta eftersom att lektionsformen kräver ett större 

ansvarstagande från elevernas sida. Pedagog C anser att spelnivån hos eleverna är avgörande 

för om distansundervisning kan användas som ersättning. När de befinner sig på en hög nivå 

så är traditionell undervisning att föredra då det är viktigare att förmedla olika nyanser i spelet 

till dem då, vilket inte fungerar bra på distans. Distansundervisning passar inte heller lika bra 

som traditionell undervisning om eleven har en låg koncentrationsförmåga då det är svårare 

att fånga deras uppmärksamhet när de sitter framför en datorskärm. 
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6. Diskussion 

Diskussionen har vi delat upp i fem olika rubriker: Har syftet besvarats? Faktorer som 

påverkat undersökningen, Jämförelse med tidigare forskning, och Förslag till vidare 

forskning. Först redogör vi för vilka slutsatser vi drar ur resultatet, och detta följs upp av en 

kritisk granskning av de brister som vi anser kan ha påverkat det. Vi jämför resultatet med den 

tidigare forskning som vi har redogjort för i bakgrunden. Som avslutning ger vi förslag till 

vidare forskning som kan bidra till utvecklingen av distansundervisning. 

6.1 Har syftet besvarats? 

Syftet blev besvarat på så sätt att informanterna gav flera svar som visar att 

distansundervisning bör användas som komplement till traditionell undervisning och att det 

finns situationer då det kan användas som ersättning. Faktorer som brist på lärare, långa 

färdavstånd för att ta sig till lektionerna, långa kölistor, och möjligheter till anpassning av 

kommunikation med elever kan alla användas som argument för att distansundervisning kan 

användas som ersättning för traditionell undervisning. När ingen av dessa faktorer anses vara 

problematiska bör dock traditionell undervisning användas. Exempel på faktorer som talar 

emot användandet av distansundervisning som ersättning för traditionell undervisning är 

problemen med ljudfördröjning, teknik som inte fungerar, svårigheten att fånga elevens 

uppmärksamhet, olämplig ålder och färdighetsnivå hos eleven, samt visuella begränsningar. 

Men distansundervisning bör ändå användas som komplement på grund av de fördelar den 

kan innebära. Förutom de ovannämnda problem distansundervisningen kan vara lösningen på 

kan den även föra med sig fördelar som tidseffektivitet, flexibelt schema, bekvämlighet, 

ständig tillgänglighet till material, och bättre kommunikation mellan lektionerna. Flera 

exempel gavs också på aspekter som anses likvärdiga de två undervisningsformerna emellan, 

och kan därmed anses ha väldigt låg betydelse vid valet av de två. 

6.2 Faktorer som påverkat undersökningen 

För att säkerställa att intervjuerna blev genomförda på ett bra sätt såg vi till att vi själva som 

intervjuare ägde förförståelse inom ämnet, vilket hjälpte oss att kunna förklara vad vi menar 

med en fråga om informanterna till en början inte förstår, eller kunna ställa relevanta 

följdfrågor baserade på svaren. Vi försökte ställa frågorna tydligt och på olika sätt för att inte 

missförstånd skulle uppstå. Vi lät även informanterna prata och tänka i sin egen takt genom 

att inte avbryta och byta ämne så fort en paus förekom, och vi lät dem avbryta oss om vi var 

på väg att byta ämne för tidigt. Varje fråga hade tidigare forskning och denna studies syfte 

och forskningsfrågor som utgångspunkt för att säkerställa dess relevans, och vi försökte 

undvika ledande frågor till bästa förmåga.  

För att säkerställa utskrifterna av intervjuernas reliabilitet har varje intervju blivit genomläst 

och samtidigt genomlyssnad även av den av oss två författare som inte transkriberade just den 

intervjun. På så sätt har vi fått två synvinklar på om aspekter som exempelvis kommatecken 

och punkter i utskrifterna verkligen representerar vad informanterna menade med sina svar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det svårare att säkerställa en valid utskrift än en 
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reliabel, eftersom det inte finns någon ”sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig 

form” (s. 202-203). Vi valde att genomföra en ordagrann återgivning eftersom vi såg det som 

bäst lämpat för vår studie då vi uppfattar det som det vanligaste sättet att omvandla en 

liknande intervju på. 

När vi hade lyssnat och läst igenom intervjuerna inför analysen märkte vi att det finns många 

följdfrågor som vi borde ha ställt för att få så uttömmande svar som möjligt från 

informanterna. Under intervjuerna kan till exempel informanten ha svarat på frågan vi ställde, 

men utelämnat någon viktig del som skulle ha varit värdefull för vår undersökning. De 

gångerna borde vi ha ställt följdfrågor som gick in på dessa delar i detalj. Vi anser att vi 

gjorde ett bättre arbete med att ställa bra följdfrågor allt eftersom att vi hade gjort fler och fler 

intervjuer. Den sista intervjun fick vi därför mer information ifrån än den första intervjun. Vi 

tror att detta beror delvis på att vi har för lite erfarenhet av att intervjua, men också att vi 

uppnådde mer insikter och kunskap om ämnet ju fler intervjuer vi hade gjort. De hypoteser 

och antaganden vi hade i början av undersökningen var inte desamma som vi hade i slutet av 

den. Vi förväntade oss olika svar beroende på hur många vi intervjuat, och våra följdfrågor 

blev därför annorlunda allt eftersom vi fick mer kunskap om ämnet. En informant kan därför 

ha haft en åsikt som inte kom fram i resultatet, vilket kan påverka de slutsatser vi drar ur det. 

På grund av detta tror vi att undersökningen hade genomförts bättre om vi hade fått göra om 

den idag med all den kunskap vi fått. Detta kan dock vara en naturlig insikt som de flesta 

forskare får efter att ha genomfört en intervjustudie. Man bör förstås förvänta sig att ha mer 

insikter och kunskap om ämnet efter att studien är genomförd, så det behöver inte betyda att 

vi har gjort något fel under processen. 

Vår undersökning handlar om instrumentalundervisning i allmänhet. Vi har alltså inte 

fokuserat på ett specifikt instrument, även fast tre av de fyra informanterna är gitarrlärare. 

Möjligtvis vore det ett bättre alternativ att fokusera på ett enda instrument istället då vi inser 

att olika instrument borde innebära olika utmaningar för distansundervisningen. För nybörjare 

verkar distansundervisning fungera bra så länge eleverna uppnått en viss ålder och har 

grundläggande kunskaper om hur mjuk- och hårdvaran fungerar, men detta kanske gäller 

vissa specifika instrument som till exempel gitarr och bas. Andra instrument kanske behöver 

mer fokus på tajming, olika nyanser och varierande dynamik vid en lägre nivå än vad gitarr 

gör, vilket skulle innebära att vår slutsats om att distansundervisning fungerar bra för 

nybörjare inte stämmer för instrumentalundervisning på distans i allmänhet.  

Alla informanterna anser att det inte behövs särskilt bra utrustning från elevens sida för att 

undervisningen ska fungera bra. Detta behöver inte heller vara gällande för alla instrument. 

För att spekulera så kan trummor möjligen behöva en mikrofon av högre kvalitet då det starka 

ljudet från ett trumset riskerar att låta sämre genom en inbyggd laptop-mikrofon än vad en 

akustisk gitarr gör. En viktig del av nyansen från violinsträngar kanske försvinner genom 

mikrofonen och gör att läraren inte kan avgöra hur bra eleven egentligen spelar. Hur bra 

skulle sånglektioner fungera om ljudet från Skype
TM

 inte ger lyssnaren en realistisk bild av 

hur eleven faktiskt sjunger? Vi har själva mest egen erfarenhet av gitarrlektioner som både 

lärare och student, vilket gör att vi inte kan avgöra hur instrumentalundervisning på andra 
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instrument skiljer sig från varandra på ett djupare plan. För att instrumentalundervisning på 

distans ska vara ett bra komplement till traditionell undervisning behövs det kanske i vissa fall 

betydligt större resurser från både lärarens och elevens sida. 

Att ha ögonkontakt med eleven och samtidigt se hur dennes teknik ser ut bör också vara mer 

problematiskt på vissa instrument än på andra. Att hålla upp en gitarr och se till att 

webbkameran filmar båda ansiktet och gitarren är inget som verkar vara ett signifikant 

problem enligt våra informanter. Om det av någon anledning inte fungerar så bör det inte vara 

allt för omständligt att vinkla kameran upp eller ner då och då under lektionens gång om det 

skulle vara nödvändigt. Vi inser dock att alla instrument inte fungerar på det här sättet. Utifrån 

de pianolektioner vi själva har tagit är det ibland nödvändigt för läraren att sätta sig vid 

samma piano som eleven sitter vid när denne ska visa fingersättningarna till specifika ackord 

eftersom det inte är så lätt att se vilka fingersättningar läraren tar om denne sitter vid ett annat 

piano vid sidan om. Det vore intressant att undersöka hur samma situation skulle se ut på en 

distanslektion. Kan en webbkamera vinklas på ett sådant sätt att det är lätt för läraren att se 

vilka läggningar eleven tar på pianot och vice versa? Det verkar för oss som att om eleven 

använder en inbyggd laptop-kamera kan det bli svårt att ställa datorn och kameran på en sådan 

position att läraren ser det denne önskar att se. 

Anledningen till att vi valde just tre gitarrlärare och en munspelslärare är att det var de vi fick 

tag på inom den tidsram vi hade lagt åt sökandet efter informanter. Vi hade behövt använda 

mer tid åt sökandet om vi ville rikta in oss på ett speciellt instrument. Kanske det och andra 

sidan vore ett lämpligt alternativ att intervjua fyra informanter som undervisar på ett helt olika 

instrument som till exempel en gitarrlärare, en pianolärare, en trumlärare och en violinlärare 

för att få ett mer rättvist resultat. Vi hade dock inga större förhoppningar om att hitta en 

instrumentallärare per instrument. Distansundervisning är fortfarande ett relativt nytt 

arbetssätt och vi vet inte hur många instrumentallärare som aktivt arbetar med detta, och i vårt 

sökande efter informanter lyckades vi inte hitta en tillräckligt stor skara instrumentallärare 

som arbetar på distans för att kunna ha den ambitionen att intervjua en lärare per instrument. 

Något vi märkte under arbetet med analysen var att en stor del av informanternas elevskara 

betalar för varje instrumentallektion. Detta försvårar vissa aspekter av en jämförelse mellan 

traditionell undervisning och distansundervisning då det kräver att informanten med betalande 

distanselever även har erfarenhet av privatlektioner med betalande elever i traditionell 

undervisningsform. En av informanterna hade dock elever i båda undervisningsformerna 

genom en kulturskola, men en bättre jämförelse hade kunnat bli gjord ifall fallet var liknande 

för de tre andra informanterna. Informanternas svar antyder att sannolikheten för en hög 

motivation hos en elev är större då pengar är med i bilden, jämfört med gratislektioner då det 

enda eleven egentligen har kravet att investera är tid till att faktiskt gå på lektionerna. Desto 

högre investering som krävs från elevens sida desto högre motivation verkar det alltså som att 

denne generellt behöver. Det kan dock även handla om motivation från en elevs målsman 

eller närstående, men vi förmodar att själva elevens motivation spelar roll i nog hög grad för 

att aspekter som närvaro och övningstid rent generellt påverkas beroende på om lektionerna är 

gratis eller inte. I en situation där en elev inte betalar för sina lektioner, och därmed inte 
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investerar lika mycket, kan det mycket väl vara vanligare att andra faktorer förutom viljan att 

lära sig spela instrumentet har betydelse för varför eleven tar lektioner. Eleven kanske har 

förväntningar på sig från hemmet eller något annat håll. I en familj där föräldrarna och 

syskonen alla spelar instrument kanske eleven känner pressen på sig att göra samma sak. Det 

kanske till och med handlar om ett sorts tvång från någon närstående till eleven. Kanske en 

elev faktiskt hade en genuin vilja att lära sig spela ett instrument i början, men tappade 

intresset efter en tid och sen bara fortsatte ta lektioner av någon anledning. Det finns 

naturligtvis fler anledningar till varför en elev skulle kunna ta instrumentallektioner utan en 

genuin vilja att lära sig spela, som leder till hög närvaro och mycket övningstid, men med 

högre krav på eleverna i form av någon typ av investering desto större tror vi sannolikheten är 

att de elever som saknar motivation kommer sluta ta lektioner. Genom det resonemanget 

tycker vi att en jämförelse mellan betald distansundervisning och gratis eller signifikant 

billigare traditionell undervisning kan bli problematisk, och särskilt vad gäller elevernas 

närvaro och övningstid i just den här undersökningen. 

6.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Om distansundervisning ska användas i skolan så måste de kriterier som finns i 

styrdokumenten kunna uppfyllas. Vissa delar i styrdokumenten som idag kan vara svåra att 

uppfylla på alla skolor kan enligt oss uppfyllas i framtiden med hjälp av distansundervisning. 

I skollagen står det att ”alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag” (SFS 2010:800, s. 3). Det geografiska oberoendet som 

informanterna uppgav som en fördel med distansundervisning kan bidra till att elever som bor 

långt ifrån sin skola, och skolor som har svårt att få tag på instrumentallärare som regelbundet 

kan ta sig dit, med hjälp av distansundervisning kan få likvärdig tillgång till utbildning som 

elever i till exempel storstäder. I styrdokumentet för gymnasieskolan står det 

att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 

2011b, s. 6) och att ”skolan ska sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och 

arbetsformer” (s. 8). Dessa punkter talar också för att distansundervisning har en plats i skolan 

eftersom att den innebär möjligheter till nya arbetssätt som kanske passar vissa elever bättre 

än traditionell undervisning, vilket går hand i hand med målet att alla som arbetar i skolan 

ska ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (s. 10). Det 

finns dock centrala innehåll i kursplanen för ämnet Instrument eller sång 3 i gymnasieskolan 

(http://www.skolverket.se) som distansundervisning enligt vår slutsats inte passar bra för. Det 

står att kursen ska behandla ”Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad 

sångteknik” (Skolverket, 2011a). Pedagog C menar att traditionell undervisning bör användas 

istället när eleven har uppnått en hög nivå och dennes teknik hamnar i fokus eftersom att det 

är svårt att förmedla olika nyanser i spelet till eleven på distans. Det går i nuläget inte heller 

att spela tillsammans med andra musiker på distans, vilket gör det problematiskt att 

behandla ”Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro” (a.a.). Att 

distansundervisning kan innebära fler möjligheter för skolor och elever, men samtidigt inte 

kan uppfylla alla krav från styrdokumenten stämmer överens med slutsatsen att det bör 

användas som ett komplement till traditionell undervisning i första hand. 
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Utrustningen som lärare och elever har använt sig av i tidigare forskning om 

distansundervisning har visat sig skapa problem (Brändström et al., 2012; Orman & Whitaker, 

2010; Riley, 2009). Ljudet eller bilden har ibland ansetts vara för dålig för att kunna 

genomföra en lektion på ett önskvärt sätt (Orman & Whitaker, 2010). Läraren kanske inte har 

sett hur elevens fingersättningar har sett ut på grund av för dålig bildkvalitet, eller så kan 

eleven ha spelat upp ett musikstycke, men den dåliga ljudkvaliteten har gjort att läraren inte 

hörde allt (Brändström et al., 2012). Vår undersökning har visat att kvaliteten på utrustningen 

inte har varit något som informanterna har ställt någon större vikt vid. Eleverna behöver inte 

köpa en dyrare mikrofon eller webbkamera än det som finns inbyggt i en relativt billig laptop. 

Har tekniken kommit så långt att det inte behövs någon större investering i hårdvaran längre? 

Eller kan detta bero på skillnader i vilket instrument läraren undervisar i? Att tekniken 

fungerar bra bör vara ett viktigt kriterium för att distansundervisning ska kunna användas i 

någon större omfattning. Om detta inte är en faktor som skapar problem i dagens 

distansundervisning i Sverige så bör måhända lektionsformen bli en mer lockande idé för 

skolor och lärare idag än den var tidigare. Ifall klagomålen på tekniken och utrustningen från 

tidigare forskning beror på vilket instrument läraren undervisar i bör eventuellt kostnader för 

elever och föräldrar vara ett orosmoment för lärare som funderar på att undervisa på distans. 

Att inhandla instrument och eventuella tillbehör kan redan vara en kostsam faktor som 

begränsar vilka som har råd att ta instrumentlektioner eller inte. Det är därför en fördel för 

distansundervisningen om hårdvaran inte behöver bli en allt för kostsam investering. 

Kommunikationen i distansundervisning har i både tidigare forskning och denna 

undersökning visat sig vara ett möjligt problemområde för lektionsformen (Andersson & Lövf, 

2008). Vi bör vara kritiska till hur god kontakt läraren och eleven får med varandra. Om 

eleven har koncentrationssvårigheter som gör att denne lätt byter fokus från lektionen till 

något annat så bör läraren ha betydligt svårare för att fånga tillbaka uppmärksamheten igen på 

distans, vilket möjligtvis skulle kunna leda till att distansundervisning är ett mindre 

fördelaktigt alternativ för vissa elever. Att uppgiften blir svårare för läraren i en sådan 

situation kan bero på avsaknaden av fysisk kontakt och närvaro mellan läraren och eleven. 

Ingen av informanterna har märkt att kommunikationen, rent generellt, ska ha blivit sämre på 

distans – vilket vissa elever som har erfarenhet av distansundervisning håller med om enligt 

en tidigare studie (Abdous & Yen, 2010). Tidigare forskning tyder dessutom på att 

kommunikationen kan bli bättre på distans i och med att mer ögonkontakt mellan läraren och 

eleven kan uppnås om webbkameran är riktad mot ögonen (Dammers, 2009). Detta var dock 

inget som våra informanter märkt i deras undervisning. Det verkar, utifrån den här studien, 

som att elevens personliga förutsättningar kan påverka huruvida kommunikationen på distans 

försämras eller inte. Genom ren spekulation kan vi tänka oss att det är lättare för vissa elever 

att kommunicera genom datorn istället för när de är i samma rum som läraren, och tvärtemot 

kan vissa kanske tycka att det är svårare att få kontakt genom en datorskärm. Det vore 

intressant att läsa forskning om hur kommunikationen mellan människor påverkas när det sker 

genom en datorskärm, och vilka konsekvenser det kan få om en stor del av en persons 

kommunikation med andra människor sker på det viset. 
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Av de fyra informanterna var det två som i huvudsak använde sig utav asynkron undervisning 

blandat med synkron. Det asynkrona arbetssättet skiljde sig i denna i studie mer från den 

traditionella undervisningen. Att inte bara försöka överföra arbetssättet från den traditionella 

undervisningen är viktigt för att möjligheterna med distansundervisning ska kunna tas till vara 

(Alberich-Artal & Sangra, 2012), och just i den synkrona undervisningen kan det vara mer 

utav en utmaning eftersom den, åtminstone i denna studie, liknar den traditionella mer. Varje 

gång en av informanterna nämnde en fördel med distansundervisning kunde det tydas som att 

undervisningsformen utnyttjas och öppnar upp för nya möjligheter. På 

ConservatorioVirtual.com visade det sig att den nya tekniken inte utnyttjades till nog hög grad, 

vilket kan skapa en avfärdande attityd till distansundervisningen (a.a.), men i våra intervjuer 

gav varje informant flera svar som tydde på att undervisningsformen inte bara fungerade som 

en sämre kopia av den traditionella. Huruvida lärare tar till vara på nya möjligheter kommer 

säkerligen spela stor roll för distansundervisningens framtid. Vi tror att det är viktigt att lärare 

håller ögonen öppna på nya program, produkter och arbetssätt som både kan lösa nackdelar 

med distansundervisning och öppna upp för nya möjligheter. Våra informanter visade sig ha 

anpassat sig till den nya undervisningsformen. Till exempel användes förinspelad 

bakgrundsmusik eleven kan spela till som ersättning för ett ackompanjemang från läraren, och 

en webbsida där eleverna kan gå igenom det de ska öva på i sin egen takt och kommunicera 

med läraren mellan lektionerna.  

Utifrån denna undersökning och forskningen om ämnet vi läst verkar den mest betydande 

fördelen med distansundervisning vara att elevens och lärarens hemorter inte har lika stor 

betydelse som i traditionell undervisning (Dammer, 2009); Haglund & Johansson, 2013; 

Statistiska centralbyrån, 2012). Med viss otur kan det hända att en elev inte får ta några 

instrumentlektioner endast på grund av att det inte finns någon lärare i just dennes hemort som 

kan undervisa på det instrument eleven är intresserad av. Vilken ort eleven bor i innebär inte 

längre något problem om undervisningen sker på distans, förutom om orten inte har tillgång 

till internet. Hur många platser i Sverige som inte har tillgång till internet vet vi ingenting om, 

men vi gissar och hoppas på att det är ovanligt. Alla våra informanter höll med varandra om 

att lektioner på distans är bättre än inga lektioner alls, vilket innebär att möjligheten till 

distansundervisning är något som skolor i framför allt glesbygderna runt om i Sverige bör 

vara intresserade av. En fråga vi ställer oss är om instrumentalundervisning på platser i 

Sverige där det inte finns instrumentallärare kommer att ske på privat vis istället för genom 

till exempel en kulturskola. Det finns redan nu webbsidor som erbjuder 

instrumentalundervisning till alla som är villiga att betala för det 

(http://www.musikakademin.net; http://www.playalongmusic.com). Kanske skolorna inte alls 

behöver vara inblandade i var eleverna tar sina lektioner, utan allt de behöver göra är att 

ledsaga elever som önskar instrumentalundervisning till dessa webbsidor. Sedan får eleverna 

tillsammans med sina föräldrar bedöma vilken webbsida de vänder sig till. Problemet att de 

inte kan spela tillsammans med andra musiker på distans finns kvar, men när vi spekulerar om 

detta verkar det ändå som att distansundervisning kan förändra hur vi ser på 

instrumentalundervisning och hur de intresserade ska gå till väga när de vill lära sig ett 

instrument. Även i städer som har tillgång till regelbunden traditionell 
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instrumentalundervisning kan fokus på kulturskolan som den prioriterade platsen för 

musikundervisning förändras om distansundervisningen slår igenom på bredare front. 

Våra informanter ger tidigare forskning stöd i att den i nuläget oundvikliga ljudfördröjningen 

är en betydande nackdel med lektionsformen (Brändström et al., 2012). Ur resultatet drar vi 

slutsatsen att informanterna tvingas använda sig av en sämre variant av samspelet, nämligen 

genom att använda förinspelade backtracks som eleverna får spela till. Detta ger läraren 

chansen att höra hur eleven spelar tillsammans med andra instrument, men att inte kunna 

spela tillsammans med andra musiker är ett problem som det i dagsläget inte riktigt går att 

kompensera för på distans. Kanske detta är den viktigaste anledningen till att 

instrumentalundervisning på traditionellt vis fortfarande verkar vara det favoriserade 

arbetssättet om lärare nu tvingas välja bara en av dem. Att spela tillsammans med eleven på 

lektionerna är utifrån vår egen erfarenhet väldigt vanligt. Det kan ge en känsla av trygghet om 

läraren och eleven spelar samtidigt när veckans läxa ska spelas upp, eller när en ny uppgift 

ska spelas igenom. Att ta bort det här momentet kanske kan innebära att eleven känner sig 

mer uttittad och bedömd när denne spelar upp något, istället för att det blir en rolig och lärorik 

upplevelse att spela det som har varit veckans uppgift tillsammans med någon annan. Det här 

problemet skulle kunna lösas om uppkopplingen till internet blir så bra att samspel till slut är 

möjligt. Frågan är om samspel över internet och samspel i samma rum då blir jämnlika, eller 

finns det fortfarande skillnader som skulle göra att det traditionella arbetssättet är bättre för 

samspel? En av informanterna uppgav att läraren genom samspel med eleven smittar av sig 

tajming och nyanser i spelet, vilket inte fungerar lika bra på distans. Hur pass bra kvalitet på 

utrustningen behöver elever och lärare i samband med bra uppkoppling för att ett jämlikt 

lärande ska kunna ske på distans och traditionellt vis? Vi funderar på hur stora kostnader som 

krävs för att samspelet ska kunna vara av önskvärd kvalitet i framtiden. Det är dock svårt att 

spekulera kring hur långt tekniken har utvecklats den dagen samspel över internet är möjlig 

för de flesta innevånare i Sverige, förutsatt att detta scenario faktiskt blir verklighet. Kanske 

bra webbkameror och mikrofoner då är billiga, eller kanske en ny uppfinning underlättar 

problemet med bra utrustning. 

6.4 Spekulationer om framtiden 

Distansundervisning och de möjligheter som den tillför är beroende av den tekniska 

utvecklingen. Vi tror bestämt att distansundervisningen som den ser ut idag inte var möjlig för 

ett decennium sedan på grund av att de tekniska tillgångarna som finns idag inte fanns då. För 

ett decennium sedan var långsamma modem inte helt ovanliga att hitta i svenska hem, vilket 

innebar att undervisning via webben inte var ett lika självklart alternativ då uppkopplingen var 

sämre. Idag förväntas de flesta ha någon form av bredband med tillräcklig hastighet för att 

kunna ta distanslektioner och en dator som kan hantera en webbkamera och en mikrofon. 

Laptops har blivit populära och har ofta inbyggd webbkamera och mikrofon, vilket gör att 

personer som redan har detta inte behöver inhandla några särskilda tillbehör inför lektionerna. 

En billig webbkamera och mikrofon för ett decennium sedan torde också ha varit av betydligt 

sämre kvalitet än vad de är idag. Utvecklingen av mjukvara som till exempel Skype
TM

 bör 

också göra distansundervisning mer lättillgänglig idag då vi gissar på att många redan har det 
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installerat på sin dator eller åtminstone vet vad det är för något. Distansundervisning är alltså 

ett pedagogiskt verktyg som fortfarande är relativt nytt, och troligen finns det fortfarande 

mycket att lära om vilka metoder och vilken mjuk- och hårdvara som lärare kan dra nytta av i 

undervisningen. I den här undersökningen fick vi inte reda på exakt vilka metoder lärarna 

använder sig av, och om det finns tekniska verktyg som de har provat använda eller funderar 

på att använda. Förslagsvis skulle flera kameror möjligtvis kunna användas så läraren snabbt 

kan byta från en helbild av honom själv till en närbild av till exempel halsen på en gitarr så 

eleven tydligt ser vilka fingersättningar läraren tar, eller så kan läraren kanske använda ett 

not- eller tabulaturprogram som gör det lätt för denne att med musen visa eleven var de ska 

spela ifrån eller om någon ton spelades fel. 

Det är frestande att spekulera kring hur tekniken kommer att utvecklas i framtiden. Det är 

förstås svårt att veta vad som kommer att vara populärt flera år framåt i tiden, men vi kan 

ändå spekulera kring hur bättre tekniska förutsättningar kan påverka distansundervisningen. 

Som våra informanter uppgett är ljudfördröjningen en nackdel med lektionsformen då det gör 

samspel omöjligt, och detta kan lösas med snabbare uppkoppling. Vi kan också föreställa oss 

ett program som gör det lätt för lärare att assistera eleven om någon inställning behöver 

ändras. Kanske läraren kan ta över kontrollen över en viss del av elevens dator och hjälpa 

denne att ändra inställningarna. Detta skulle se till att elevens tekniska kunskaper inte behöver 

vara särskilt höga för att lektionen ska kunna flyta på bra. Att på ett enkelt sätt kunna 

kontrollera elevens dator skulle kanske också vara till hjälp för att veta att eleven ser just det 

som läraren vill att denne ska fokusera på. Vi föreställer oss att eftersom läraren inte vet vad 

eleven tittar på eller vilket fönster denne har uppe på datorn så kan detta innebära att eleven 

ibland missar något som läraren vill att denne ska se. Problem med elever som har svårt att 

koncentrera sig på uppgiften eller störningsmoment från till exempel sociala medier är ett 

orosmoment för två att våra informanter, och om läraren har lite mer kontroll över vad eleven 

gör skulle det kunna vara en förbättring för distansundervisningen. Det finns redan metoder 

för att ta över någon annans dator, men vi menar till exempel ett program som läraren har 

kontroll över utan att hela systemet blir tillgänglig för denne. Kanske en särskild webbläsare 

där videosamtalsprogrammet ingår tillsammans andra verktyg. En uppenbar förbättring är om 

video- och ljudkvaliteten blir så bra som möjligt för ett billigt pris. Även fast informanterna 

tycker att det fungerar bra med inbyggda webbkameror och mikrofoner i laptops så är det nog 

inte långsökt att anta att upplevelsen och lärandet blir bättre om bilden är knivskarp och ljudet 

låter precis som om de båda satt i samma rum. Om eleven har flera kameror i olika vinklar 

med riktigt bra bildkvalitet som läraren lätt kan byta emellan så vore det troligtvis en 

betydande fördel för lektionsformen.   

Hur kan framtiden se ut för distansundervisningen i förhållande till kulturskolan eller som 

privatundervisning genom andra plattformar? I nuläget har en överväldigande majoritet av 

kommunerna i Sverige en kommunal kulturskola (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, 

2012a), vilket bara lämnar ett fåtal där privatundervisning kan vara det enda alternativet. Att 

en kulturskola inte finns i en kommun kan leda till att allt färre instrumentallärare söker sig dit 

på grund av bristande arbetsmöjligheter, vilket i sin tur kan leda till att distansundervisning 

blir ett naturligt alternativ. Men hur ser det ut för de kommuner som har en kulturskola? 
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Svaren av våra informanter visar att det redan finns plattformar ifrån vilka elever runt om i 

landet kan ta privatlektioner på distans, även om de inte blev nämnda specifikt i resultatet på 

grund av konfidentialitetsskäl. Finns det ett strävande från de som arbetar med dessa 

plattformar att föra över verksamheten till kommunala kulturskolor? Det finns förmodligen 

flera aspekter som kan komplicera implementering av distansundervisning till kulturskolor, 

den behöver till exempel inte vara knyten till en särskild kommun, eller ens nation. Om 

plattformarna blir etablerade och framgångsrika kanske man inte heller ser någon anledning 

till att ändra på affärsidén. Kan dessa plattformar då bli en konkurrent till kulturskolor? 

Resultatet visar att det finns sådant som gör traditionell undervisning bättre lämpad för elever, 

men att det samtidigt finns fördelar med distansundervisning, vilket kan betyda att föräldrar 

ser anledningar till att låta sina barn ta lektioner på distans istället. Distansundervisning med 

en egen plattform har heller ingen koppling till att endast barn får tillgång till den. För vuxna 

personer som vill lära sig spela är privatlektioner förmodligen att föredra om denne inte vill 

bli självlärd, och då kan en etablerad plattform för distansundervisning vara ett passande 

alternativ. I tidigare forskning visade det sig till exempel att distansundervisning kan vara 

lättare att blanda med ett familjeliv vilket säkert kan vara en anledning för vuxna att välja 

undervisning på distans istället för traditionell undervisning (Haglund & Johansson, 2013). 

För personer som vill fortsätta utvecklas inom musik och lära livet ut kan en etablerad och 

utbredd instrumentalundervisning på distans vara välkommet, och det är något som 

kulturskolor kanske inte erbjuder i framtiden på samma sätt. Distansundervisning kommer på 

grund av teknikens utveckling förmodligen inte vara detsamma om till exempel 10 år, vilket 

betyder att alla begränsningar distansundervisningen har idag inte nödvändigtvis behöver vara 

aktuella i framtiden. Vilka möjligheter som dyker upp i framtiden kommer också avgöra på 

vilket sätt distansundervisning tilltalar folk, och på grund av det huruvida distansundervisning 

kommer utvecklas till att handla om privatlektioner, kulturskola, både och eller någon annan 

framtida lösning. Kulturskolor runt om i landet har dock redan idag börjat implementera 

distansundervisning, vilket svar från våra informanter visar. Kanske det till och med är genom 

kulturskolan som distansundervisning kommer utvecklas snabbast och effektivast på grund av 

dess organisering? Kulturskolor kanske själva kan ta framtiden i sina händer och se till att 

distansundervisning inte blir något som är skiljt från deras egen verksamhet. Framtiden har 

förmodligen fler möjliga vägar att gå än vad vi kan komma på här, men det är sannerligen 

något intressant att fundera kring. 

 

 

 

 

 



36 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

I detta avslutande avsnitt ger vi förslag till vidare forskning som kan bidra till utvecklingen av 

distansundervisning.  Förslagen är baserade på frågor som dykt i våra egna diskussioner under 

arbetets gång. 

 Hur fungerar ensembleundervisning på distans? Vilka utmaningar står den inför? 

 Hur påverkas kommunikationen mellan människor när den sker genom en datorskärm? 

Vilka konsekvenser har det för läraren och elevernas relation till varandra? 

 Utnyttjas de nya möjligheterna som distansundervisning tillför? Hur kan 

distansundervisning utvecklas med hjälp av tekniska och digitala verktyg? 

 Hur skiljer sig distansundervisning på olika instrument? 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

 Utbildning? 

 Erfarenhet av instrumentalundervisning? 

 Nuvarande arbete? 

 

Lektionernas utformning 

 Vad för hjälpmedel använder du dig av? Program, kamera, mikrofon etc. 

 Var befinner du dig? 

 Hur är lektionerna designade? Längd, upplägg till exempel. 

 Hur ofta har du lektioner med varje elev? 

 Var har eleverna befunnit sig? Hemma, skola? 

 Vad har de använt sig av för tekniska hjälpmedel? 

 

Hur har det gått? 

 Vad har du fått för reaktioner från eleverna? 

 Har några särskilda svårigheter uppstått? Finns det möjligheter att fixa dem? 

(Närvaro, övning, störningsmoment, kommunikation, rummet) 

 Har lektionsformen underlättat saker i jämförelse med traditionella lektioner? 

(Närvaro, övning, störningsmoment, kommunikation, rummet) 

 

Reflektion 

 Krävs det någon särskild egenskap/kompetens hos eleverna? Krävs särskilda resurser? 

Vilka? 

 Är distansundervisning en bra ersättning för traditionell undervisning eller bör det vara 

mer som ett komplement? Förklara. 

 Tycker du att distansundervisning funkar för alla elever? Finns det vissa hinder som 

måste överkommas för att det ska fungera? Vilka? 

 


