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Sammanfattning 
Musikundervisning på distans i gymnasieskolan - en musikpedagogisk studie 

Författare: Jakob Larsson 

 

Under coronapandemin 2020 beslutade den svenska regeringen att gymnasieskolorna 

skulle stänga och istället bedriva undervisning på distans, vilket skedde under andra 

hälften av vårterminen. Detta nationella läge gjorde att gymnasielärare och elever snabbt 

tvingades ställa om till distansundervisning. I denna studie har jag utifrån intervjuer med 

lärare och elever undersökt hur vårterminens distansundervisning i musikämnet upplevts 

av vederbörande. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur distansundervisningen 

utförts och upplevts. Slutsatsen jag kommit fram till i detta arbete är att lärare och elever 

på estetiska programmets musikinriktning har under pandemin haft svårt att uppnå och ta 

del av musikundervisning med god kvalitet medan musiklärare och elever på andra skolor 

med andra program och musik som individuellt val inte har lidit så mycket av 

distansundervisningen men att undervisningen där fått ett annat upplägg och fokus. 

Slutsatsen kan hjälpa till i utvecklingsarbetet kring distansundervisning i framför allt 

musik. 

 

Nyckelord: Coronapandemin, covid-19, distansundervisning, gymnasieskolan, 

musikundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
Music lessons at a distance in the upper secondary school: a music pedagogical study  

Author: Jakob Larsson 

 

During the corona pandemic in 2020, the Swedish government decided to close Swedish 

upper secondary schools and instead made them switch to distance learning, from the 

month of March and throughout the rest of the spring semester. This national situation 

meant that upper secondary school teachers were quickly forced to change to distance 

education. In this study, I have interviewed teachers and students to investigate how they 

experienced the spring semester's distance learning in the subject of music. I have come 

to the conclusion that teachers and students in aesthetic music education programs have 

had a hard time during the pandemic to conduct and take part in good quality music 

education while music teachers and students in other school programs, with music as an 

individual choice, have not been affected that much from distance education but that the 

teaching within these programs has been given a different structure and focus. I wish my 

conclusion can help the development work in distance education, especially in the subject 

of music. 

 

Keywords: Corona pandemic, covid-19, distance education, music education, upper 

secondary school 
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1. Inledning 
Under mina år som musikstuderande har jag ofta tänkt på hur musikundervisning kan ske 

på distans. Med ett mer och mer globalt samhälle finns det idag möjligheter till en stor 

variation av kommunikationssätt via internet. Under den globala coronapandemin 2020 

tvingade världsläget lärare och elever i svenska skolor att snabbt ställa om till en 

undervisning som var till största del baserad på distansundervisning. Distans-

undervisningen startade i gymnasieskolorna den 17e mars och fortlöpte hela vårterminen 

ut. (Hedman, 2020) Jag har reflekterat över hur distansundervisning i musikämnet 

fungerar, alltså vad som är möjligt, hur det påverkar oss psykiskt och hur utvecklingen i 

framtiden kan komma att se ut när jag själv kommer ut som musiklärare. Som fagottist 

upplever jag att det inom den klassiska musikerkåren globalt sett finns ett intresse för 

distansundervisning, inte minst för att studenter ska kunna delta i Master Classes för 

professionella musiker och världssolister verksamma på andra platser än där eleven 

befinner sig. Inom pop och rock är distans- Master Classes och lektioner även utbrett. 

Dessutom har olika sätt att lära ut med videofilmer via plattformar som Youtube har blivit 

allt större och de musiker som spelar elektriska instrument har ofta ett försprång i 

uppkopplingen till de digitala hjälpmedlen. Jag själv spelar också akustisk/el-gitarr och 

har i stor utsträckning utbildat mig själv med hjälp av instruktionsvideor på Youtube. Att 

kunna ta lektioner av experter inom ens ämne är för många en stor chans till fortsatt 

progression inom sitt instrument. Under en pandemi är distansundervisning en lösning 

om inte den enda lösningen för att musikundervisning ska kunna fortgå. Om vi bortser 

från pandemin så kan distansundervisning även ha en stor inverkan på musik-

undervisningens kvalité för studenter i glesbygden där resurserna kanske inte finns och 

avstånden är stora. Distansundervisning kan även vara ett alternativ för människor med 

olika funktionsvariationer som av olika anledningar inte kan lämna hemmet. Om vi tänker 

ur ett globalt perspektiv kan distansundervisning ge möjligheter åt människor att utbyta 

kunskap kulturer och länder emellan. Pandemin har ändrat våra resemönster och ur ett 

miljöperspektiv är även distansundervisning värt att fundera över och kan tänkas komma 

att användas mer i framtiden för att minska den globala uppvärmningen. Jag vill med 

arbetet kunna dela med mig av reflektioner och konklusioner som kan hjälpa andra 

musiklärare.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka olika synsätt på distans-

undervisning i musikämnet som finns bland lärare och elever. 

     Jag inriktar mitt arbete och gör en studie på gymnasieskolans estetiska program men 

även på gymnasieskolor med andra program vilka har individuella val av kurser i form 

av musik (med en allmän musikinriktning) eller ensemble (med inriktning på 

gruppmusicerande). Jag kommer även beröra gymnasieskolans språkintroduktions-

program. De forskningsfrågor som uppsatsen innefattar är: 

 
1. Hur bedriver gymnasielärare distansundervisning i musik och vad har de för upp-

levelser av distansundervisning? 

2. Hur upplever gymnasielever distansundervisning i musikämnet? 
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3. Begreppsförklaring och litteratur 
Ämnet distansundervisning berör en hel del begrepp som jag antar kräver kortare 

förklaring för läsarna av denna uppsats. I denna uppsats nämner jag följande begrepp och 

verktyg. 

 

3.1 Begrepp 
Distansundervisning   

Enligt Nationalencyklopedins mest kortfattade definition är distansundervisning 

”distansundervisning, DU, undervisnings- och studieformer där studerande och lärare 

befinner sig på olika orter och därför kommunicerar med varandra med hjälp av tekniska 

medier.” (NE, 2020a) 

 

Fjärrundervisning  

Innebär videoundervisning på distans men med hjälp av lärare både via internetlänk men 

också en handledare fysiskt där eleverna befinner sig. (skolverket.se) 

 

Korrespondensundervisning 

Äldre benämning på distansundervisning (NE, 2020b) 

 

3.2 Verktyg 
 

Ableton Live är en DAW, Digital Audio Workstaion. (programvara för att spela i 

komponera och arrangera musik (ableton, 2020) 

 

Google Apps är en applikationsplattform med bland annat fildelningsapplikationer och 

mailapplikationer (google, 2020a) 

 

Google Hangouts är ett samlat program för bland annat chatt och videokonferens. 

(google, 2020b) 

 

Google Meet är ett program för videokonferens. (google, 2020c) 
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Ljudkort (syftar i denna uppsats på externa ljudkort) Omvandlar analog till digital signal 

från exempelvis en mikrofon eller ett instrument till datorn. 

 

Logic är en DAW (apple, 2020a) 

 

Microsoft Teams är ett program för videokonferens. (microsoft, 2020) 

 

Sound Trap är också en DAW (soundtrap, 2020) 

 

Zoom är ett program för videokonferens. (zoom, 2020) 

 

3.3 Litteratur  
Harting et al. (2005) Skriver att distansundervisning förekom redan på 1700-talet. På 

1880-talet skickade den amerikanske publicisten och utgivaren på tidningen the Mining 

Herald i Shenandoah, Thomas J. Foster ut pamfletter (broschyrer) med uppgifter för att 

utbilda arbetare om gruvsäkerhet. När Foster utvecklade detta sätt att undervisa grundades 

International Correspondance School. I Sverige grundade Hans Svensson Hermod (1860–

1920) ett korrespondensinstitut i Malmö 1898. Hermods är idag Sveriges äldsta skola för 

distansundervisning och är en privatägd utbildningskoncern. (NE, 2020c) Ett annat 

exempel på distansutbildning som funnits innan coronapandemin bröt ut är Korrespond-

ensgymnasiet i Torsås. Detta är ett gymnasium med riksintag och har funnits sedan 1958. 

Det är en kommunal skola och har de senaste fem åren utvecklats från en ganska vanlig 

skola till ett distansgymnasium. Skolan samverkar med Hermods och där studerar elever 

med funktionsvariation, elever med psykiska och fysiska sjukdomar, elitidrottare samt 

elever som vill läsa in gymnasieskolan under kortare tid. (Östling, 2013)  

     Forskning på området distansvisning i musik är tyvärr begränsat. Jody Neal Blake, 

Doctor of Philosophy in Music Education vid Auburn University, Alabama skriver 

följande angående detta: “More research must be completed in this area, as growth and 

availability have outpaced the research literature” (Blake, 2018, s.20) Blake förklarar 

alltså att tekniken går så pass snabbt fram att forskningen inte riktigt hänger med i 

utvecklingen. I min sammanställning av tidigare forskning vill jag visa vad 

distansundervisning är globalt sett men också rama in det i vårt svenska perspektiv med 

coronapandemin i åtanke.  
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3.4 Distansundervisning ur ett internationellt 

perspektiv 
Theano Koutsoupidou, doktor vid Mediterranean College I Aten, specialiserad på 

preschool education and creativity beskriver i (Koutsoupidou, 2015) hur internetbaserad 

distansundervisning blivit ett högaktuellt ämne för forskning det senaste två decennierna. 

Hon beskriver att det första distansundervisningsseminariet online skedde 1994. 

Koutsoupidou förklarar vidare att onlinekurser kräver ett stort antal digitala verktyg och 

resurser och att det finns ett antal fundamentala element som eleven/lärare bör ha, så som 

tillgång till internet (primärt inom onlinekurser på alla nivåer), tillgång till material och 

tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. Koutsoupidou beskriver vidare hur 

onlinekurser kan ske genom möten i realtid (synkrona) men även genom andra typer av 

kommunikativa utbyten som inte sker i realtid (asynkrona). I konferensprogram så som 

Google Hangouts och Skype tillåts vi att mötas i synkroniserade möten. Asynkrona 

program möjliggör att vi kan lägga upp studiematerial, elevinformation, kursplaner, 

podcasts, diskussioner, chattar och studentforum. (Koutsoupidou 2015) 

     Koutsoupidou skriver i (Koutsoupidou, 2015) att distansundervisningen även kan föra 

med sig en rad negativa konsekvenser. Onlinekurser visar sig ha brist på homogenitet 

mellan de olika programmen i deras instruktionskvalitet, kvalitet på undervisning och 

lärande, metoder och verktyg för och uppföljning samt bedömning av studenters 

utveckling och framsteg. Koutsoupidou belyser även att våra behov av onlineprograms-

funktioner varierar beroende på hur personligt ett möte mellan elev och lärare förväntas 

vara. Program som innehåller en högre grad av personligt lärande så väl som online 

tutorials (färdiginspelade lektioner) och synkroniserat lärande skulle enligt forskaren i 

högre grad leda till ett starkare relationsband mellan lärare och elev. Enligt Koutsoupidou 

stimulerar och gynnar detta elevernas psykosociala behov. Hon förklarar även att 

mellanmänskliga möten och support är vitala faktorer för att studenter ska bibehålla 

intresse och inte hoppa av onlinekurser. (Koutsoupidou 2015) 

     Blake (2018) skriver att modern distansundervisning starkt associeras med undervisning 

online och vissa forskare kallar distansundervisning online för Webb Based Learning and 

Instruction. Andra refererar till distansundervisning som Online Learning. Ett annat begrepp 

är ODL (Open and distance learning) (UNESCO, 2002) som används för att beskriva program 

för distansundervisning som baseras på internet. Denna specifika term är allomfattande för 
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distansundervisning har blivit brett grundat i onlineundervisning. Blake (2018) förklarar hur 

universitetsutbildningar inom musikområdet stadigt växer i USA. 

 

While music education degrees represent a large proportion of all 
degree offerings available through online distance learning, the results 
clearly indicate that the variety of music degrees available online are 
growing exponentially… Music online distance learning is increasing. 
This means music educators must stay abreast of current online trends 
and develop an awareness of the available programs... Hopefully this 
research will lead to a greater understanding of online distance learning 
and its benefits for music students in all walks of life. (Blake 2018 s.20)  
 
 

Blake förklarar i citatet hur högre musikutbildningar online ökar exponentiellt. I och med 

detta måste musikpedagoger hålla sig uppdaterade kring olika trender online samt lära sig 

tillgängliga programvaror för distansundervisning. Hon förklarar att detta förhoppningsvis 

kommer att leda till en större förståelse för vilka fördelar distansundervisning har för 

musikstuderande på alla nivåer. 

 

3.5 Musicerande online  
Enligt International Computer Music Association (2004) kan orkestermusiker klara av att 

utan större problem spela tillsammans med en fördröjning på upp till 35 millisekunder. 

På Royal College of Music i London används en teknologi för videokonferens vid namn 

LoLa (low latency audio visual streaming system) (video 1, video 2) som började 

utvecklas 2005 vid Guiseppe Tartini Conservatoriet, Trieste, Italien. LoLa har en 

fördröjning på ca 25-30 millisekunder (Davies 2015).  Benjamin Redman instrumental-

lärare och filosofie doktor vid Royal Conservatory of Scotland skriver följande om LoLa: 

“LoLa technology facilitates being able to play together and also offers superior audio 

and video quality to videoconferencing, but it needs specialist technical support and it 

also requires high-capacity networks, such as JANET in the UK. Institutions need to 

carefully weigh up the costs versus the benefits before purchasing the equipment, but 

without a critical mass of institutions using the technology, early adopters have fewer 

possible collaborative partners.” (Redman, s.13) Som Redman förklarar är programmet 

LoLa dessvärre både kostsamt och komplicerat och användningen är därmed inte så 

utbredd i nuläget.  

     Ett annat program för musicerande på avstånd är programmet Jacktrip utvecklat av 

Chris Chafe, director vid Stanford University Center for Computer Research in Music 
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and Acoustics (CCRMA) i Kalifornien. Detta program är fortfarande i utvecklingsstadiet. 

(Redman 2020; Stanford University, 2020) 

     I Sveriges gymnasieskolor används idag program för videokonferens så som; Google 

Meet, Zoom och Microsoft Teams. Tyvärr är dessa program inte optimala för 

musicerande men under coronapandemin har musiklärare på gymnasiet fått göra sitt bästa 

av situationen.  

     Brändström et al. (2012) utförde vid Luleå universitet en fallstudie i form av två fall 

som behandlade distansundervisning i instrumentalstudier för elgitarr och Master Classes 

för violin. Metoder för studien var intervju och observation. Helhetsupplevelsen för lärare 

och elever i fall 1 var positiv. Informanterna såg distansundervisningen som ett lovande 

komplement till traditionell instrumentalundervisning. Dock fanns det vissa aspekter där 

distansundervisningen skapade problem. Om detta skriver författarna följande:” Because 

of time delay, the most crucial part of the online teaching in the project was playing 

together or marking the rhythm.” (Brändström et al., 2012, s.455) Programmet för 

videosamtal som användes i studien var Skype vilket inte är ett höghastighetsprogram för 

videokonferens. Dessutom ska det läggas i beaktning att studien utfördes 2012 och 

mycket har hänt sedan dess i den tekniska utvecklingen på detta område. I fall 2 nämner 

författarna frågan gällande vikten av att ha ögonkontakt med eleverna, dock berättade 

violinläraren i studien att han prioriterade en effektiv kameravinkel framför att ha 

ögonkontakt med eleverna hela tiden. (Brändström et al., 2012)  

 

3.6 Undervisning och covid-19 i Sverige 
En del enkätundersökningar har gjorts under den korta tid distansundervisning har 

bedrivits i svenska skolor och även om pedagogiska utmaningar ser olika ut för olika 

lärare, skolor och stadier så finns en del att hämta utifrån dessa enkät/ blixtunder-

sökningar. 

     Halmstads kommun har under pandemin våren 2020 gjort en barnkonsekvensanalys 

med utgångspunkt i coronapandemin och distansundervisning på gymnasiet. Rapporten 

tar upp en rad positiva och negativa konsekvenser som framkommit ur undervisnings-

läget. Ur de positiva effekterna har det framkommit till exempel att elever som känner sig 

hämmade i den vanliga klassrumsmiljön kan känna sig mer bekväma i ett digitalt 

klassrum. Även att elever med funktionsnedsättning i många fall upplevt att deras 

funktionsnedsättning inte synts lika tydligt och detta gjort att de känt sig mer bekväma. 
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(Halmstads kommun, 2020) Om undervisningsläget under coronapandemini Sverige 

skriver även Bergdahl och Nouri, i rapporten Covid-19 och omställning till 

distansundervisning i svensk skola. Texten bygger på en enkätundersökning med 

korrespondenter från förskola till Komvux. Författarna förklarar att vissa lärare upplevt 

att hemmasittande elever eller elever med exempelvis autism, elever som annars är tysta, 

vågar prata. (ifous/ Stockholms universitet, 2020) 

     I en enkätundersökning som Västra Götalands län genomfört (Göteborgsregionen) 

bestående av 13 kommuner, beskrivs effekten av coronapandemin bland annat i 

gymnasieskolorna. Undersökningen visar exempelvis att relationella behov har blivit 

lidande under distansundervisningen. Enkätsvaren visar även att närvaron ökat men att 

närvaro inte alltid varit synonymt med aktivt deltagande under lektionerna. 

(Göteborgsregionen 2019) Nackdelar med distansundervisningen under corona beskrivs 

även av Halmstads kommun (2020) ”Vissa elever upplever lugn och ro hemma men 

många saknar den sociala interaktionen med sina kompisar. Skolan och dagarna upplevs 

generellt som tråkiga, det är påfrestande för eleverna att sitta vid datorn hela dagen och 

det är svårt att avgöra när skoldagen räknas som avslutad. Lektionsstrukturen har upplevts 

som godtagbar men mängden skoluppgifter har ökat. Det har varit viss otydlighet i 

uppgifter och rörigt speciellt i yrkeskurser där praktiska moment har fått bytas ut mot 

teoretiska. Eleverna har haft svårt att be om hjälp och vissa har fått mindre stöd, vilket 

har varit särskilt märkbart för elever med redan befintliga stödåtgärder.” (Halmstads 

kommun, 2020, s.26) Det framgår i undersökningen att distansundervisning medför en 

hel del svårigheter. 

 

5. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts för studiens datainsamling. Den första delen 

berör kvantitativ och kvalitativ forskning medan nästa del beskriver vilken metod som valts 

och varför. Vidare beskrivs studiens utformning med val av informanter, etiska 

förhållningssätt och hur bearbetning av insamlas data har skett. Slutligen diskuteras studiens 

validitet och reliabilitet i relation till teorier kring intervju. 

 

5.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden är induktiv och dess teoribildning styrs av den datainsamling 

som gjorts i studien. Bryman (2016) förklarar att kvalitativ forskning kan uppfattas som 
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en forskningsstrategi som generellt sätt riktar sin fokus på ord och inte kvantifiering 

(siffror) under insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningen används främst 

på områden bortom de naturvetenskapliga områdena och i denna forskning använder 

forskaren sig inte av samma normer, tillvägagångssätt och positivism som i den 

kvantitativa forskningen. Genom denna typ av forskning försöker forskaren skildra en 

bild av den sociala verkligheten som en ”ständigt föränderlig egenskap” (Bryman, 2016, 

s.61) som tillhör individernas konstruerande och skapande förmåga. Den kvantitativa 

metoden innefattar en deduktiv syn på kopplingen mellan teori och forskning. Fokus 

ligger här på prövning av teorier. Den kvantitativa forskningen bygger också på en 

objektiv syn på verkligheten som utgör en yttre bild av den sociala verkligheten. Den 

kvantitativa metoden används främst inom de naturvetenskapliga områdena, och 

innefattar den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa metoden inriktar sig alltså på hur saker och ting ter sig, det induktiva, 

teorigenerering och kan grunda sig i konstruktionism medan den kvantitativa inriktar sig 

på varför saker är som de är, med en induktiv syn som bygger på prövning av teorier, 

positivism och objektivism. (Bryman, 2016) 

 

5.2 Metodologiska överväganden  
Eftersom jag i denna studie vill få en djupare förståelse för hur elever och lärare ställer 

sig till distansundervisning har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Jag är mer 

intresserad av detaljer än ett brett underlag av data. Dessa detaljer kan hjälpa andra 

forskare i framtida forskning till exempel när frågor ska utformas till framtida 

enkätundersökningar inom kvantitativ forskning. Eftersom jag i undersökningen vill ta 

reda på vilka olika uppfattningar om distansundervisning som finns bland elever och 

lärare, har jag valt att använda mig av intervju för datainsamling.  Den typ av intervju-

metod jag kommer att använda mig av är semistrukturerad intervju (Bryman, 2018). 

Bryman skriver att semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras (intervjuguide). Intervjupersonen är fri 

att svara hur den vill och frågorna som ställs i en semistrukturerad intervju behöver inte 

heller ställas i en specifik ordning. Den semistrukturerade intervjun är ett mellanting 

mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Strukturerad intervju används främst i 

urvalsundersökningar eller generellt i kvantitativ forskning. I den strukturerade intervjun 

utgår forskaren från ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema och frågorna ställs i 
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samma ordning till alla respondenter. Frågorna är ofta mycket specifika och innefattar ett 

antal svarskategorier till respondenten. (Bryman, 2018) Ostrukturerad intervju däremot 

utförs med hjälp av en lista med en uppsättning teman eller frågeställningar av det mer 

allmänna slaget. (kallas ibland för intervjuguide). Frågorna ställs här också ofta på ett mer 

informellt sätt. Formulering av frågorna och dess ordningsföljd skiljer sig även åt mellan 

de olika respondenternas intervjuer. (Bryman, 2018) I min intervju har jag i vissa fall 

omformulerat frågorna en aning men med noga beaktning att frågornas innehåll inte 

ändrats.  

 

5.3 Urval  
Jag har valt att intervjua två elever och två lärare, dels på gymnasieskolorna jag 

praktiserade på höstterminen 2020 (två skolor), men även en annan skola. Jag kommer 

att intervjua elever och lärare både från estetiskt gymnasieprogram, andra universitets-

förberedande program samt SPRI. Med detta kommer jag kunna få en bred uppfattning 

om olika svårigheter inom olika musikaliska genrer och instrumentgrupper, teoretiska 

delar av musikundervisning samt praktiska.  

     Lärare 1 jobbar på estetiska programmet och undervisar i instrument/sång 1-3, 

ensemble med körsång, ensemble 2, estetisk kommunikation och gymnasiearbete. Lärare 

2 jobbar på två skolor med naturprogram, samhällsprogram, ekonomiprogram, IB 

(International Baccalaureate Diploma Program), teknikprogram, historieprogram samt 

SPRI (språkintroduktionsprogram) och undervisar i kurserna musik, 100 poäng samt 

ensemble 1, 100 poäng (individuella val). Språkintroduktionsprogrammet är en 

förberedande linje för nyanlända ungdomar med utländsk bakgrund som sedan ska söka 

till gymnasiet. Lärare 2 undervisar enligt kursplanen för årskurs nio på språk-

introduktionsprogrammet. Jag har valt att ta med information om denna språk-

introduktionslinje eftersom jag genom detta får en större bredd av information i 

förhållande till samhällets befolkning. Elev 1 går tredje året på samhällsprogrammet och 

har under distansundervisningsperioden gått kursen ensemble 1 och studerar nu också 

musik 100 poäng. Elev 2 går tredje året på estetiska programmet och har violin som 

huvudinstrument. Musikkurser elev 2 hade på distans var följande: individuell under-

visning i violin, pianoundervisning, gehörs- och musiklära, i viss mån ensemble och kör, 

samt konstarterna och samhället. 
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5.4 Genomförande  
Samtliga av de fyra intervjuerna utfördes på respektive lärare/elevs skola under oktober 

2020, detta efter att skolorna öppnat igen. Jag kontaktade Lärare 1 via telefon. Intervjun 

utfördes sedan på Lärare 1s arbetsplats och intervjun tog 40 minuter att genomföra. 

Lärare 2 kom jag i kontakt med under min gymnasie- VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) och utförde intervjun på lärare 2s arbetsplats och intervjun tog 58 minuter att 

genomföra. Elev 1 fick jag kontakt med via lärare 2, eftersom lärare 2 undervisade hen i 

musik. Intervjun utfördes på elev 1s skola och tog 33 minuter att genomföra. Elev 2 fick 

jag kontakt med via lärare 1, eftersom lärare 1 undervisade hen i musik. Intervjun utfördes 

på elev 2s skola och tog 45 minuter att genomföra. En av informanterna hade jag sedan 

tidigare en personlig kontakt med.  

 

5.5 Etiska överväganden 
Jag har i enlighet med etikprövningslagens riktlinjer utformat samtyckesblanketter som 

alla informanter skrivit under. Vetenskapliga rådet förklarar individskyddskravet med 

fyra olika huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera mina 

informanter om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet menas med att 

informanten själv kan styra över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

enligt Vetenskapsrådet att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 1990, s.12) Nyttjandekravet 

innebär enligt Vetenskapliga rådet att insamlade data om personer endast får användas 

för forskningens ändamål. Jag har i denna studie valt att kalla informanterna för lärare 1 

och 2 samt elev 1 och 2 eftersom kön och namn enligt mig inte är relevant i den här 

förhållandevis lilla studien. Mitt tillvägagångssätt stämmer även överens med kravet om 

konfidentialitet. (Vetenskapsrådet, 1990) 
 

5.6 Bearbetning av insamlad data 
När jag analyserat mina intervjuer har jag till en början transkriberat alla. Efter det 

färgmarkerade jag med gulmarkering de bitar av intervjuerna vars svar var relevanta för 

mina forskningsfrågor. Sedan gjorde jag två exceldokument där jag skrev ut kortfattade 
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fakta från de gulmarkerade svaren under kategorier på ett strukturerat och mer kvantitativt 

sätt. Ett exempel på hur data kategoriserats visas i figur 5.1. 

 

 

 

 

Fig 5.1 – Tabell över elevinformanternas tillgång till lärarhjälp under distansunder-

visningsperioden. 

 

Efter jag kategoriserat in den kortfattade fakta i kolumner som visas ovan i figur 5.1 

gjorde jag en sammanställd analys av exceldokumentet och de färgmarkerade svars-

meningarna i transkriberingarna. I denna analys räknade jag dessutom in de meningarna 

i transkriberingarna som inte var färgmarkerade för att få en extra tydlighet i intervju-

svaren. Man kan säga att jag utförde bearbetning av den insamlade datan på tre nivåer, 1. 

Relevanta svarsmeningar för forskningsfrågan 2. Detaljerad överblick över svar relevanta 

för forskningsfrågorna med viss generalisering i tabellform. 3. Helhetsöverblick över 

svaren i transkriberingarna. 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 
I en kvalitativ studie är reliabilitet och validitet mycket viktiga kriterier. Med reliabilitet 

menas forskningens tillförlitlighet (NE, 2020d) Med validitet menas forskningens 

relevans, giltighet. (NE, 2020e) Bryman (2016) förklarar hur forskare diskuterat huruvida 

validitet och reliabilitet bör anpassas för den kvalitativa forskningen. Bryman menar att 

kvalitativ forskning inte främst inriktar sig på mätning som i exempelvis i positivistisk 

forskning och därmed krävs en kvalitativt anpassad analys för att avgöra om den 

kvalitativa forskningen är valid. 

 

5.7.1 Reliabilitet 
 
Bryman (2016) skriver att reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, kan kategoriseras i två 

delar: Extern- och intern reliabilitet. Extern reliabilitet menas med i vilken utsträckning 

en undersökning kan replikeras. Bryman förklarar vidare att det är svårt att uppfylla detta 

krav i en kvalitativ undersökning. I min studie är det svårt att replikera undersökningen 

Tillgång till lärarhjälp. 

Elev 1 Olika - beroende på lärare. 

Elev 2 Svårare under distansundervisningen. 
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eftersom distansundervisning och corona är väldigt tidsaktuella ämnen. Eftersom 

distansundervisning i Sveriges samtliga gymnasieskolor var en helt ny företeelse under 

våren 2020 visste ingen hur det utveckla sig. Skulle en ny undersökning göras på 

distansundervisning i gymnasiet så skulle antagligen resultatet ser annorlunda ut eftersom 

elever och lärare skulle vara mer vana vid en sådan undervisningsform. Skulle en 

undersökning göras med fokus på vårens distansundervisning så skulle antagligen elever 

och lärare inte ha upplevelserna så färskt i minnet. Intern reliabilitet betyder att 

medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur det ska tolka det de ser och hör. I 

mitt fall blir det dialogen med min handledare samt diskussion i ett seminarium med andra 

studenter och handledare som utgör denna interna reliabilitet. (Bryman, 2016) 

 

5.7.2 Validitet 
 
Steinar Kvale (2007), skriver om värdering av i vilken mån den kvalitativa forskningen 

är valid. När vi granskar huruvida forskningens validitetsnivå ligger till måste en 

värdering göras utifrån hur forskningsprocessen är planerad och utförd, det vill säga den 

hantverksmässiga kvalitén. Därför är forskarens egen trovärdighet mycket viktig. 

Studiens trovärdighet, menar Kvale, kan bedömas utifrån tidigare forskning som 

forskaren genomfört. Kvale menar även att målet med undersökningen och innehållet är 

viktigare än metoden. Kvale påvisar i följande citat styrkan i ett väl utfört 

forskningsarbete. 
Ideally, the quality of the craftsmanship in checking, questioning and 
theorizing the interview findings leads to knowledge claims that are so 
powerful and convincing in their own right that they, so to speak, carry 
the validation with them, like a strong piece of art. (Kvale, 2007, s.124) 
 

Kvale beskriver även att validitet kan förstås som kommunikation. Detta betyder att 

kunskap utvecklas i dialog mellan inblandade parter. Giltig kunskap uppstår alltså enligt 

Kvale genom dialog. Kvale belyser även att validitet är att teorisera och dokumentera. 

Forskaren har en plikt att handla utifrån tolkningar och resultat. Han menar även att det 

är viktigt att sätta in forskningsresultatet i rätt samhällsdiskurs.  
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6. Resultat  
I detta resultatkapitel presenterar jag de resultat intervjuerna lett till. Presentationen sker 

i form av förklarande text och utdrag från intervjuerna. Förkortningar jag använder i 

resultatkapitlet är följande: L1(lärare 1), L2 (lärare 2), E1 (elev 1), E2 (elev 2), J (Jakob, 

intervjuare). Skola A, skola B och C, (skolorna jag utfört intervjuerna på). 

 

6.1 Övergången till distansundervisning 
I denna kapiteldel presenterar jag resultat som berör omställningen från vanlig 

undervisning till distansundervisning. Här presenteras elevers och lärares förväntningar 

inför samt inställning till distansundervisning. Även svar gällande hur mycket tid och 

arbete de fick lägga ner på skola och arbete under distansundervisningsperioden. 

     Lärare 1 kände att distansundervisningen kom plötsligt. Det var en snabb omställning 

men hen var inte orolig för den tekniska biten utan mer för hur det skulle gå för eleverna 

och deras resultat. På skolan där lärare 1 jobbar har det under en lång period använt 

Google Apps och eleverna är utrustade MacBook (apple, 2020b) datorer. Lärare 1 har 

mycket ensembleundervisning. Hen sökte efter olika program för att kunna möjliggöra 

att eleverna spelade med varandra i realtid men hittade inga program som funkade. Detta 

gjorde att lärare 1 fick tänka om och ändra hela sin undervisning vilket resulterade bland 

annat i betydligt färre ensembleundervisningslektioner. I följande citat berättar lärare 1 

om situationen. 
L1: På ett rent tekniskt plan så tycker jag att det var ganska problemfritt. 
Vi har ju ganska mycket datorkunskap på den här skolan, och därför så 
fungerade det väl någorlunda vettigt. Det finns ganska enkla knep om 
det skulle vara så att det hänger sig. Det gör det ju ibland. När det gäller 
hur man känner inför undervisandet så är det en annan sak. Då är det 
inte så positiva känslor.  
 

     Lärare 1 tyckte den tekniska biten fungerade bra men hens förväntningar och senare 

upplevelse av undervisningen var inte så positiv. Lärare 2 var varken positivt eller 

negativt inställd till distansundervisningen och kände att det bara var att gilla läget. 

Eftersom denna lärare inte hade någon individuell instrumentalundervisning så hade 

denna lärare också ett annat utgångsläge om vi jämför med lärare 1.  

     Till en början så använde sig lärare 2 bara av skriftliga uppgifter men insåg att det blev 

tråkigt i längden för både hen själv och eleverna, dessutom ledde detta till en mängd 
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missförstånd. Lärare 2 började då inleda lektioner med videokonferenssamtal för att sedan 

låta eleverna jobba på egen hand.  

     Elev 1 tyckte till en början att distansundervisningen var spännande och något nytt 

eftersom hen var ganska ”skoltrött” och kände att det skulle bli skönt att få studera hemma 

ett tag. Elev 1 hade också lättare för att koncentrera sig hemma jämfört med i skolan. 

Detta gjorde att hen till en början var positiv.  

     Elev 2 var positiv men lite orolig eftersom hen inte skulle få träffa sina kompisar så 

mycket. Däremot menade elev 2 att hen har bra självdisciplin och fick därmed inte några 

större problem med hemarbetet. Dock fick distansundervisningen en del negativa följder 

till exempel att eleven övade mindre på sitt huvudinstrument violin, eftersom det inte 

fanns några konserter inplanerade. Eleven fick violinlektioner via Google Meet, vilket 

fungerade någorlunda bra men inte när det kom att till att arbeta med klang.  

     Elev 1 och 2 berättar båda att de lade mindre tid på skolarbete under distans-

undervisningsperioden jämfört med när de hade vanlig undervisning men uppnådde ändå 

goda resultat. Detta trodde de berodde på att de kunde koncentrera sig bättre hemma.  

     Lärare 1 kände att hen hade en större arbetsbelastning under distansundervisningen 

och spenderade även mer tid åt arbetet än vanligt. Hen svarade följande angående om hen 

lade mer eller mindre tid på arbetet under distansundervisningsperioden jämfört med 

innan.  
L1: Jag kan inte säga hur mycket, men betydligt mer. Och det beror på 
att, i alla fall inledningsvis så jobbade man mycket med att försöka 
ersätta undervisningen i instrumentalundervisning. Den försökte man 
att ersätta med några slags uppgifter som eleverna skulle utföra. För hur 
skulle det annars gå till?  
 

Lärare 1 lade alltså betydligt mer tid på sitt arbete under perioden. Lärare 2 kände en 

större arbetsbelastning än vanligt men lade inte ner mycket mer tid på arbetet. Däremot 

kände sig lärare 2 stressad under distansundervisningsperioden. Lärare 2 berättade att hen 

hade kunnat göra bättre uppgifter till eleverna om hen hade haft mer tid på sig. Lärare 1 

förklarade att det inte skulle bli någon skillnad på uppgifterna om hen hade mer tid.  
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6.2 Materiella och tekniska förutsättningar 
De materiella och tekniska förutsättningarna var ganska olika på de tre skolorna. Den 

skolan som hade ett estetiskt program var mer utrustat i form av bättre datorer (Macbook). 

Alla skolorna använde Google Meet, Google Chat och Google Docs men fildelning 

skedde via Google Drive på skola A och både Google Drive och Vklass (lärplattform) på 

skola B och C. Vklass kunde inte ta emot filer större än 80 MB vilket gjorde det till ett 

stort problem när eleverna skulle lämna in sina uppgifter för bedömning.  

     Elev 2 hade individuell instrumentalundervisning och upplevde där att det program 

som de använde, Google Meet, inte var så bra lämpat för detta. Eftersom det fanns en 

funktion som gjorde att bakgrundsljud stängdes av, vilket i sin tur gjorde att klangen inte 

kom fram så mycket, blev elev 2 inte nöjd med ljudkvaliteten under sina instrumental-

lektioner.  

     Lärare 1 som också använde Google Meet, förklarade att Zoom hade varit ett bättre 

alternativ vad det gäller instrumentalundervisning eftersom man där kan stänga av 

bakgrundsljudsreduceringen. Lärare 1 hade haft instrumentalundervisning under hela 

distansundervisningsperioden. På frågan hur elevernas fokus hade varit på hens 

instrumentallektion svarade läraren följande: ”Jag tycker att mina elever har skött sig 

exemplariskt bra, men jag kan ju t.ex. inte lyssna efter klang. Det är en omöjlighet. Så att 

kommentera det som verkligen är viktigt går ju inte.” Läraren upplevde alltså att det var 

en omöjlighet att lyssna efter klang i Google Meet. För videosamtal tyckte dock både 

lärarna och eleverna att de program de använt funkade bra. Dock upplevde de ibland att 

det hackade i bild och ljud vilket kunde störa undervisningen en aning. 

     Elev 2 använde en egen mikrofon som fanns hemma hos hen för att det skulle bli bättre 

kvalitet i undervisningen. Detta var dock inget som skolan erbjöd. Elev 1 berättade att 

hen hade använt Garageband under en uppgift. Dock var detta självvalt. 

     Lärare 2 använde Sound Trap som DAW, och lärare 1 använde Garageband till sina 

elever men mixade sedan själv i Logic. Lärare 2 lät sina elever spela in på sina mobiler 

när de skulle spela in inspelningar och skicka. Lärare 1 upplevde att Garageband var 

alldeles tillräckligt för eleverna, däremot tyckte hen att det hade behövt mer utrustning i 

form av ljudkort och mikrofon.  

     När det gällde uppkoppling till internet så var upplevelserna ganska spridda. Alla 

informanterna upplevde att de själva hade haft tillräckligt bra uppkoppling för att kunna 

delta i undervisning men ett stort problem var att videosamtalskvalitet varierade bland 
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eleverna i samtalen vilket gjorde att om någon hade dålig uppkoppling så kunde det bli 

ett störande element för alla.  

På skola A hade eleverna tillgång till att göra prov på skolan. På skola B fick eleverna, 

om de hade dålig internetuppkoppling, tilldelat sig en 4G-dosa med trådlöst internet. 

Lärarna kunde under distansundervisningsperioden vara på skolan så mycket de ville så 

de hade på så vis bättre möjligheter att hitta en bra internetuppkoppling. Lärare 1 

förklarade följande angående internetuppkoppling: ”…vi ställer ju krav på eleven som 

egentligen inte alls är rimliga. Nu är det ju i och för sig många människor som har internet 

och en någorlunda bra uppkoppling. De flesta har ju fiber. Men i glesbygd finns det 

fortfarande ställen där det inte är framdraget. Hur rättvist det är, det vet jag ju inte riktigt.” 

Det framgår i citatet att läraren är kritisk till skolans arbete med att hantera 

coronasituationen och ge lika förutsättningar för alla elever. 

     Lärare 1 förklarar även att deras internetplattform för kommunikation med den yttre 

världen, det vill säga föräldrar och elever, var sluten av säkerhetsskäl, vilket gjorde att till 

exempel öppet hus blev svårt att genomföra. Program för att dela filer hade lärarna och 

eleverna ganska delade upplevelser av. Elev 1 och 2 upplevde inga större problem med 

att dela sina arbeten och uppgifter de fick under distanslektionerna. 
     Lärare 2 berättar vidare att eleverna upplevde en del förvirring kring vilken plattform 

eleverna skulle lägga upp sina arbeten på, då de använde både Google drive och Vklass. 

Dessutom kunde inte Vklass ta emot filer större än 80MB, vilket lärare 2 upplevde som 

ett problem vid delning av framför allt videofiler. 

 

6.3 Utbildning i teknik 
Omfattningen av utbildning i teknik har varierat för de olika informanterna och 

uppfattningen av hur viktig utbildning varit har varit olika beroende på förkunskaper och 

personligt intresse för teknik. 

     På skola B fick lärarna kollegialt utbilda sig i det olika tekniska hjälpmedel som 

behövdes under distansundervisningen. Lärare 1 berättade att hen inte hade så stor 

användning av denna utbildning, eftersom hen redan kunde mycket sedan innan. På skola 

A hade läraren en del seminarier och information på skolans internetplattform för 

information men även denna lärare tyckte inte att hen var i behov av denna hjälp och tog 

inte del av informationen så mycket.  
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     Elev 1 fick ingen utbildning av skolan i teknik och digitala hjälpmedel. Eleven 

upplevde även problem när det kom till provsituation eftersom det krävdes att eleven 

skulle ha tre enheter, det vill säga tre mobiler eller datorer för att läraren skulle kunna 

övervaka eleven under proven. Eleven upplevde detta som ett problem och bland annat 

för en kompis till elev 1 ledde detta till att kompisen inte fick sitt prov godkänt på grund 

av att det uppstod tekniska problem. Elev 1 upplevde att vissa lärare inte hade överseende 

med dessa svårigheter.  

     Elev 2 fick en del information om teknik och digitala hjälpmedel, men ingen specifik 

utbildning i form av till exempel en kurs. 

  

6.4 Elevers förutsättningar och disciplin i självstudier 
Distansundervisningen medförde ett ökat ansvar för skolarbetet hos den enskilde eleven, 

Elev 1 kände att det var aningen lättare att koncentrera sig hemma men att resultatet ändå 

blev ungefär samma som om hen hade jobbat i skolan. Hen berättade att skolarbetet blev 

mer effektiviserat hemma. Elev 1 och 2 berättade att de varken kände sig mer eller mindre 

fokuserade under distansundervisningen. En berättade att kompisarna som kanske höll en 

lite ofokuserad i skolan blev utbytta mot familjen hemma så koncentrationen var ungefär 

samma.  

     Lärare 1 förklarade att elevers förutsättningar för att kunna koncentrera sig under 

distansundervisningen var mycket olika. Elever med diagnoser till exempel sa läraren 

kunde ha mycket svårt att koncentrera sig under lektionerna medan elever som hade 

lättare för koncentration och som arbetade snabbare ofta fick sitta av mycket av tiden. Så 

det uppstod problem för både elever som hade det lätt i skolan och elever som hade det 

svårt i skolan. I intervjun svarar läraren följande gällande om det var någon skillnad på 

elevers förmåga att fokusera under lektioner innan och under distansundervisningen. 

Lärare 1 beskriver: ”Ja, det är ju både och, tyvärr är det ju så att det finns elever som har 

väldigt mycket problem. Och de har svårt att läsa ibland, de har svårt att koncentrera sig, 

och för dem blir ju skolan svårare.” När det kommer till elevers resultat i musikkurser 

berättade lärare 1 att resultaten blev bra utifrån förutsättningarna. Lärare 2 två berättade 

att elevernas resultat i hens kurser blev ungefär samma som vanligt men att uppgifterna 

också var annorlunda än vanligt. Så här svarade lärare 2 gällande hur elevernas resultat 

blivit under perioden med distansundervisning: ”Jag tyckte det var bra resultat överlag. I 

många fall bättre än vad det hade blivit annars, men kanske också att det blev en annan 
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typ av uppgifter. Kvaliteten är, kanske inte lättare att stämma av, men bedöms på ett annat 

sätt.” 

     Elev 1 berättade att hen inte hade fått reda på sina betyg och därför inte kunde säga 

om resultaten hade varit bättre eller sämre än vanligt. Eller två berättade att resultaten i 

det flesta ämnen hade varit varken bättre eller sämre än vanligt men att resultaten i Gemu 

och huvudinstrumentet violin blivit sämre på grund av distansundervisningen. 

     Eller 1 och 2 hade inga gruppmoment i musik under distansundervisning elev ett 

berättade att en gick in i ett meet i början av lektionen med kameran avslagen och för att 

sedan arbeta enskilt och slutligen gå in i meetet på slutet då också med kameran avslagen. 

Så gjorde även hens kurskamrater. Elev 2 hade en del grupparbeten men då uppstod 

problem som till exempel avstängda kameror och hack i bild och ljud till följd av dåliga 

internetuppkopplingar. Elev 2 berättade om sina körlektioner där majoriteten av 

körsångarna hade kameran avstängd. Detta tyckte elev 2 var mycket problematiskt och 

jobbigt.  

     När det kom till examinerande uppgifter hade varken lärare 1 eller lärare 2 knappt 

märkt av fusk men lärare 1 berättade att hen hade kollegor som upptäckt fusk, främst i 

form av plagiat. Dock hade programmen Digiexam och Urkund varit till stor hjälp när det 

kom till att upptäcka fusk. 

     Elevers förmåga att strukturera upp sitt skolarbete var också viktigt under perioden. 

Elev 1 och 2 hade båda bra förutsättningar för att kunna utföra distansundervisning. Båda 

berättade att de inte hade svårt för att koncentrera sig eller disciplinera sig. Däremot 

berättade de att de hade kompisar som upplevde distansundervisningen precis tvärt om. 

Elev 2 berättade att hen hade lätt att koncentrera sig hemma när hen var själv men när 

familjen var där var det svårare. Hen berättade att det var svårt att koncentrera sig i skolan 

i vanliga fall så studierna i hemmet blev mer fokuserade och hen hittade ett lugn hemma. 

Elev 1:s upplevelse av detta var liknande och hen upplevde det som att arbetet blev 

mycket mer effektivt hemma eftersom det inte fanns så mycket annat att göra. Elev 1 

berättade att hen brukar studera hemma inför prov i vanliga fall för att verkligen kunna 

koncentrera sig men nu blev det studier hemma under nästan hela studiedagen. 

     Lärare 1 upplevde att elever hade mycket olika förutsättningar för att klara av sina 

studier. Hen berättade att elever med koncentrationssvårigheter fick det mycket svårt 

under distansundervisningen. Hen berättade även att elever med god kapacitet att 

koncentrera sig fick en fördel i att det kunde slutföra sina uppgifter snabbt men att det 

även fick sitta av mycket av tiden. Lärare 2 hade en liknande uppfattning men berättade 
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att förutsättningarna för eleverna på språkintroduktionsprogrammet på skola C, var helt 

annorlunda. Där var det många elever som hade stora svårigheter med att följa med i 

undervisningen. Detta trodde hen kunde bero på kunskap om dator, hemförhållanden med 

mera. Lärare 2 berättade om problemen som uppstod på språkintroduktionsprogrammet: 

     L2: ”För SPRI eleverna så handlar det mycket om datorvana men kanske också att 

många bor under andra förhållanden, de kanske bor trångt och har många syskon som 

håller på med grejer och kanske inte kan få hjälp av sina föräldrar”. 

     SPRI-eleverna hade bristande datorkunskaper men i intervjun framgick det även att 

det ändå fanns hjälp att få av en resurs som kunde stötta i det digitala. Däremot kunde 

inte skolan styra förutsättningarna hemma hos eleverna. 
 

 

6.6 Kommunikation, motivation och mental hälsa 
Elev 1 berättade att kommunikationen med lärarna var olika för olika lärare. Eleven 

upplevde att vissa lärare inte trivdes med distansundervisningen och lade på grund av det 

inte ner tillräckligt med engagemang. Dock var detta en liten del av lärarna. 

     Elev två berättade att kommunikationen var lite sämre än vanligt men att det ändå gick 

att skicka mejl eller gå ut i break out rooms (mindre digitalt rum för videochat) för att få 

djupare kontakt med läraren. Elev två tyckte dock att det var lite svårare att fråga saker i 

helklass eftersom läraren då svarade och förklarade för hela klassen. Eleven kände sig lite 

mer exponerad då vilket eleven inte alltid kände sig så bekväm med.  

     När det gäller ögonkontakt med lärarna så upplevde elev 1 inte det som något problem 

att hen inte fick ögonkontakt med läraren. Elev 2 berättade att hen kände av ett avstånd. 

     Lärare 1 upplevde kommunikationen som sämre mycket på grund av avstängda 

kameror i videosamtal. Lärare två upplevde samma problem och påpekade att 

kommunikationen blev mycket mindre personlig under distansundervisningen. Lärare 2 

berättar om kommunikationen i videosamtal i förhållande till den kommunikation som 

vanligen sker i skolan. 

 
J: Och du kände inte att när du hade Google Meets, att det var socialt 
tillfredsställande eller vad man ska säga? Att du kände att du fick lite 
energi liksom? 
L2: Ja, det var mycket roligare att träffa eleverna på Google Meets 
(jämfört med inlämningsuppgifter via mail) men det blev ju ändå inte 
samma sak som vid det fysiska mötet. Man får inte samma respons när 
man pratar heller. 
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Läraren upplevde alltså fysiska möten som mer socialt tillfredställande än digitala möten. 

I följande citat beskriver lärare 2 hur frustrerande de kunde vara att ha lektioner via 

videolänk: ”När det var på Meets så… kunde du lika gärna prata så mot en vägg. (…) 

för att man fick ju inte de här signalerna.” Till följd av detta valde lärare 2 att ha 

förhållandevis lite undervisning via videolänk. 

     Både elev 1 och 2 upplevde motivationen som starkare i början av distans-

undervisningsperioden. Mot slutet tyckte båda, speciellt elev 1, att det blev tråkigt, ensamt 

och upplevde även nedstämdhet. Både elev 1 och 2 berättade att de känt sig ensamma 

under distansundervisningen. 

     Lärare 1 upplevde motivationen som lite sämre eftersom lärare 1 inte kunde känna 

respons och gruppkänsla på samma sätt som innan. Däremot upplevde lärare 1 inte 

distansundervisningen som ett problem när det kom till lärarkollegiets kommunikation 

och sociala liv.  

     Lärare 2 tyckte att det största problemet för motivationen var att han inte fick ordentligt 

med kommunikativt utbyte med eleverna. Energin som läraren fick av att undervisa låg 

på en låg nivå under perioden. Energin som uppstår när en grupp kommunicerar och 

mänsklig kontakt var ett återkommande dilemma för båda lärarna. Lärare 1 och 2 berättar 

om gruppenergi: 
 L1: "Ja. för det blir inte samma, att hålla en skämtsam och lite personlig 
nivå på undervisningen. Det går inte riktigt. För man ser ju ingen.” 
(många skärmar avstängda) 
J: (skratt) 
L1: ”Och ser man dem så ser man dem enskilt. Man kan inte få ett 
sammanhang på det sättet. När man har undervisning med flera elever 
så kan man ju få gruppen att få någon slags, jag vet inte, det blir så 
metafysiskt, man får gruppen att fungera som någon slags helhet. Det 
blir någon slags gemensam energi.” 
 

Lärare 1 beskriver en gemensam energi som kan uppstå vid vanlig klassrumsunder-

visning.  

 

6.7 Elevernas frånvaro och närvaro 
Lärare 1 berättade att närvaron under lektionerna var mycket bra. Likaså upplevde lärare 

2 det på samhälls- och naturprogrammen, däremot inte på språkintroduktionsprogrammet. 

På språkintroduktionsprogrammet var närvaron mycket sämre än vanligt. Detta trodde 
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han berodde mycket på elevernas datorvanor där vissa elever kanske aldrig använt en 

dator: 
L2: …men det handlar om att det var så många problem med det 
tekniska på SPRI. Många av dem har absolut ingen datorerfarenhet. 
Och har liksom svårt att öppna ett word-dokument, eller kan inte ladda 
ner en PDF. Mycket större problem än var det andra eleverna hade.  
 

Lärarna påpekade också att ett stort problem hade varit att eleverna inte haft på sina 

kameror under lektionerna. Eleverna kunde därför vara inloggade men eftersom det inte 

hade kameran på så var det jättesvårt för lärarna att se om det verkligen var där och hängde 

med i undervisningen.  

     Detta upplevde även eleverna som ett problem eftersom det här kände att detta 

försvårade både för moment i helklass och moment i mindre grupper. Dock upplevde 

båda eleverna att närvaron var högre än vanligt och både elev 1 och 2 berättade om att de 

trodde att fler som var lite sjuka ändå var med på lektionerna istället för att vara 

frånvarande. 

 

6.8 Lärarnas förutsättningar och arbetssätt 
Lärare 1 var mycket missnöjd med vilka förutsättningar hen hade när de kom till praktisk 

instrumentalundervisning och såhär förklarar läraren sina tankar om detta: 

 
L1: Ja, så du kan ju se att det här ger ju ingen kvalificerad undervisning. 
Jag skulle vilja säga såhär; Vi kan inte garantera kvalitén på 
undervisningen. Vi kan inte garantera det som står i examensmålen, att 
vi ska förbereda eleverna för högskolan. 
 
 

Elev 1 och 2 berättade att rutiner för musiklektionerna fungerade bra under hela 

distansundervisningsperioden. När det gällde andra ämnen var rutinerna bättre i början 

av distansundervisningsperioden och blev sämre mot slutet. 

     Elev 2 var missnöjd med att vissa lektioner var inställda under distansundervisnings-

perioden. 

     Lärare 1 förklarade att rutiner för hens lektioner funkade bra och hen lyckades med att 

strukturera upp lektionerna i den mån hen kunde. Lärare två förklarade att hen tyckte det 

var svårt att strukturera upp lektionerna i början men att det blev bättre efter hand. 

     Elev 1 upplevde att kvaliteten på undervisningen var bra i musikämnena men 

varierande i det andra ämnena. Där upplevde elev 2 mer missnöje med musikämnena och 
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tyckte inte att kvaliteten där var speciellt bra förutom i ämnena kulturhistoria och gehör -

och musiklära. Elev 2 tyckte också att de andra ämnena höll generellt sett bra kvalitet 

under distansundervisningen.  

     När det kommer till undervisningens upplägg så var lärare 1 och elev 2:s skola (skola 

A) mer inne på att ha videokonferens under lektionerna när det gällde musikundervisning. 

Både elev 1 och lärare 2 berättade att på elev 1:s skola fokuserade musikläraren (lärare 2) 

mer på att ge eleverna uppgifter och låta dem arbeta under lektionerna med viss guidning 

i videosamtal. Både lärare 1 och elev 2 uttryckte missnöje med att ha undervisning via 

videolänk. Lärare 2 och elev 1 upplevde det som ett godtagbart koncept att ha 

undervisning som var till största del uppgiftsbaserad med eget arbete men som påföljd av 

detta upplevde de tristess och brist på motivation. Lärare 2 förklarade hur viktigt det var 

med god planering under distansundervisningsarbetet.  

 
J: Blev det någon skillnad på antal arbetstimmar om du jämför med 
innan och under distansundervisningsperioden? 
L2: Ja, jag försöker vara noga med att inte jobba över. Jag tror inte att 
jag jobbade mer under skolnedstängningen. Jag upplevde nog arbets-
bördan som större. 
J: Okej så arbetsbelastningen var större? 
L2: Ja, det var stressigare, alltså som musiklärare så kan man ha ett visst 
mått av improvisation i lektionen. Och det pendlar ju hur mycket man 
har och göra, men I en period där det är väldigt mycket och göra så 
kanske någon lektion blir lite såhär ”Ja, jag ta med den låten så gör vi 
den.” Så funkar det inte att göra under distansundervisningen. Då måste 
allting vara mycket mer välplanerat. 
 

Lärare 2 berättar även att hen under perioden innan distansundervisningen brukade få 

positiv energi av sina lektioner men att denna känsla aldrig uppenbarade sig under 

distansundervisningen. 

 

 

 

 

6.9 Elever och lärares tankar om utvecklingsarbete för 

distansundervisning 
 
Elev 1s tankar om utveckling för distansundervisning kretsade mycket kring: 

v Gemenskap och samvaro.  
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v Fler gruppmoment överlag i undervisningen.  

v Specifikt för musikämnet hade elev 1 velat ha mer praktisk undervisning. 

 

Elev 2 ville ha: 

v Bättre tillgång till digitala verktyg. 

v Bättre teknikutbildning.  

v Mer strukturerade lektioner.  

 

Lärare 1 förklarade att han hade velat: 

v Att alla elever hade ett eget ljudkort med mikrofon.  

v Han hade också i musikundervisningen velat ha ett program som zoom där man kan 

anpassa ljudet mer efter musicerande.  

v Dessutom hade han velat att det utvecklades teknik för musicerande i realtid. 

 

Lärare 2 förklarade att han hade velat ha: 

v Tydligare direktiv om vilken plattform som skulle användas för fildelning. 

v En lösning för musicerande i realtid. 

 

När jag ställde frågan om informanterna skulle kunna tänka sig att fortsätta ha 

distansundervisning på heltid eller delvis svarade de följande: Elev 1 skulle inte kunna 

tänka sig att fortsätta med distans på heltid och helst inte på deltid. Elev 2 skulle kunna 

tänka sig att ha det på deltid men inte på heltid. Lärare 1 skulle inte kunna tänka sig att 

frivilligt fortsätta med distansundervisning varken på heltid eller deltid. Lärare 2 skulle 

inte heller vilja fortsätta med distansundervisning med undantag om han var sjuk inte 

visste om han hade Corona men ändå tillräckligt pigg för att kunna undervisa. 

 

6.10 Elever och lärares allmänna tankar om distans-

undervisning. 
     Sammanfattningsvis hittade jag en rad olika synsätt kring distansundervisnings-

perioden. Ur ett elevperspektiv fick jag fram åsikter som att perioden till en början varit 

spännande och att det funnits en förväntansfullhet men att dessa förväntningar mattas av 

och slutet av perioden mest upplevts som tråkig och jobbig.  
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     Ur ett lärarperspektiv fick jag även konklusionen att perioden varit jobbig men även 

att den hade varit utvecklande. Följande citat är svar på hur lärarna sammanfattningsvis 

upplevt distansundervisningsperioden: 

 
L1- När det gäller det praktiska så är det en katastrof. I 
instrumentalundervisning och ensemble är det ju allra värst naturligtvis. 
När det gäller teoretisk undervisning så kan man överleva det om man 
måste, men helst inte. Så det tycker jag är lärdomen av Corona. 
 

Jag kan läsa utifrån citatet och ur intervjuerna som helhet att lärare 1 haft det kämpigare 

med undervisningen eftersom hen försökt bedriva mer praktisk undervisning. Lärare 2 

berättar om sin helhetsupplevelse av distansundervisningen: ”Alltså den var tråkig och 

ganska jobbig. Men också utvecklande. Jag kom på nya grejer som jag kan använda sedan 

(…) Jag kom även på nya saker till exempel nya sätt att bedöma elevernas kvaliteter på.” 

Lärare 2 ändrade sin undervisning till mer teoretiserad undervisning och som nämns i 

citatet kom hen då också på nya sätt att evaluera elevernas kunskaper. 

 

7. Diskussion 
Jag hade i mina intervjuer tillfälle att få träffa elever som kunnat tillgodogöra sig 

distansundervisningen, samt lärare som klarat av sitt undervisningsarbete bra trots 

Coronapandemin. Alternativet att inte ha någon undervisning överhuvudtaget hade 

givetvis resulterat i ett stort kunskapstapp.  

     När svenska gymnasieskolor har gått tillbaka till distansundervisning (december 2020) 

kan man säga att vi är inne i en fas två och bör på allvar reflektera över hur vi ska kunna 

utveckla denna form av undervisning. Coronapandemin är i skrivande stund långt ifrån 

över och vi behöver antagligen fortsätta med denna undervisningsform ett tag till.  

 

 

7.1 Materiella och tekniska förutsättningar 
På grund av Coronapandemin kom distansundervisningen i Sverige igång mycket snabbt. 

Musiklärarna hade mycket lite förberedelsetid (cirka en vecka) för att ställa om till 

distansundervisning. Eleverna jag intervjuade var redan innan distansundervisningen 

försedda med datorer som de kunde använda i distansundervisningen. För 

musikundervisningen var detta inte tillräckligt. I fallstudien som (Brändström et al. 2012) 
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utfört, beskrivs det att eleverna blev utrustade med mikrofon. De kunde på det viset 

redovisa sina kunskaper på ett rättvist och bra sätt. För elever på gymnasiet som valt 

ämnet musik bör det vara en självklarhet att vara försedda med högkvalitativa mikrofoner 

om distansundervisning ska kunna utföras. Hjälpmedel som större tv-skärmar skulle 

också enligt min åsikt kunna vara ett exempel på ändamålsenliga hjälpmedel. 

     Enligt både lärarna och eleverna jag intervjuade så fungerade teoretisk distans-

undervisning förhållandevis bra. I praktisk musikundervisning visar det sig vara mycket 

svårare att upprätthålla en god kvalitet enligt mina resultat. Denna slutsats har jag kunnat 

dra utifrån mina intervjuer med både lärare och elever. Höghastighetsprogram för 

videokonferens som LoLa (video 1, video 2) kanske idag är en bit ifrån vad som är möjligt 

att köpa in till gymnasieskolor, men liksom all teknisk utveckling så tänker jag att det nog 

bara är en tidsfråga innan musikinrättningar i Sverige kan ta sig an dessa system.  

 

7.2 Motivation och mental hälsa samt elevernas från-

varo och närvaro 
     De sociala aspekterna är mycket viktiga när vi lärare pratar om distansundervisning 

och distansundervisning under denna pandemi. När vi möter nya möjligheter så behöver 

vi också anpassa oss och komma på nya lösningar på problem som uppstår till följd av de 

nya möjligheterna. En av de negativa konsekvenserna är psykisk ohälsa. Hur råder man 

bot på isoleringen som man utsätts för som elev?  

     Med utgångspunkt i vad (Halmstads kommun, 2020) skriver om den psykosociala 

miljön och denna studies resultat tycker jag att fokus i skolorna nu bör ligga på hur vi kan 

få elever att må bra i distansundervisning. Ett läge där elever inte trivs kommer att göra 

distansundervisning svår att bedriva om det ska ske under längre perioder.  

     Med hänvisning till eleverna i min undersökning så upplevde de distans-

undervisningen i början som något positivt men med tiden kände de sig mer och mer 

isolerade och upplevde ensamhet och nedstämdhet. Jag vill hävda att vikten av relationell 

pedagogik blir väldigt tydlig under distansundervisning eftersom lärarens möte med 

eleven kan vara ett av de få sociala möten eleven får under hela dagen. Min åsikt är att 

relationella undervisningsmetoder med stor sannolikhet kan få eleven vid bättre mod. 

Denna pedagogik tror jag vi kan nå, som (Koutsoupidou, 2015) menar, genom program 

som innehåller en högre grad av personligt lärande.  
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     Eftersom både lärarna och eleverna i min undersökning upplevde att avstängda 

kameror var ett stort problem, och som (Göteborgsregionen 2019) skrivit, att närvaro inte 

alltid varit synonymt med aktivt deltagande under lektionerna, så tror jag att en mer 

personligt anpassad studieplan kan vara en god väg att gå. Uppföljning i form av feedback 

blir extra viktig i distansundervisning eftersom eleven arbetar mer självständigt. 

Uppföljning där eleven inte bara får kunskapsmässig respons utan även känslomässig tror 

jag är av högsta vikt att tänka på. 

     Jag upplever själv att det finns ett avstånd vid digital kommunikation men jag tror att 

vi lärare kan träna oss att bli bättre på att kommunicera digitalt samt jobba för en mer 

positiv inställning gentemot digitalisering och teknik i allmänhet för att kunna skapa en 

bättre psykosocial miljö. Mycket av frustrationen hos elev 1 och 2 kretsade kring 

kommunikation och lärares inställning till distansundervisning.  

     I skolan lär vi oss att socialisera i grupp. Detta blir en utmaning om man ska undervisa 

på distans. Musikundervisning kretsar mycket kring grupp och positiva gruppdynamiska 

förhållanden för att uppnå så bra resultat som möjligt. När man musicerar tillsammans 

jobbar man med abstrakta konstnärliga ämnen och då är kommunikationen fundamental 

för ett så bra musikaliskt resultat som möjligt. Båda lärarna i min studie upplevde 

gruppdynamiken som en problematisk del i undervisningen och de talar båda om den 

energi som ett fysiskt möte skapar mellan människor. Det här problemet kan vara värt att 

forska vidare på (se vidare forskning). 

     I Studieresultat framgår det att elever på språkintroduktionprogrammet haft sämre 

närvaro under distansundervisningen. Olika hemförhållanden och kunskaper om datorer 

verkar spela en stor roll när det gäller disciplin och närvaro i skolarbetet. Utmaningar vi 

ställs inför här är att kunna utforma pedagogik för distansundervisning som ger en 

likvärdig skola. Jag anser utifrån intervju med lärare att det behövs mer stöd åt dessa 

elever med svårigheter när det gäller datorkunskap och språkfärdigheter.  

 

7.5 Lärares arbetssätt nu och framöver 
Som nämnts tidigare belyser Koutsoupidou (2014) att våra behov av onlineprograms-

funktioner varierar beroende på hur personligt ett möte mellan elev och lärare förväntas 

vara. Detta tror jag är en bra väg att gå där skräddarsydd undervisning med ett stort urval 

av olika program kan användas för att anpassa mötet mellan lärare och elever just utifrån 

olika faktorer så som; elev, enskild lektion eller aktuell grupp. Lärarna jag intervjuade 
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uttryckte en hel del frustration över hur opersonliga videomötena blev. Jag tror också 

experter på pedagogiska programvaror behöver utbilda lärare i skolorna. Viktigt är att ha 

tillgång till kunskap om innehållet i olika program och det krävs kunskap om hur 

programmen ska användas. I de skolorna jag har undersökt verkar information främst 

förmedlats genom hemsidor, kollegialt lärande och i samtal mellan lärarna. Jag anser att 

exempelvis webkurser kan vara mer effektiva när det kommer till att lära ut hur ett 

program fungerar. Lärarna ska även uppmuntras och skolledningen bör ställa krav och 

avsätta tid till att göra det möjligt för pedagogerna att gå på kurser för att lära sig nya 

digitala program då utvecklingen inom detta område går i en mycket snabb takt. Till 

musiklärare vill jag med min analys bidra till en större förståelse om att ett progressivt 

förhållningssätt krävs både kring teknik men också kring de psykosociala aspekterna av 

digitalisering och distansundervisning.  

 

7.7 Vidare forskning 
För vidare forskning anser jag att följande ämnen är lämpliga: Hur utvecklar man den 

relationella pedagogiken utifrån ett distansundervisningsperspektiv? Hur skräddarsyr 

man programvaror för den individuella eleven? Hur främjar man kommunikation mellan 

elever och lärare under distansundervisning? Hur fungerar höghastighetsprogram för 

musikundervisning i svenska gymnasieskolan? Hur kan gruppenergi uppstå och överföras 

mellan deltagarna i en distansundervisningssituation?  

     För vidare forskning krävs ett tydligt fokus på både lärare och elever för bästa resultat 

eftersom de upplever distansundervisning ur olika perspektiv. Dessutom krävs forskning 

för att hjälpa elever med olika svårigheter så som språksvårigheter, NPF (neuro-

psykiatriska diagnoser) andra funktionsvariationer samt skolor i socioekonomiskt utsatta 

områden.  
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9.Bilagor 
9.1 Intervjufrågor lärare: 

 
1. Hur upplevde du det att börja med distansundervisning? 
 

2. Kändes distansundervisning till en början som något positivt eller negativt? 

Kändes det påtvingat eller spännande? - omformulerade frågan lite till lär. 1.  

 

4. Hur fungerade rutiner för lektionerna?  

 

5. Blev det någon skillnad på antal arbetstimmar om du jämför innan och under 

distansundervisningsperioden? 

 

6. Hur var arbetsbelastningen under distansundervisningen? 

  

7. Om du hade mer tid, för förberedelse hur tror du att det hade hade det varit då? 

 

8. Hur var närvaron bland elever under distansundervisningen, bättre eller sämre än 

vanligt? 

 

9. Hur var kontakten/kommunikationen mellan dig och eleverna?  

 

10. Hur var elevernas resultat under distansundervisningen? - omformulerade frågan till 

lärare 1 
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11. Kändes eleverna mer eller mindre fokuserade under distansundervisningen om du 

jämför med innan?  

 

12. Fick ni lärare någon utbildning i teknik av skolan? Om ni hade det, Hur var det? 

 

13. Hur fungerade tekniken under distansundervisningen? 

 

A. Hur fungerade program för videosamtal? 

 

B. Hur var uppkopplingen? På skolan, hemma? 

 

C. Hur fungerade ljudet, bilden? 

 

D. Hur fungerade fildelning? 

 

E. Jobbade ni med inspelningsprogram? 

 

F. Hur var kvalitén på det/dem? 

 

14. Hur stor del av undervisningen var via videolänk och hur stor del var uppgiftsbaserad 

i form av eget arbete som skulle skickas till läraren? 

 

15. Hur kan distansundervisning utvecklas, vad tycker du att det finns för 

utvecklingsområden? 

 

16. Skulle du kunna tänka dig att: 

· Helt gå över till distansundervisning? 

· Delvis? 

  

17. Ur ett socialt perspektiv, hur kändes det innan under och efter lektionerna, kände du 

att du fick lika mycket social kontakt som vanligt? Om inte, upplevdes det positivt 

eller negativt? 
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18. Sammanfattningsvis, Hur upplevde du perioden med distansundervisning på det stora 

hela? 

 

19.  Nu är intervjun snart slut, har du några frågor eller funderingar? 
 

 

 

 

9.2 Intervjufrågor elever: 
 

1. Hur upplevde du det, att börja med distansundervisning? I allmänhet.  

 

2. Kändes distansundervisning till en början som något positivt eller negativt? Kändes 

det påtvingat eller spännande, när du fick reda på att det skulle bli distans? - annan 

formulering till elev 1 

 

3. Blev det någon skillnad på antal timmar du lade på skolarbete om du jämför innan 

och under distansundervisningsperioden?  

 

4. Hur fungerade rutiner för lektionerna? Överlag bland ämnena? I musikämnena? - till 

elev 1 frågade ej överlag bland ämnena, men det kom ändå upp i diskussionen.      

 

5. Hur var närvaron på lektionerna bland dina kurs/klasskamrater under 

distansundervisningen, bättre eller sämre än vanligt?  

 

6. Kände du dig mer eller mindre fokuserad under distansundervisningen om du jämför 

med innan? 

 

7. Hur blev dina resultat i musikämnena, bättre eller sämre än perioden innan? 

 

8. Hur upplevde du kvalitén på undervisningen under distansundervisningsperioden? I 

andra ämnen? I musikämnena? - delade upp frågan för elev 2 

 

9. Hur upplevde du kontakten/kommunikationen med lärare? 
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Kändes det konstigt att man inte kunde ha ögonkontakt med lärare                                                    

- delade upp frågan för elev 1  

 

10. Hur fungerade det att få hjälp av lärare?  

 

11. Hade ni gruppmoment i musik? Om ni hade gruppmoment i musik på distans. Hur 

upplevde du i så fall där kontakten/kommunikationen med dina kurskamrater? - Fick 

omformulera frågan eftersom eleverna inte hade gruppmoment i musikunder-

visningen på distans. Fråga till elev 1: Men om vi säger, i de Meetings ni hade, hur 

upplevde du kontakten och kommunikationen med dina kurskamrater där? Fråga till 

elev 2: Hur upplevde du kontakten med dina kurskamrater? För ni hade väl oftast 

Meet i början av lektionerna? 

 

12. Hur fungerade tekniken under distansundervisningen? Fick ni någon utbildning av 

skolan i teknik? 

 

A. Hur fungerade program för videosamtal? 

 

B. Hur var uppkopplingen? På skolan, hemma? 

 

C. Hur fungerade ljudet, bilden? 

 

D. Hur fungerade fildelning? 

 

E. Jobbade ni med inspelningsprogram? 

 

F. Hur var kvalitén på det/dem? 

 

13. Hur stor del av undervisningen var via videolänk och hur stor del var uppgiftsbaserad 

i form av eget arbete som skulle skickas till läraren? I musikämnena?  

 

14. Forts. på fråga 15: I andra ämnen?  
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15. Hur kan distansundervisning utvecklas, vad tycker du att det finns för utvecklings-

områden? 

 

16. Skulle du kunna tänka dig att  

·      Helt gå över till distansundervisning? 

·      Delvis? 

 

17. Ur ett socialt perspektiv, hur kändes det under innan och efter lektionerna, ensamt 

eller att du var i en gemenskap? 

 

18. Sammanfattningsvis, Hur upplevde du perioden med distansundervisning på det stora 

hela? 

 

19. Nu är intervjun snart slut, har du några frågor eller funderingar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


