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Sammanfattning 

Distansundervisning i sång på gymnasiet – fyra lärares berättelser under våren 2020. 

Författare: Lisa Löfqvist 

 

Den 18 mars 2020 och vårterminen ut övergick Sveriges alla gymnasieskolor till 

distansundervisning i ett försök att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. 

Syftet med den här studien har varit att genom kvalitativa intervjuer undersöka och söka 

kartlägga hur fyra gymnasielärare i sång löste omställningen till digital 

distansundervisning utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vidare var syftet att utforska hur 

musiklärarna upplevde omställningen och vilka för- och nackdelar de såg med 

distansundervisning i sång, samt att undersöka i vilken utsträckning Skolverkets 

kunskapskrav för individuell sång (fortsättningsvis kallat InSå) är applicerbara i en 

online-baserad distansundervisning.  

Resultatet visar att fördröjningen av ljud- och bildöverföring online begränsar 

lärarens möjligheter att översätta traditionell sångundervisning till ett digitalt klassrum 

och att fördröjningen har lett till ändrade arbetssätt i det pedagogiska upplägget och 

utförandet av sångundervisningen. Samtliga informanter upplevde att de har fått lägga 

ner mer tid på förberedelse av lektionerna under distansundervisningen, men det har 

även funnits positiva effekter i form av ökat kollegialt samarbete och att eleverna övade 

mer och tog ett större individuellt ansvar. Samtliga tillfrågade anser att vissa 

kunskapskrav för InSå inte går att uppfylla i en digital kontext och att man i ett läge av 

långvarig distansundervisning, måste se över och arbeta om Skolverkets kunskapskrav. 

 

 

 

 

Nyckelord: Coronapandemin, distansundervisning, gymnasieskolan, latency, 

sångundervisning  
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Abstract 
 

Remote instruction in vocal music in upper secondary school: four teachers’ experiences 

during spring 2020. 

Author: Lisa Löfqvist 

 

Beginning March 18, 2020, and continuing throughout the spring semester, all of 

Sweden’s upper secondary schools switched to remote instruction in an attempt to 

reduce the spread of COVID-19. The aim of the study was to use qualitative interviews 

to investigate and document how four secondary school vocal music instructors handled 

the transition to digital teaching and learning from a pedagogical perspective. Further 

aims of the study included determining how the music teachers experienced the change 

and what pros and cons they noticed while teaching voice lessons remotely, as well as to 

what extent the Swedish curricular requirements for individual vocal instruction (herein 

after referred to as InSå) are applicable in an online-based remote learning environment.  

The results showed that the latency inherent in the online transmission of sound and 

video limits the teachers’ ability to translate a traditional vocal class session to a digital 

format. This latency led to changes in lesson plans and the execution of the lessons 

themselves. The study participants all found that they had to spend more time preparing 

their lessons during remote instruction. However, they did see positive effects in the 

form of increased collaboration with colleagues and they found that the students 

practiced more and took more personal responsibility for their individual learning. The 

participants stated that certain curricular requirements for individual vocal instruction 

(InSå) cannot be met in a digital context, and that in the event of extended remote 

instruction, the Swedish national agency for education (Skolverket) must review and 

revise the curricular requirements. 

 

Keywords: Corona pandemic, latency, remote instruction, upper secondary school, 

vocal instruction  
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1. INLEDNING 

Under våren 2020 slog pandemin med coronaviruset SARS-CoV-2 till med full kraft i 

Sverige. I ett försök att minska smittspridningen meddelade regeringen på en 

presskonferens tisdagen den 17 mars 2020 att landets alla gymnasieskolor, komvux och 

högskolor rekommenderades att ställa om till distansundervisning. Rekommendationen 

började gälla redan från och med nästa dag, onsdagen den 18 mars (Regeringskansliet, 

2020). Beslutet var inte helt oväntat, utan hade föregåtts av långa diskussioner, men det 

kom att betyda en total omställning för landets samtliga gymnasielärare och elever från 

en dag till en annan. En enorm omställning som i vilket företag som helst hade orsakat 

kaos, men lärarna över hela landet styrde upp situationen på 24 timmar. Hur gjorde de?  

Detta väckte min nyfikenhet och jag har därför valt att undersöka hur fyra musiklärare 

på fyra olika gymnasieskolor resonerade och utformade sitt arbete under den här 

speciella våren 2020.  

Det råder inget tvivel om att den tekniska utvecklingen de senaste decennierna varit 

helt avgörande för att omställningen till distansundervisning överhuvudtaget kunde 

genomföras. Utan internet hade en sådan omställning helt enkelt aldrig fungerat. De 

senaste åren har den digitala utvecklingen gått i en rasande takt och numera finns en rad 

olika digitala tjänster, program och appar som vänder sig till musikpedagoger och 

musikelever. Jag ville veta vilka tekniska hjälpmedel som lärarna valde att använda sig 

av för att nå ut med sin undervisning. Eftersom jag själv är sångare, har mitt 

huvudintresse och fokus legat på hur lärarna valt att gestalta individuell sång, 

fortsättningsvis kallat InSå, under distansundervisningen. Att undervisa i sång på distans 

är en utmaning på många sätt och jag var intresserad av att se hur lärarna tog sig an 

uppgiften. Var det ens möjligt att undervisa live online? Jag ville söka kartlägga hur 

lärarna resonerade i valet av undervisningsmetod och vilka för- och nackdelar de såg 

med online kontra uppgiftsbaserad sångmetodik.   

Även om det nu finns en mängd tekniska verktyg som underlättar för digital 

undervisning så är musik och inte minst sång ett komplext ämne, som berör både teori 

och praktiskt utövande. I samband med beslutet den 17 mars 2020 presenterade  

Skolverket en vägledning för lärare gällande betygsättning av elever på distans 

(Skolverket, 2020 (1)). Dock är Skolverkets kunskapskrav fortsatt desamma för InSå så 
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jag ville veta om lärarna själva ansåg det vara möjligt att nå upp till ett rättssäkert 

betygsunderlag i enlighet med kunskapskraven enbart via distansundervisning.  

Sedan jag började skriva mitt arbete har gymnasieskolan gått igenom ytterligare en 

lång period av distansundervisning under våren 2021. I skrivandets stund, juni 2021, har 

smittspridningen sjunkit och förhoppningen om att kunna återgå till ett normalt liv ökar 

i takt med att befolkningen vaccineras och antalet smittade sjunker. Dock är det 

fortfarande oklart hur hösten kommer att te sig och utifrån det perspektivet är kunskapen 

om distansundervisning i ämnet musik, dess effekter och hur den kan gestaltas oerhört 

viktig. Inte minst för att ta fram underlag som kan bidra till att skapa hållbara och 

fungerande lösningar att luta sig emot i det fallet att skolorna skulle stänga igen.  



   
 

10 
 

2. SYFTE  
 

Syftet med den här studien är att undersöka och söka kartlägga hur fyra gymnasielärare i 

sång, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, löste omställningen till digital 

distansundervisning under pandemin, våren 2020. Vidare är syftet att utforska hur 

musiklärarna upplevde själva omställningen och vilka för- och nackdelar de såg med 

distansundervisning i sång samt att undersöka i vilken utsträckning Skolverkets 

kunskapskrav för Inså är applicerbara i en online-baserad distansundervisning.  

 

 

2.1. Forskningsfrågor  

För att uppnå mitt syfte har jag landat i följande forskningsfrågor:  

 

• Vilka pedagogiska val gjorde lärarna för att, utifrån omständigheterna, gestalta 

musikundervisningen på bästa sätt?   

• Vilka för- och nackdelar upplevde musiklärarna med distansundervisningen?  

• Vilka utmaningar stötte lärarna på vid utformningen av sångundervisningen i 

enlighet med Skolverkets kunskapskrav?  
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3. METOD  
 

I detta kapitel går jag igenom val av forskningsmetod, hur jag gjort mitt urval av 

intervjupersoner och hur jag kategoriserat, bearbetat och analyserat mina resultat.  

3.1. Metodologiska överväganden  

Jag har valt att använda mig av kvalitativ semistrukturerad intervju som metod. 

Eftersom jag genom mina forskningsfrågor främst vill undersöka hur lärarna upplevde 

omställningen till distansundervisning, anser jag att detta är den bäst lämpade metoden.  

Via intervjun har jag möjlighet att få en bredare och mer djupgående, nyanserad bild. 

Jag valde dessutom att göra intervjun semistrukturerad. Det betyder att jag har haft ett 

intervjuguide med teman och frågor, men utifrån den har jag kunnat göra avvikelser, 

vilket i sin tur har gagnat flödet i samtalet och gjort att intervjupersonerna har haft 

lättare att uttrycka sig fritt. En semistrukturerad intervju ger med andra ord ett större 

mått av flexibilitet under själva intervjusituationen. (Bryman, 2016).  

3.2. kvalitativ och kvantitativ metod  

Vid användandet av kvantitativ forskningsmetod samlas en mängd mätbar data in, det 

vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror. Utifrån dessa mätbara 

resultat görs sedan en analys för att hitta generella samband, skillnader och likheter. 

Den här metoden är bra som en första studie. Den kan ge en fingervisning och påvisa ett 

samband som sedan kan leda vidare till nya studier på ett djupare plan i en kvalitativ 

undersökning. Kvantitativa metoder har ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att 

tonvikten ligger på att analysen av datan syftar till att pröva en teori. Vidare utgår 

kvantitativa forskningsstrategier ifrån en naturvetenskaplig modell, framför allt 

positivismen och den förhåller sig ontologiskt objektivt.  
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En kvalitativ undersökning är mera djupgående. Här samlas material in som ger en 

bredare kunskap i form av tex intervjuer eller djupgående studier av en viss situation.  

Andra exempel på kvalitativa metoder förutom intervju är observation och portfolio. 

Till skillnad från kvantitativ forskning har kvalitativ forskning ett induktivt 

förhållningssätt där tyngden istället ligger på teorigenerering, det vill säga att man söker 

samband och teorier utifrån det insamlade materialet.   

Den kvalitativa forskningen förespråkar ett tolkande synsätt där man utgår från hur 

individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Ontologiskt utgår kvalitativ 

forskning från ett konstruktivistiskt förhållningssätt, vilket i stora drag innebär att man 

ser på den sociala omvärlden som föränderlig och individen som medskapare i den 

förändringen (Bryman, 2016). Eftersom jag genom mina forskningsfrågor främst vill 

undersöka hur lärarna upplevde omställningen till distansundervisning, har jag valt den 

kvalitativa metoden. 

3. 3. semistrukturerad intervju  

Vid en strukturerad intervju arbetar forskaren utifrån ett strikt formulerat frågeschema 

och målet med intervjun är att få svar på dessa specifika frågeställningar. Forskarens 

intresse står i fokus och styr intervjun och avvikelser från frågeschemat ses som 

störande element som äventyrar reabiliteten. Målet med intervjun är att generera svar 

som kan kvantifieras och bearbetas. Dess ytterlighet är den ostrukturerade intervjun som 

mer kan liknas vid ett samtal och där forskaren låter intervjupersonen associera fritt 

utifrån ett tema eller en frågeställning (Bryman, 2016)  

Till skillnad från en strukturerad och ostrukturerad intervju är en semistrukturerad 

intervju endast delvis styrd av på förhand uppgjorda frågor eller en intervjuguide.  

Forskaren har en intervjuguide med övergripande teman, men frågorna behöver inte 

vara exakt identiska från intervju till intervju och de behöver heller inte komma i samma 

ordning. Forskaren kan välja utifrån situationen vilka frågor och i vilken ordning som 

de ställs och intervjupersonen får därmed en större frihet att gestalta sina svar. Här står 

intervjupersonens upplevelse i fokus för intervjun, till skillnad från den strukturerade 

intervjun. Det finns en större flexibilitet i den här formen av intervju och då den är mer 
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diskursiv i sin natur, lämpar den sig för att söka förståelse av ett fenomen på ett djupare 

mänskligt plan (Bryman, 2016).   

3.4. Design av studien  

Under hösten 2020 har smittläget i Sverige åter förvärrats. Därför har jag gjort samtliga 

intervjuer digitalt via Zoom. Jag har spelat in intervjuerna både med bild och ljud via 

Zooms inbyggda inspelningsfunktion och därefter har jag transkriberat dem. En fördel 

med att utföra intervjuerna digitalt har varit att jag inte behövt begränsa mig geografiskt 

i urvalet av informanter. En nackdel med att göra intervjuerna digitalt är att det är 

svårare för mig som intervjuare och vice versa för informanten att uppfatta sublima 

undertexter, nyanser i språket och i kroppsspråket som ofta går förlorade i den digitala 

överföringen. Det skapar ett hinder i kommunikationen på det djupare planet och 

därmed finns det också en risk att tanketrådar inte blir uppmärksammade och att jag 

som intervjuare därmed missar viktig information.  

 

3.4.1. Urval  
Jag har valt att intervjua fyra gymnasielärare i musik om deras erfarenheter av 

distansundervisning i individuell sång (hädanefter kallat InSå) under våren 2020. Ämnet 

ligger mig nära eftersom jag själv är sångerska och jag kommer att undervisa i sång i 

framtiden och därför ville jag utforska hur olika pedagoger löst sångundervisningen 

online. När jag gjorde mitt urval var alltså huvudkriteriet att lärarna undervisade i InSå 

sång. Ett annat kriterium jag hade var att jag ville försöka hitta musiklärare som både 

hade löst InSå sång genom att ha live online-undervisning och lärare som valt att arbeta 

med uppgiftsbaserad undervisning som inte skett i realtid för att kunna undersöka så 

många arbetssätt som möjligt. Vidare har det varit ett mål att intervjupersonerna kommit 

ifrån olika skolor och med så stor geografisk spridning som möjligt för att kunna ge en 

så bred bild som möjligt. 

Syftet med studien har varit att söka kartlägga hur fyra gymnasielärarna löste 

omställningen till digital distansundervisning utifrån ett pedagogiskt perspektiv och 

därför har jag valt att inte närmare gå in på den sociokulturella aspekten som tex vilka 
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effekter som bristen på social samvaro har inneburit för eleverna under 

distansundervisningen och hur detta har påverkat elevernas mentala hälsa. Jag har valt 

att inte gå djupare in på ämnet digitaliseringen av skolan annat än att konstatera att 

skolan i Sverige generellt har en mycket väl inarbetad digital infrastruktur som i sig 

varit förutsättningen för övergången till distansundervisning.  

Samtliga informanter undervisar i många olika typer av musikämnen, men jag har 

valt att lägga huvudfokus på hur lärarna har löst ämnet InSå under 

distansundervisningen.  

 

 

3.4.2 .Teknisk begreppsförklaring  

Microsoft Office 365 är en betaltjänst från Microsoft som kombinerar molntjänster med 

applikationer. Webb- och mobilversioner programmen Word, Excel, Teams och 

PowerPoint ingår i grundutbudet.  

 

Unikum är en molnbaserad IT-plattform och lärportal för skolor. Webbtjänsten är 

specifikt framtagen för att underlätta arbetet med exempelvis pedagogisk 

dokumentation, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, pedagogiska 

planeringar och stödinsatser.  

 

Google Classroom är en molnbaserad IT-plattform och lärportal. Webbtjänsten är 

utvecklad av Google för skolor och syftar till att förenkla att skapa och distribuera 

uppdrag. Google Classroom är ett effektivt verktyg i processen för delning av filer 

mellan lärare och elever. Däremot erbjuder tjänsten inte möjlighet till individuella 

utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, pedagogiska planeringar och stödinsatser, varför 

den ofta ses i kombination med Unikum.  

 

Google Meet och Teams och Zoom är digitala kommunikationsverktyg. De fungerar 

som molnbaserade IT-plattform som erbjuder videokonferens och chatt som används i 

samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning.  

 

Latency är ett annat ord för fördröjning av ljud (och bild) som uppstår vid digital 

överföring till exempel vid en videokonferens eller i det här fallet en digital lektion.  
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Backtrack är detsamma som förinspelat ackompanjemang.  

 

Soundtrap och Bandlab och Logic Pro är musikprogram som erbjuder musikskapande 

och ljudredigering.  

3.4.3. Etiska överväganden 

I min studie har jag varit mån om att värna om individskyddskravet.  

Individskyddskravet är en grundsten inom forskningsetiken och innebär i stort att den 

personliga integriteten hos en informant i en forskningsstudie måste skyddas.  I 

Vetenskapsrådets publikation från 2002, Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning, står att läsa: ”Det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa 

krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.” (Vetenskapsrådet, 2002)  

Jag har i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för individskyddskravet informerat 

mina informanter om syftet med studien och rätten att informanten när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien utan att uppge särskilda skäl. Samtliga medverkande 

har signerat en samtyckesblankett formulerad utifrån Etikprövningslagen (SFS 

2003:460). På grund av den fortsatt stora smittspridningen av SARS Covid 19-viruset 

har jag inte träffat mina informanter personligen och följaktligen kunde de inte signera 

blanketten fysiskt i samband med intervjun som annars är brukligt. Jag valde därför att 

anlita en E-signeringstjänst för samtyckesformulären istället för att maila formuläret till 

informanten som sen skriver ut det, signerar det och scannar in det och mailar tillbaka 

det till mig. E-signeringstjänsten är smidigare i hanteringen och utgör framför allt en 

rättssäkrare identifiering. Konfidentialitetskravet innebär att ”…alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.” (Vetenskapsrådet, 2002) Jag 

har därför valt att namnge mina informanter med fiktiva namn och enligt samma princip 

har jag, när det gäller beskrivningen av deras arbetsplats, valt att inte mer än grovt 

specificera var geografiskt skolan de arbetar på befinner sig. Jag har även förbundit mig 

enligt samtyckesformuläret (bil.2) att all insamlad information kommer att förvaras så 
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att inga obehöriga kan få tillgång till den, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets 

nyttjandekrav, som stipulerar att all information som insamlats om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

3.4.4. Tillförlitlighet av studien 

Validitet handlar om forskningens relevans, det vill säga om studien undersöker det den 

utger sig för att undersöka. Kvale och Brinkmann (2014) talar här om vikten av 

objektivitet och frågan huruvida en intervjustudie kan vara objektiv. Kvale och 

Brinkmann (2014) talar vidare om reflexiv objektivitet som ett ständigt ifrågasättande 

förhållningssätt och menar att forskaren måste vinnlägga sig om att ha ett objektivt 

sinne fritt från fördomar och värderingar. Jag har i de fyra intervjuerna varit noga med 

att låta mina informanter tala fritt utan att lägga någon bedömning eller värdering i det 

de har berättat. Det har varit viktigt för mig att skapa ett tillåtande intervjuklimat fritt 

från egna värderingar.   

 Reliabilitet handlar om studiens reproducerbarhet, det vill säga svarar på frågan om 

en ny likadan studie skulle komma fram till samma sak. I det här fallet har studien gjorts 

i en väldigt specifik kontext och det är tveksamt om resultatet skulle bli detsamma om 

intervjuerna gjordes idag. Idag har lärarna hunnit genomgå ytterligare en period av 

distansundervisning och därmed skaffat sig mer kunskap vilket troligtvis skulle bidra till 

att ge en lite annorlunda bild. Därmed inte sagt att studien saknar validitet utan den bör 

ses som ett vittnesmål eller tidsdokument eller det som Bryman refererar till som ”täta 

beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur.” (Bryman, 2016, s. 355).  
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3.4.5. Analys  

I arbetet med analysen av resultatet har jag tagit avstamp i metoden om 

meningskoncentrering. (Kvale, 2014)  

Jag gjorde min analys i tre steg. (bil. 4, analys)  

 

1. Jag läste igenom de transkriberade intervjuerna och letade teman. Dessa teman förde jag 

sedan in i en lodrät lista i ett dokument.     

   

2. Därefter gick jag tillbaka till de respektive intervjuerna och gjorde en vågrät kolumn i 

dokumentet för varje informant. Jag noterade i dokumentet vilka teman som respektive 

informant gett uttryck för. Jag gav varje informant en egen färg för tydlighetens skull.  

 

3. Slutligen gick jag tillbaka till mina forskningsfrågor och färgmarkerade de teman jag 

hade hittat utifrån forskningsfrågorna:   

 

A. Pedagogiska val  

B. Fördel   

C. Nackdel  

D. Sång som distansämne utifrån Skolverkets kriterier   
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4. LITTERATUR OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

Digitaliseringen i Sverige har kommit väldigt långt och sett ur ett europeiskt perspektiv 

ligger Sverige idag på plats två efter Finland i EUs mätning av Indexet för digital 

ekonomi och digitalt samhälle (DESI, 2020). Rangordningen säger i och för sig inget 

om digitaliseringen specifikt i den svenska skolan, men den höga rankningen ger ändå 

en fingervisning om digitaliseringen av det svenska samhället i stort, vilket även 

omfattar den svenska skolan. Utifrån det höga indexet är det rimligt att anta att svenska 

skolan generellt sett har en väl inarbetad digital infrastruktur, vilket i sin tur skapat goda 

förutsättningar för övergången till distansundervisning våren 2020.  

Mycket litteratur finns om själva digitaliseringen av skolan, men när det kommer till 

distansundervisnings och specifikt om vårens omställning är det magrare. Eftersom 

våren 2020 ligger så nära i tid finns det inte så mycket forskning att tillgå för den här 

specifika perioden. Jag är övertygad om att det på sikt kommer att komma mycket mer 

forskning på området, men det ligger helt enkelt lite för nära i tid. Dock saknas inte 

forskning helt, både Skolverket och Skolinspektionen har gjort en mindre och en större 

undersökning och Västra Götalands skolor gjorde en större enkätundersökning på 

uppdrag av Göteborgsregionen som publicerades i september -20.  

 

 

4.1. Skolverket  

4.1.1. Riktlinjer och stödmaterial  

När beslutet för omställning till distansundervisning på gymnasiet kom, den 17 mars 

2020, var Skolverket snabba med att ta fram riktlinjer och stödmaterial till lärarna inför 

den nya arbetssituationen och publicerade på sin hemsida en hel del material. Här 

återfinns allmänna råd om hur pedagoger ska tänka inför planeringen av lektioner på 

distans. Råden skiljer sig inte nämnvärt ifrån det sätt som de flesta lärare redan arbetar 

på. Skolverket talar om ett varierat lektionsupplägg och vikten av tydliga uppgifter och 

tar upp disciplinära regler. De enda råden som är direkt relaterade till 
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distansundervisning är rådet om att söka kommunikationsvägar via chatt-forum, rådet 

om fusk och möjligen rådet om att lägga in kortare rörelsepass (Skolverket, 2020 (2)).  

4.1.2. Betyg och bedömning på distans  

 Under rubriken ”Betyg och bedömning på distans” (Skolverket, 2020 (1)) går 

Skolverket igenom olika metoder för hur läraren kan omforma undervisningen så att 

man skapar  ”ändamålsenliga bedömningssituationer” i en distanskontext. 

Informationen går inte på djupet utan är mer av en fix och trix-lista på olika metoder 

läraren kan använda sig av såsom videosamtal med återkoppling av uppgifter, 

redovisningar via video/delad skärm för powerpoint, muntliga uppgifter, skriftliga 

uppgifter med muntlig uppföljning eller redovisning,   

Vid praktiska ämnen föreslår Skolverket åtgärder som att eleven filmar sig själv i 

hemmet vid utförandet eller att läraren utför laborationen i skolan, men utifrån de 

instruktioner eleven ger via länk eller att undervisningen sker utomhus. När det kommer 

till problematiken med att examinera praktiska ämnen på distans skriver Skolverket: 

”Praktiska examinationer i estetiska ämnen kan genomföras på distans genom att eleven 

dokumenterar arbetsprocessen via film eller foto. Skolan kan då behöva förse eleven 

med material som krävs för redovisningen.” (Skolverket, 2020 (1)) Skolverket visar 

förståelse för svårigheten att få ihop ett tillräckligt stort betygsunderlag under 

distansundervisningen och rådet här är att prioritera att komplettera de tunnaste 

bedömningsunderlagen. Läraren uppmanas att inte stirra sig blind på specifika 

examinerande bedömningstillfällen utan att även ta hänsyn till den löpande informella 

bedömningen av eleven under lektionstid och att ta hjälp av sambedömning från sina 

kollegor vid svårare avvägningar.   

 

4.1.3. Undersökningar våren 2020  

Tidigt under våren 2020 genomförde Skolverket en utfrågning av 15 huvudmän ur 

Skolverkets skolchefsnätverk som redovisas på hemsidan under rubriken 

Sammanfattning av svar från skolchefsnätverket (Skolverket, 2020 (4)). De 15 

huvudmännen fick frågorna via mail med uppmaning om svar redan nästkommande dag 

och 12 personer svarade. Syftet var att få en snabb lägesbild av den pågående 

distansundervisningen.  
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Huvudmännen vittnar om att omställningen har gått imponerande smidigt. De flesta 

rapporterar att de klarar att hantera den tekniska omställningen bra. Några konstaterar 

dock att det finns”…stora utmaningar med bristande digital kompetens hos lärare 

och/eller elever samt brist på nödvändiga tekniska verktyg.” Med andra ord är den 

tekniska kompetensen bland elever och lärare generellt att betrakta som god, dock finns 

det områden och skolor som upplever att det är ett problem.  

Generellt lyfts den pedagogiska utmaningen i en digital kontext som en mindre 

utmaning. Huvudmännen konstaterar att ”Det krävs en annan typ av pedagogik för att 

hålla hög kvalitet på den typen av undervisning.”  (Skolverket, 2020 (4)) Men man går 

inte djupare in på vad denna pedagogiken innebär. En intressant bieffekt av 

distansundervisningen är att huvudmännen noterar att elevnärvaron  i vissa fall till och 

med ökade. Orsaken tycks vara att distansundervisningen har lyckats fånga upp en del 

”hemmasittare” samt att de som annars skulle varit hemma med milda sjukdomssymtom 

nu kunde delta ändå. Senare under våren kontaktade Skolverket drygt 100 huvudmän 

och skolor i en större undersökning. Syftet var att bidra till myndighetens bild av läget i 

skolan med anledning av den rådande pandemin. Cirka 60 av de tillfrågade svarade på 

frågor rörande gymnasiet.  

Drygt hälften, det vill säga lite mer än 30 tillfrågade, svarade att distansundervisning 

fungerar bra och i en del fall till och med över förväntan bra. Den mesta av 

undervisningen uppges ha kunnat fortsätta enligt plan, men det finns en oro för hur 

situationen kommer att påverkas i det fall situationen blir långvarig. Dock menar knappt 

20 svarande att den största utmaningen ligger i att genomföra de praktiska ämnena på 

distans. Några framför aspekten att de praktiska ämnena tenderar att bli mer teoretiska 

och det finns en oro för att inte kunna genomföra alla examinerande moment och 

därmed inte ha tillräckliga underlag för betygssättning.  

Huvudmännen beskriver lärarna som kreativa och lösningsfokuserade.  Ett exempel 

på kreativa lösningar är att man i övergången till distansundervisning använt sig av 

kollegialt lärande på ett antal gymnasier, där lärare med högre digital kompetens fick 

stötta sina kollegor på plats i skolans lokaler. Den digitala tekniken är en nyckelfaktor 

och 50 av de 60 svarande uppger att de använt sig av någon form av digital plattform, 

dock hävdar några att de haft problem med att de digitala systemen har blivit 

överhettade (Skolverket, 2020 (4)). 
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4.2. Göteborgsregionens undersökning  

Undersökningen gjordes på uppdrag av Göteborgsregionen. 20 medverkande kommuner 

i västra Götaland har, under perioden april-juni 2020, vid tre tillfällen svarat på en enkät 

med ett antal frågeställningar rörande omställningen till distansundervisning.  

Undersökningen visar att det generellt finns en god digital infrastruktur att luta sig emot, 

däremot upplever många lärare en stress med att få ihop tillräckligt med 

betygsgrundande underlag. Även här framgår att lärarna upplevde specifika svårigheter 

med att översätta de praktisk-estetiska ämnena till distansundervisningen. Vidare 

noterades en viss förskjutning av fokus. Initialt handlade mycket av svårigheterna om 

tekniska förutsättningar, men efterhand och med ökad rutin under våren, kom fokus att 

ligga mer på hur man kan öka och säkerställa kvaliteten i undervisningen. 

Det relationella arbetet i skolan lyfts som en viktig aspekt och enkätsvaren visar att det 

har blivit lidande på grund av distansundervisningen. 

Även denna undersökning lyfter ökad närvaro som en positiv bieffekt av 

distansundervisningen.Dock menar de svarande att ”förutsättningen för att skapa en 

likvärdig skola förändrades och några pekar på att lärare upplevde att det blev svårare 

att kompensera för elevers olika förutsättningar”. (Göteborgsregionen, 2020)  

 

4.3. Skolinspektionen 

Under våren 2020 inledde Skolinspektionen en större granskning av gymnasieskolors 

distansundervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid där samtal med 250 

rektorer genomförts. Arbetet pågår fortfarande men kommer, när det är färdigt, att 

mynna ut i en rapport. En delrapport publicerades 15 maj 2020 och redovisar resultatet 

av samtal med 45 rektorer som har genomförts vecka 16-18 under våren 2020. 

Delrapporten visar att rektorerna anser att övergången i stort fungerat bra. Merparten 

anser att de kunnat skapa en fungerande struktur på kort tid tack vare befintlig digital 

infrastruktur.   

Trots stort fokus på strukturerade skoldagar råder viss osäkerhet kring elevers 

faktiska aktiva närvaro och engagemang. Att bibehålla intresset och studiemotivation 

hos eleverna på lång sikt anses som en stor utmaning. Vidare nämns en ökad stress hos 

elever då antalet uppgifter ökat under distansundervisningen. Här efterlyses en större 
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diversitet i sättet hur lärarna följer upp kunskap. I likhet med andra undersökningar 

konstaterar man att i synnerhet de estetisk-praktiska ämnena blir lidande i 

distanssituationen då vissa praktiska moment är svåra att genomföra. Ett nytt tema, i 

jämförelse med tidigare redovisade undersökningar, är bristen på rörelse och bristen på 

social samvaro för eleverna. Här indikerar Skolinspektionen att mer arbete måste göras 

från skolans håll för att skapa samhörighet och gemenskap utanför 

undervisningstillfällena. Även bristen på rörelse tros ha en negativ hälsoeffekt på 

eleverna.  

En stor utmaning anser rektorerna är att få fram ett allsidigt betygsunderlag och att 

skapa bedömningssituationer som är tillräckliga. Här har kollegial samverkan och 

sambedömning lärare emellan varit viktigt. Det har lagt extra press på lärarna att 

kompensera för det bortfall som uppstått för inställda nationella prov. Även denna 

undersökning vittnar om en ökad närvaro hos elever med hög frånvaro även om man är 

tveksam till huruvida effekten kommer att hålla i sig på längre sikt. Dock är 

delrapporten generellt försiktig med att dra några långtgående slutsatser, då det ännu är 

så nära inpå i tid och de långtgående effekterna för elevers resultat, betyg och deras 

möjligheter till stöd och stimulans först kommer att visa sig på längre sikt 

(Skolinspektionen, 2020).  

 

4.4. Judith Bowman - online learning in music (2014) 

Judith Bowman presenterar i sin bok Online learning in music (2014) en grundlig 

genomgång av tidigare forskning (åren 2000-2013) som gjorts i ämnet online-

undervisning generellt och tangerar även distansundervisning inom musik. Viktigt att 

notera att online undervisning, som jag har valt att kalla det, inte är direkt ekvivalent 

med distansundervisning även om online-undervisning kan ske på distans. Trots det 

anser jag att Bowmans sammanfattning är relevant här som komplement, då det finns så 

lite forskningsunderlag för distansundervisning specifikt.  

Bowman konstaterar att mycket av den forskning som gjorts utgår från ett och 

samma mönster, nämligen att försöka mäta effektiviteten av olika metoder av online-

baserad undervisning i jämförelse med traditionell fysisk undervisning. Oftast är 

studierna gjorda med en förväntan om att det nya tillvägagångssättet online skulle vara 

bättre. Dessa studier varierar något i sin utformning, men de flesta utgår ifrån att 

utforska en blandad form av inlärning, dvs en lärsituation som består av både digitalt 
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inlärningsmaterial och fysisk traditionell undervisning. Få studier är gjorda enbart på 

distansundervisning i musik.  

Majoriteten av dessa studier har enligt Bowman kommit fram till att online-

undervisning kan anses vara likvärdig och i vissa fall bättre än traditionell undervisning.  

Hon pekar på att det faktum att så många studier utgår ifrån samma 

tillvägagångsmönster i sig är något som bör uppmärksammas och belyser behovet av 

nya frågeställningar och ramteorier inom forskningen i området (Bowman, 2014). 

Bowman redovisar att en hel del forskning gjorts på distansundervisning, men påpekar 

att finns förhållandevis lite forskning om distansundervisning i musik och då framför 

allt när det gäller synkron undervisning, anledningen antas vara att teknologin för 

videokonferens är så pass ny.   

 Den mest omfattande studien som Bowman refererar till utfördes 2004 av 

amerikanska utrikesdepartementet (U.S. Department of Education, 2010) och var en stor 

metastudie av online-undervisning generellt. De forskningsfrågor man ställde var bland 

annat vilka specifika metoder som kan förknippas med effektivare inlärning via 

distansundervisning; och vilka förutsättningar som påverkar effektiviteten av 

inlärningen via distans? Rapporten visade att det inte var online-undervisningen i sig 

som gav en effektivare inlärning utan att det snarare handlar om hur man översätter 

utbildningsmaterialet för att passa en digital kontext, dvs det pedagogiska 

tillvägagångssättet, som gav inlärningsfördelar. (Bowman, 2014). Vidare konstaterar 

man i rapporten att det här saknas relevant forskning på vilka tillvägagångssätt som 

verkligen fungerar i en digital undervisningssituation. 

Ett antal studier pratar om vikten av interaktion i distansundervisning och Lorenzo &  

Moore pekar i sin rapport The Sloan Consortium Report to the Nation: Five Pillars of 

Quality Online Education, (2002), på vikten av olika typer av interaktion som leder till 

att det upplevda avståndet i distanssituationen minskar. De uppmärksammar interaktion 

på olika nivåer; mellan elev och studiematerial, elev och pedagog och interaktion 

eleverna emellan, och menar att dessa interaktioner inte bara leder till högre 

tillfredsställelse hos studenterna och pedagogerna, utan även har visat sig främja 

inlärningseffektiviteten (Lorenzo & Moore, 2002). 

Bowman refererar till ett fåtal studier där man gjort försök med att undervisa 

instrument på distans. Endast en studie som följde en trumpetlärare och en elev, tar upp 

det faktum att en grundförutsättning för att musicera är att det sker synkront och vilka 
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komplikationer det medför i en digital kontext, när det i nuläget inte finns någon 

tillfredställande teknisk lösning som undgår problemet med latency.  

En pianolärare noterade att hens elev kände sig mer bekväm i online-undervisningen 

och kom lättare över hämningar (Bowman, 2014). I en annan undersökning jämfördes 

en grupp pianoelever med traditionell undervisning med en grupp som hade online-

undervisning på distans. Båda grupperna fick träna notläsning med samma program. 

Studenterna på nätet visade sig bli mer självständiga i sitt arbete och utvecklade ett mer 

självstyrt lärande än de i gruppen med traditionell undervisning (Pike & Shoemaker, 

2013). 

Bowman avslutar med att summera att även om det på grund av bristande 

forskningsunderlag är för tidigt att dra några slutsatser, kan hon skönja några 

framgångsfaktorer. Ett konstruktivistiskt tillvägagångssätt som flippat klassrum har 

visat sig fungera bra i en lärosituation på distans. Olika typer av samarbetsaktiviteter 

som bloggar och chattar som främjar interaktivitet har visat sig vara effektiva för att 

uppnå lärandemålen. Avslutningsvis understryker Bowman behovet av mer omfattande 

forskning om lärstrategier för undervisning med digital teknik och att rikta mer 

uppmärksamhet mot utvecklingen av lämpliga instruktionsmodeller och praktiska 

undervisningsmetoder. 
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4.5. Ifous - slutrapport fjärrundervisning (2018) 

Under slutet av 2016 och 2017 gjorde Ifous (Innovation, Forskning Och Utveckling i 

Skola och förskola) - ett fristående forskningsinstitut för skola och förskola - en stor 

undersökning av fjärrundervisning i samarbete med Pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet och RISE Interactive Projektet. 

Syftet med projektet var att öka kunskapen om fjärrundervisning för att se om man 

via digitala hjälpmedel kan bidra till att ge elever en likvärdig utbildning oavsett skolans 

eller elevens geografiska läge. Man genomförde bland annat fyra så kallade 

framtidsworkshopar med cirka 50 deltagare bestående av huvudmän och lärare. Här 

kunde man notera en förskjutning av fokus från det att deltagarna initialt diskuterade 

tekniska frågeställningar till att diskussionerna efterhand alltmer handlade om 

didaktiska och pedagogiska aspekter (Ifous, 2018). 

Undersökningen visar att fjärrundervisning kan vara ett alternativ till närundervisning 

och i vissa fall fungera som ett komplement till närundervisningen. Dock konstaterar 

man att det saknas forskning på hur distansundervisning påverkar elevernas 

kunskapsutveckling och man föreslår att inrätta ett nationellt kunskapscentrum runt 

distans- och fjärrundervisning. Man pekar på fördelar med nya digitala hjälpmedel och 

på tydliga överföringseffekter av tekniskt kunnande som kan bidra till att höja 

undervisningskvaliteten även i närundervisningen. 

Eftersom man funnit att fjärrlärare upplever ett ökat behov av att planera sin 

undervisning behöver lärarna få tid för planering, genomförande och efterarbete (Ifous, 

2018). Man lyfter flippat lärande som ett pedagogiskt arbetssätt som fungerar väl och 

pekar även på vikten av interaktion med eleverna. Flippat lärande är en pedagogisk 

metod där läraren vänder på det traditionella lektionsupplägget genom att först ge en 

läxa att gå igenom materialet inför nästa lektion med hjälp av till exempel videor, 

podcasts eller annat material. På så sätt kommer eleverna med en förförståelse till 

lektionen och den tid som frigörs i klassrummet kan istället användas till interaktiva 

övningar som diskussioner och grupparbeten och läraren får mer tid att stötta varje elev 

individuellt (Umeå kommun, 2019).  
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4.6. Koutsoupidou - Online distance learning and 

music training (2014)  

I en mixad studie med enkäter och intervjuer (Koutsoupidou, 2014) undersökte forskare 

användandet av digitala verktyg i distansutbildning inom musikprogram. Syftet var att 

utifrån ett lärarperspektiv skapa sig en uppfattning om för- och nackdelarna med 

distansundervisning. Studien visade på stora skillnader i pedagogernas uppfattning om 

distansundervisningen skedde synkront eller asynkront. Pedagoger i asynkrona kurser 

med teoretiskt innehåll uttryckte sig generellt positivt om distansundervisning, medan 

pedagoger som undervisade praktiskt var mer negativt inställda. De senare pekade på 

upprepade tekniska problem med programvara och problemet med latency. ”The main 

problem is that the student and I cannot sing in parts together. Part-singing is a major 

feature of the Kodaly approach as it develops good intonation, rhythm, ensemble etc. 

Because of the time delay on Skype this isn’t possible.” (Koutsoupidou, 2014, s. 11).  

Koutsoupidou konstaterar vidare att praktisk musikundervisning på distans kräver 

verbal och visuell kommunikation i realtid för att uppnå goda resultat.   

De största nackdelarna med distansundervisning, enligt forskningsdeltagarna, är 

främst relaterade till psykologiska frågor som rör den påföljande känslan av isolering 

för både student och pedagog och forskningsdeltagarna understryker vikten av 

interaktivitet i undervisningen. Här lyfter Koutsoupidou musikundervisning som 

innehåller så kallade online tutorials (instruktionsfilmer) i kombination med synkron 

inlärning och menar att den här typen av kursupplägg leder till en högre grad av 

personlig undervisning samt bättre inlärningsmiljö när det gäller studentens socio-

psykologiska behov. Trots goda föresatser från musiklärare att gestalta 

musikundervisning online, anser Koutsoupidou inte att dessa ansträngningar är 

tillräckliga i nuläget och hon ringar in tre förbättringsområden. Först och främst anser 

hon att det behövs snabbare internetuppkoppling för synkrona lektioner som kräver 

musikaliskt samspel och sen efterfråga hon bättre konstruerade virtuella miljöer som 

minskar de socio-psykologiska luckorna och känslan av isolering. Sist menar 

Koutsoupidou att det finns ett behov av specialutbildade online-pedagoger för art 

säkerställa kvaliteten på distansundervisningen av musik och hon avslutar med att 

konstatera att det behövs ytterligare forskning både vad gäller formellt och informellt 

lärande inom distansundervisning av musik.  
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4.7. Willermark (2021) - Who’s There? Characterizing 

Interaction in Virtual Classrooms   

Under hösten 2020 genomförde Sara Willermark en studie bland lärare på fyra 

gymnasieskolor för att utforska deras upplevelser av distansundervisningen under våren 

2020. Studien gjordes med en kvalitativ enkät bland alla ämneslärare och en serie 

workshops över nätet med fördjupande samtal och diskussioner mellan lärare och 

skolledare. Syftet med studien var att utforska olika aspekter av interaktion i det 

virtuella klassrummet.  

Lärarnas upplevelse av distansundervisningen varierar väldigt. Vissa lärare beskriver 

hur de har kunnat utveckla och förfina sina tidigare arbetsmetoder, medan andra 

beskriver en mycket stressig period, som inneburit en tyngre arbetsbelastning med 

sämre resultat. Willermark pekar på att förutsättningarna för undervisning i det virtuella 

klassrummet skiljer sig åt lärarna emellan. Detta beror på en mängd olika faktorer som 

antalet studenter, gruppens sammansättning, om läraren hade utvecklat en relation med 

klassen före övergången till undervisning i det virtuella klassrummet och ämnet, om det 

är ett teoretiskt eller praktiskt ämne som undervisas och hur hög teknisk kompetens 

läraren besitter då tidigare studier visar att lärare som har en högre digital kompetens 

kan fokusera mer på de didaktiska problemen, eftersom de inte är upptagna med 

tekniska frågor.  

 Även den här studien konstaterar att närvaron ökat under distansundervisningen 

enligt 40 av de tillfrågade lärarna och Willermark föreslår distansundervisning som en 

väg att nå ut till så kallade hemmasittare, elever som annars inte kommer till skolan. 

Vidare vittnar lärarna om minskad interaktion och bristande feedback från eleverna i 

undervisningssituationen. Lärarna går i den tekniska överföringen miste om 

ansiktsuttryck och små gester från eleverna samt upplever att frågor och reflektioner 

från eleverna i undervisningssituationen minskar. Willermark menar att även små 

justeringar i det interaktiva arbetet kan få stora konsekvenser, som till exempel att vända 

sig till varje elev personligen någon gång under en lektion eller att ha korta, men 

frekventa, avstämningar för att skapa kontakt. Ett annat råd för att öka interaktiviteten 

med eleverna är att använda sig av interaktiva delade dokument, där läraren 

kontinuerligt kan granska och kommentera elevernas texter och att använda sig av 

flippat klassrum som tillvägagångssätt.  
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Willermark avslutar med att lyfta tre områden. Det första är att många lärare känner 

sig otillräckligt förberedda att använda digital teknik och därför är det viktigt för 

skolledningen att organisera för att kunskapsdelning och utbyte av idéer och arbetssätt 

bland kollegor fungerar på ett strukturerat sätt. Det andra är att frågor som rör 

rättssäkerhet, integritet och personuppgiftslagstiftning blir extra tydliga när man 

undervisar i det virtuella klassrummet och det är viktigt att ta ett skolan tar ansvar för att 

det finns en policy för hur man hanterar dessa frågor. Det tredje området rör den ökade 

närvaron under distansundervisningen och hon väcker återigen frågan om möjligheterna 

att erbjuda distansutbildning till så kallade hemmasittare kan vara en lösning för dessa 

studenter (Willermark, 2021). 
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5. RESULTAT 

5.1. Åsa  

Åsas har arbetat som musiklärare i 23 år. Hennes skola är både grund- och 

gymnasieskola under samma tak. Själv jobbar hon på gymnasiets estetiska program med 

inriktning musik. Gymnasiet har åtta musiklärare, varav sex jobbar heltid och två 

alternerar mellan grundskolan och gymnasiet. Hon undervisar i kör, ensemble, solosång 

och piano.  

Åsa berättar att hon på tisdagen den 17 mars fick ett mail från rektor under körlektionen 

där hon ombads att be eleverna att packa sina saker och gå hem. Det var ett laddat 

ögonblick och hon minns att hon skickade hem eleverna med orden: ”Var rädda om 

varandra och var inte rädda!” Dagen därpå var en planerad studiedag och hela dagens 

planerade program byttes ut till att handla om den stundande distansundervisningen. 

Skolan hade en snabbkurs i Google meet för lärarna. Därefter satt de i ämnesgrupper 

och diskuterade upplägg för distansundervisningen. Lärarna uppmanades av ledningen 

att undervisa från skolans lokaler, men då Åsa hade en dotter i möjlig riskgrupp fick 

hon dispens av rektor att undervisa hemifrån. 

 

Vilka pedagogiska val gjorde lärarna för att, utifrån omständigheterna, gestalta 

musikundervisningen på bästa sätt?   

Åsa höll lektioner enligt schemat och träffade eleven eller eleverna i realtid. Hon hade 

hela lektioner live. Dock var det skillnad på hur hon undervisade grupplektioner och 

enskilda lektioner.  

Vid grupplektioner använde hon sig av chatten för att kommunicera. Oftast började hon 

med en genomgång av lektionsstrukturen för dagen för att sedan gå över till mer 

uppgiftsbaserad undervisning oftast med målet att lämna in uppgiften i slutet av 

lektionen. Under lektionen valde hon att gå in och ut i chatten för att stämma av med 

eleverna.  
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De individuella lektionerna följde mer en traditionellt upplägg även om de ägde rum 

online och kontakten skedde verbalt i realtid istället för genom chatt-verktyg. Åsa 

noterade att hon i början fokuserade mer på teoretiska uppgifter som tex. Gå igenom 

musikalisk utrustning och sånt som går att redovisa skriftligt. I kör hade hon till 

exempel en uppgift som var: ’gör en egen uppsjungning’, men efterhand lärde hon sig 

mer och mer hur hon kunde gestalta praktiska uppgifter på ett varierat sätt.   

Beslutet från ledningen var att använda Google-serien som redan var väl inarbetad 

hos både lärare och elever.  Det innebar att skolan använde sig av Google meet i 

uppkopplingen med eleverna, och Google chat och Classroom för skriftlig kontakt. 

Ledningens uppmaning var att göra det så enkelt som möjligt för att i längsta möjliga 

mån undvika att behöva gå in i en ny teknisk läroprocess för både lärare och elever. I ett 

senare skede fick hon tips om Bandlab av en kollega och använde det både i ensemble 

och kör. Åsa tyckte det var bökigt att förstå för en del elever och Åsa själv upplevde det 

som svårt att instruera elever när hon inte själv behärskade verktyget till fullo. I de 

fallen som det blev för svårt att förklara tekniken på distans, gällde det att vara kreativ 

och hitta andra vägar. En väg som Åsa använde var att eleven fick lyssna på Åsas 

inspelning och sjunga in på mobilens röstmemo istället för att använda Bandlab. 

Fördelen med Bandlab, ansåg Åsa, var att man kan klippa ihop alla elevers bidrag och få 

en känsla av att man är en kör eller ensemble. Åsa klippte ihop slutversionen. Det tog 

för lång tid om de skulle vänta på varandra och att alla skulle göra var sin, säger hon.  

”Det lärde jag mig längs vägen att det funkade bättre om jag gjorde det själv.”  

 

Vilka för- och nackdelar upplevde musiklärarna med distansundervisningen? 

 Mer tid på förberedelser?  

Kollegialt samarbete på skolan, men även digitalt. Hon gick tidigt med i en 

Facebookgrupp för distansundervisning och upplevde en stor kollegial samhörighet där 

man delade med sig av erfarenheter och faktiska uppgifter. Åsa upplevde att en del 

elever faktiskt övade mer under den här perioden. Hon tror att det beror på att eleverna 

hade tillgång till alla verktyg, såsom sångbakgrunder och annat hemma eller på nätet. 

En annan möjlig förklaring till att de övade mer kunde vara att de helt enkelt hade mer 

tid nu, enligt Åsa.  

”Alla steppade upp på ett helt fantastiskt sätt. Jag är imponerad. Och jag är imponerad 

av eleverna som bara…’ok, nu är det så här då får vi lösa det’. Jag hade inte vågat 

hoppas på så mycket ansvarstagande som jag ändå såg hos dem.”  



   
 

31 
 

På det privata planet ansåg Åsa att det fanns en vinst eftersom det frigjorde mer tid. 

Dessutom upplevde hon att hon hade mer kontakt med sina barn under den här tiden, 

eftersom de också hade distansundervisning ifrån hemmet.  

 Åsa tycker att det är svårt att undervisa i praktiskt estetiska ämnen och översätta det 

till en väl fungerande digital kontext. Främsta nackdelen är att inte kunna musicera ihop 

i realtid. ”Det är ju jättesvårt med praktiska ämnen. Speciellt när man ska musicera i 

realtid. Framförallt när man ska göra det tillsammans [...]. Det finns liksom inga riktigt 

bra lösningar där.” Trots det upplever hon att alla kollegor var extremt 

lösningsfokuserade och kreativa i att hitta nya arbetssätt.  

Hon upplever att det digitala är väldigt platt och tvådimensionellt i sin uttrycksform 

och hon saknar närvaron och atmosfären när man musicerar ihop. ”Det är närvaron. Och 

alla sinnen. Att vara i ett rum tillsammans och dela något. Det är svårslaget.”  Hon 

saknar också närvaron till eleverna. ”Man saknar ju eleverna och kontakten med 

eleverna ….ja men det är klart att det är bättre när det är på riktigt.” Hon upplever att 

hon måste lägga mycket mer tid och noggrannhet i planeringen av lektionerna än 

tidigare. ”…det var mer av förarbetet kunde jag tycka än tidigare, men å andra sidan var 

genomförandet lite mindre intensivt. Mycket av det man gjorde, gjorde man liksom 

innan lektionen. Och sen så var man där och övervakade. Medan det i musiklektioner i 

vanliga fall så är det ju så mycket som händer i stunden. Men här kunde du ju inte 

improvisera så du måste liksom vara väldigt, väldigt förberedd innan.” Åsa tyckte att de 

nya verktygen tog mycket tid i anspråk att lära sig, både för henne själv och för 

eleverna. En annan sak som hon upplevde som svårt med distansundervisningen, var att 

hitta förhållningssätt för att upprätthålla disciplin och fokus hos eleverna.  

 

Vilka utmaningar stötte lärarna på vid utformningen av sångundervisningen i 

enlighet med Skolverkets kunskapskrav?    

Åsa hade sånglektioner live i realtid. Hon tyckte att det fungerade bra, men den stora 

utmaningen låg i problematiken med överföringen av ljud och bild som medför en viss 

fördröjning. Dock kände hon själv att hon ”gick igång” lite på att hitta lösningar. Hon 

spelade själv in sånger och bakgrunder till låtar som hon la upp till eleverna att använda 

och öva till. Det hände också att hon spelade in sångövningar, men det var mer i 

undantagsfall. Under själva lektionen sjöng eleven till de förinspelade bakgrunderna 

hemifrån. Åsa hittade även ett sätt att komma förbi fördröjningen i uppkopplingen under 
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själva uppsjungningsmomentet av lektionen genom att enbart lägga ackord utan att 

rytmisera och låta eleven sjunga övningar till ackordet.   

Kunskapskravet som lyder: ”Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken 

med ett personligt uttryck.” (Skolverket, 2011). Löste Åsa genom att ge i uppgift att låta 

eleven spela in sig själv när hen sjöng till en förinspelad bakgrund.   

När det gällde kunskapskravet som lyder: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima 

vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet.” 

(Skolverket, 2011) fungerade också på distans tyckte Åsa, men hon kände en viss 

osäkerhet i bedömningen, då hon ansåg att det var svårt att kontrollera om eleven 

fuskade med tanke på fördröjningen. Åsa upplevde att det improvisatoriska elementet i 

en sånglektion försvann helt. …”i en sånglektion så kan det hända nåt i sekunden och så 

kanske… ’äh, men vi tar den här övningen istället!’ Det kan man ju glömma liksom.”  

 Åsa upplevde att hon hade lite tur i oturen eftersom hon inte hade så många elever 

att sätta betyg på under våren. Detta berodde i stort på att hennes kurser följde ett tre-

terminssystem och de flesta skulle få sina betyg till hösten. De treor som skulle gå ut till 

våren hade redan haft två terminer och följaktligen hade hon fått ihop till tillräckligt 

med betygsgrundande underlag för dessa elever. Det som saknades var ofta de teoretiska 

kunskapskrav som tex röstfysiologi och det kunde kompletteras med en skriftlig uppgift. 

Det kunskapskravet som varit svårast att uppnå under distansundevisnigen var ”Eleven 

medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, 

offentliga sammanhang” (Skolverket, 2011). Här har Åsa förlitat sig på tidigare insamlat 

betygsunderlag. Dock menar hon att det hade blivit ett problem om 

distansundervisningen hade pågått längre.  
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5.2. Martin   

Martin har arbetat som lärare i 18 år.  Han arbetar på ett större musikgymnasium i 

mellanSverige med musikprofil. Han undervisar i kurserna InSå 1, musikproduktion 1 + 

2, est kom, digitalt skapande + gemensam sång (sånggrupp). Han undervisar all typ av 

sång förutom klassisk.  

Martin berättar att veckan när beskedet kom lades undervisningen ner några dagar och 

lärarna delades in i arbetsgrupper för att diskutera hur de skulle lägga upp 

undervisningen. I början fanns en vilsenhet angående vilken kommunikationskanal de 

skulle använda sig av, men efterhand mynnade det ut i att alla enbart använde sig av 

Teams. Martin hade ett försprång i att han känner sig bekväm med den digitala tekniken 

och för att minska trycket på ansvarige IKT-lärare delegerades en del uppgifter ut på 

andra lärare som liksom Martin blev hjälplärare. Han berättar att kollegorna stöttade 

varandra och spontant utbytte idéer löpande och på ämnesgrupp-möten.   

Vilka pedagogiska val gjorde läraren för att, utifrån omständigheterna, gestalta 

musikundervisningen på bästa sätt?  

Martin valde att ha lektioner i realtid enligt schemat och jobbade mycket med att spela 

in ackompanjemang till eleverna och såg till att de hade arbetsmaterial och repertoar. 

Han upplevde att det tog många lektioner av testande av vilket sätt som var bäst att 

redovisa på och att de faktiska förutsättningarna i hemmiljön påverkade hur 

redovisningen utformades. Vissa elever hade möjligheter som inte andra elever hade 

med att spela upp backtracks samtidigt som de sjöng till hemma och nån elev hade en 

mamma som alltid var tillgänglig och kunde kompa. Han upplevde att han efterhand 

utvecklade en individuellt anpassad undervisningsmetod som fungerade.  

Ett aktivt val som Martin gjorde var att låta eleverna själva ta ansvar för att värma 

upp rösten inför lektionen. Eftersom han hade undervisat alla elever minst ett halvår 

hade de bra koll på vilka övningar de brukade göra tillsammans. Martin resonerade att 

det i normala fall tar cirka 20 minuter att värma upp rösten och han ansåg att den tiden 

behövdes bättre för allt tekniskt trassel och skickande av filer.  

 Martin fick tips av en kollega om en youtube-kanal som heter NYVC - New York 

Vocal Coaching (NYVC) och använde sig ofta av deras instruktionsfilmer som 
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utgångspunkt i undervisningen. De tekniska momenten i uppvärmningen ersattes med 

filmer från NYVC. Det kunde röra sig om ett upplägg där eleven fick i uppgift att titta 

på en film och sen diskuterade de innehållet på lektionstiden. I andra fall handlade det 

om att filmen gick igenom nya teknikövningar som eleven fick i läxa att arbeta med och 

redovisa antingen genom inspelning eller på lektionstid. Vi sågs, skickade filerna till 

varandra, jag lyssnade igenom, gav feedback om hur vi skulle gå vidare eller om det var 

avslutat.  

 Stockholms stads skolor använder Skolplattformen som är en sammanslagning av 

flera olika digitala tjänster som Office 365, Unikum och Teams. Enligt Martin har 

upphandlingen av Skolplattformen blivit kritiserad eftersom den var/är dyr och efter 

flera år fortfarande inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Bland annat kvarstår 

oklarheter med var och hur man kan kommunicera normativ bedömning och betyg på ett 

rättssäkert sätt i enlighet med GDPR. En annan oklarhet handlar om en alltför splittrad 

support eftersom tjänsten består av flera olika digitala tjänster. I början använde sig 

skolan av Zoom, men efter ett tag återkallades den av ledningen på grund av 

säkerhetsbrister och man övergick då till att använda sig av Teams (Lorentsson, 2020, 

april). I Teams bildar man fasta grupper av medlemmar, tex en klass och i de grupperna 

finns det möjlighet att dela filer och chatta både individuellt och i grupp. För den 

individuella kommunikationen med eleverna använde sig Martin av chattfunktionen i 

Teams eller mail. Skolan hade sedan tidigare köpt in licenser för ljudprogrammet Logic 

Pro och eleverna på skolan var väl förtrogna med det så därför blev det naturligt att 

fortsätta att använda det vid inspelning och redigering. Om eleverna saknade teknisk 

utrustning - till exempel mikrofon eller ljudkort - fanns det möjlighet att komma in till 

skolan och låna det.  

 

Vilka för- och nackdelar upplevde musiklärarna med distansundervisningen?  

Martin konstaterar att den största begränsningen med online-undervisning i sång är att 

det inte går musicera tillsammans på grund av latencyn eller fördröjningen i 

överföringen av ljudet. Därför kunde Martin inte ackompanjera eleverna i realtid och 

det var också huvudanledningen till varför han var tvungen att strukturera om sitt 

arbetssätt. Martin menar att detta fick flera konsekvenser för arbetssättet på lektionerna 

och tar upp förändringen i hur han ger feedback till eleven som ett exempel. På en 

digital lektion ger han oftast all feedback i en klump efter att eleven spelat upp en hel låt 

och så får de jobba på det igen separat och skicka in en ny inspelning. Han upplever att 
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det är svårt att ge feedback på ett bra sätt och att det digitala arbetssättet blir mindre 

detaljfokuserat och inte lika effektivt. Vid en fysisk lektion kan han istället snabbt 

identifiera en problematik och avbryta eleven för att arbeta intensivt med det i en minut 

och sen lämna det. Han upplever också rent generellt att det mellanmänskliga samspelet 

får konsekvenser i den digitala överföringen. ”Det blir en annan grej det blir ett helt 

annat samspel och då pratar jag inte bara sång och ackompanjemang utan det blir ju ett 

mycket lättare följsamt samarbete när man ses på tu man hand och man kan spela och 

avbryta och fortsätta och ta om. Man kommer ju längre då tycker jag och det blir 

roligare både för mig och eleven.”  

Vid tiden för intervjun (10/12-21) hade smittspridningen ökat i landet och Martin 

stod nu inför en ny kommande period av distansundervisning. Han upplevde en större 

trygghet nu inför den kommande distansundervisningen tack vare erfarenheterna från 

våren och han såg en stor vinst i att kunna återanvända mycket av det material som han 

jobbat fram under våren.   

 Den allra största positiva effekten som Martin märkte var att eleverna arbetade bättre 

hemma. Han såg en tydlig skillnad i hur mycket sångeleverna faktiskt arbetade utanför 

lektionerna och att eleverna kom mycket bättre förberedda till lektionen och faktiskt 

hade övat. Martin menar att eleverna utvecklade ett bättre sinne för att öva själva och ta 

ansvar för sin egen utbildning på ett sätt som han inte hade sett tidigare. ”Det kändes 

som att man nådde längre i det perspektivet att om man ska göra dem till självständiga 

individer som faktiskt kan förkovra sig på egen hand, så blev de duktigare på det helt 

enkelt.” Martin såg det även som en vinst att använda sig av filmerna från Youtube-

kanalen NYVC eftersom eleverna fick höra hur nån annan förklarar samma sak fast på 

ett annat sätt och på så sätt fick de ytterligare ett perspektiv i sin inlärningsprocess.  

 Den stora nackdelen, enligt Martin, är att det inte går att samspela på distans på 

grund av latencyn. Det i sin tur ledde till förnyade arbetssätt som gav upphov till att 

Martin upplevde att det var svårare att ge feedback online. Eftersom eleven oftast 

spelade upp en förinspelad uppgift eller sjöng en hel låt till en förinspelad bakgrund 

ansåg Martin att det blev svårt att bryta av mitt i för att ge feedback och väntade därför 

till efter hela låten med att ge feedback. Det gav upphov till att det blev väldigt stora 

sjok av kritik på en gång, istället för att, som på en fysisk sånglektion, bryta av i stunden 

när något behöver korrigeras, fick eleven ta emot väldigt mycket information som inte 

var förankrad i stunden. Martin upplevde också att han la ner väldigt mycket tid på att 

förbereda material som plankningar och att att spela in backtracks. Martin arbetade 
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hemifrån vilket han upplevde som positivt eftersom han hemma hade tillgång till en hel 

musikstudio, vilket han inte hade på skolan. Dock upplevde han det som en nackdel att 

han inte hade tillgång till alla noter och annat material från notbiblioteket på skolan.   

 

Vilka utmaningar stötte lärarna på vid utformningen av sångundervisningen i 

enlighet med Skolverkets kunskapskrav?    

Vissa kunskapskrav går inte att bedöma på distans, enligt Martin, som till exempel 

kravet om framförande av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang (bil.  

InSå). I de fallen har Martin förlitat sig på underlag insamlat från tidigare terminer. 

Martin hamnade aldrig i situationen att han saknade betygsgrundande material eftersom 

han hade undervisat alla elever minst en och en halv termin redan. De elever som skulle 

ta studenten hade han haft ännu längre och när det gällde kunskapskravet "Att avkoda a 

vista” (bil. InSå). brukar sångeleverna ha terminsuppspel för att få en jämlik bedömning 

och då har eleven ändå 6 terminer på sig…”så det är inte hela världen om man är sjuk 

eller missar en gång”, menar Martin. Han konstaterar dock att vissa saker inte har gått 

att bedöma under distansundervisningen och att det hade blivit problematiskt på sikt att 

döma efter Skolverkets kriterier om distansundervisningen hade pågått under en längre 

tid. Martin menar att man isåfall hade blivit tvungen att se över kunskapskraven och 

bedlömningskriterierna.  

5.3. Kerstin  

Kerstin arbetar på ett medelstort gymnasium med musikprofil i södra Sverige. Hon har 

arbetat som musiklärare i 20 år. Hon undervisar i kurserna InSå 1 +2, GeMu, ensemble 

och ensemble med kör.  

På måndagens APT i vecka 10 fick lärarna på Kerstins skola i uppgift att diskutera i 

ämneslag hur de skulle kunna lägga upp lektionerna om det skulle bli 

distansundervisning. På onsdagen kom beskedet om omställning till distansundervisning 
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och eleverna ombads att gå hem och ta med sig allt skolmaterial. Skolledningen 

beslutade att lärarna skulle utgå från skolan och undervisa därifrån om inte särskilda  

skäl förelåg. Detta beslut kom senare att luckras upp något och efterhand arbetade allt 

fler lärare hemifrån.   

Vilka pedagogiska val gjorde lärarna för att, utifrån omständigheterna, gestalta 

sångundervisningen på bästa sätt?  

Kerstin, och de flesta andra sånglärarna, valde bort att ha live-lektion i realtid på grund 

av problematiken med teknik i form av latency och lagg när internatet svajar. Hon 

träffade istället eleven på länk på utsatt schemalagd tid och eleven hade då fått uppgifter 

att förbereda till lektionen. Det handlade ofta om att spela in sång till en bakgrund som 

Kerstin förberett, men kunde också vara en skrivuppgift eller sångövningar. Kerstin 

hade några år tidigare samlat ett stort material om sång på en egen google-sida och detta 

kom nu väl till pass. Uppgiften skulle vara färdig och inskickad i god tid innan 

lektionen så att Kerstin kunde lyssna igenom och ge feedback på inspelningen på 

kommande lektion. På lektionstid hade hon sedan en kortare avstämning med eleven där 

hon gav feedback på förra veckans uppgifter och gav nya uppgifter att arbeta vidare 

med. Oftast rörde det sig om en kvarts genomgång och resten av 40-minuterslektionen 

ägnade eleven åt eget arbete. Kerstin fanns tillgängliga för frågor i chatten lektionstiden 

ut om så skulle behövas.  

 I samtal med kollegorna kom man gemensamt fram till att använda sig av Soundtrap 

och skolan köpte in licenser till samtliga elever. Soundtrap kunde användas till att spela 

in och mixa ljudfiler med och användes av eleverna i ensemble, kör, inså. Även lärarna 

använde det för att spela in backtracks, bakgrundskomp till sång. När det gällde 

kommunikationen använde de sig av Google Meet för uppkoppling med tillhörande 

Google chat och skapade ett rum till varje elev. Kerstin upplevde att det var smidigt för 

man lätt kunde lägga in länkar och bakgrunder eller enkelt bifoga material i chatt-tråden 

som man hade just den lektionen och sedan var det lätt att hitta tillbaka om man 

behövde det. I början använde de lärplattformen V-klass för den skriftliga 

kommunikationen och Kerstin upplevde att det fanns en övergångsperiod när det var 

svårt att bestämma sig för kommunikationskanal, men efterhand blev det mer och mer 

så att lärarna flyttade sig från V-klass till att bara använda Google chat. Kerstin hade, 

som tidigare nämnts, samlat ett stort material om sång på en egen google-sida. Det 

handlade om sångövningar och texter om röstfysiologi, men även noter till låtar och 
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annat material. Nu fick hon användning av sidan och kunde länka till olika övningar och 

annat material.  

Vilka för- och nackdelar upplevde musiklärarna med distansundervisningen? 

Kerstin beskriver att hon upplevde distansundervisningen som torrsim, även om det 

funkade. ”Största nackdelen är att det blir så enahanda. Man känner med eleverna att de 

ämnena de tycker är roligast - för det är ju det de lever för här, musikämnena - att det 

blir så fattigt, det kunde kännas jobbigt.” Kerstin tyckte att allt blev så inrutat och att 

hon satt alldeles för mycket framför sin dator hela dagarna vilket gjorde att hon blev 

trött i huvudet. Hon uppger att hon fick lägga mycket mer tid på att ta fram material i 

form av backtracks och annat och Kerstin menar att det var ofta som hon arbetade efter 

skoltid. Efterhand som tiden gick arbetade allt fler lärare hemifrån och Kerstin själv åkte 

bara in till skolan en till två gånger i veckan så en annan nackdel med 

distansundervisningen var att hon saknade umgänget med sina kollegor.   

Kerstin såg det som en stor förlust att att alla live-framträdanden fick ställas in. 

Under våren brukade ettorna annars spela på sommaravslutningen och 2:orna brukade 

spela på öppet hus och sångarna sjunga i det så kallade musikcaféet. Men allt blev 

inställt och Kerstin såg hur eleverna saknade det och längtade efter att få spela.   

Något som Kerstin upplevde som en vinst däremot var att de många uppgifterna med 

inspelningar som eleverna gjorde själva, ledde till att de lyssnade på sin egen röst 

utifrån, något som Kerstin uppfattade som positivt, eftersom eleverna upptäckte saker 

de gjorde med rösten på inspelningen som de annars hade svårt att höra. En annan 

positiv sak med inspelningarna var att eleverna tyckte det var roligt, för många 

inspelningar blev riktigt bra med hög kvalitet och det blev till fina minnen, menade 

Kerstin. Kerstin upplevde också att hon själv blev bättre på digital teknik och att hon 

lärde sig Soundtrap, som hon endast hade arbetat lite med tidigare.   

En annan positiv effekt på skolan var det spontana samarbetet som uppstod mellan 

musiklärarna. De började samla alla nyinspelade backtracks på en gemensam Google 

drive och skapade på så sätt en bank av bakgrundskomp tillgängliga för alla. Kerstin 

upplevde också att hon fick mycket hjälp av kollegorna i ämneslaget med de nya 

tekniska utmaningarna i framförallt Soundtrap. Hon upplevde också att en del elever 

verkade trivas väldigt bra med distansundervisningen och att de fick ett annat lugn och 

verkade ha lättare att koncentrera sig.  

 



   
 

39 
 

Vilka utmaningar stötte lärarna på vid utformningen av sångundervisningen i 

enlighet med Skolverkets kunskapskrav?    

Kerstins elever fick arbeta mycket med att göra inspelningar och Kerstin resonerade 

utifrån Skolverkets kunskapskrav att när eleven spelar in vill hen vara nöjd med 

resultatet, vilket innebär att eleven måste öva och det är ju ett kunskapskrav i sig. 

Dessutom vill oftast eleven sätta sin prägel på sången med ett personligt uttryck, vilket 

också är ett kunskapskrav.   

En uppgift som alla sångeleverna fick göra under distansundervisningen var 

röstfysiologi-uppgiften som Kerstin även vanligtvis brukar ha som en skriftlig uppgift. 

Eleverna fick utgå från en powerpoint och sedan svara skriftligt individuellt på totalt 15 

frågor. Uppgiften täcker två kunskapskrav, ett som handlar om röstens fysiologi och ett 

som handlar om arbetsmiljö. Det enda kunskapskravet som Kerstin ansåg att hon inte 

kunde bedöma under distansundervisningen var det om live-spelningar inför publik.  

Där fick hon förlita sig på att hon redan hade tillräckligt med betygsunderlag från 

tidigare. InSå1 löper över sex terminer så de elever som tog studenten under våren och 

alltså skulle få slutbetyg hade haft många möjligheter att visa upp sig och sjunga inför 

publik tidigare.  

5.4. Lars  
Lars har arbetat som musiklärare i 20 år. Undervisar i musikkurserna: InSå 1-3, 

ensemble + kör på en större gymnasieskola med musikprofil i södra Sverige. Skolan har 

ca 30 anställda musiklärare.På måndagen 15 mars 2020 träffades lärarna på på APT och 

fick då en snabbkurs i hur Google Meet fungerar. Som Lars minns det kom beskedet om 

omställning sent på tisdagen 16 mars och de hade då mindre än 24 h på sig att ställa om. 

Turligt nog var onsdagen den 17 mars en inplanerad studiedag som kunde användas till 

krismöte och planeringsdag. De planerade för två och en halv vecka framåt, fram till 

påsklovet.   

Vilka pedagogiska val gjorde läraren för att, utifrån omständigheterna, gestalta 

musikundervisningen på bästa sätt?  

Lars skola använde sig av Google-serien sedan tidigare med google Classroom och 

drive så därför föll det sig naturligt att använda Google Meet för uppkopplingen. 

Sånglärarna på skolan jobbar med något som heter exit-kvitto och det innebär att 
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eleverna på slutet av lektionen ska sammanfatta lektionen och vad de ska öva på till 

nästa gång och även den dokumentationen görs i google Classroom. Lars jobbade inte 

med andra program som Bandlab eller Soundtrap. Han upplevde inte att det fanns något 

behov av det.  

 Lars och hans kollegor valde att ta fasta på Skolverkets kriterium: ”Eleven diskuterar 

och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka 

interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang” (Skolverket, 2011). De 

första veckorna före påsklovet fick eleverna i uppgift att presentera en genre per vecka 

och specificera hur sångarna jobbar med sin röst i genren. Uppgiften redovisades 

antingen muntligt eller skriftligt med efterföljande diskussion.     

När det efter påsklovet stod klart att distansundervisningen skulle förlängas, valde  

Lars att arbeta med anatomi och ergonomi och sångundervisning baserad på uppgifter. 

Eleverna fick bland annat i uppgift att leda en röstuppvärmning själva framför kameran 

och motivera valet av övningar. Lars upplevde att han fick individanpassa 

sånglektionerna utifrån elevernas förutsättningar hemma. Om nätet var för svajigt kunde 

han inte ha live-lektion. Nån elev hade föräldrar som jobbade natt och kunde inte sjunga 

hemma utan att väcka föräldrarna.   

För det mesta fick eleverna förbereda en sång som de spelade in till ett backtrack 

hemma och skickade in. Sen fick de feedback på det när de sågs via Meet på lektionstid. 

Lars föredrog arbetssättet med inlämnad inspelning framför att ha live lektion eftersom 

det blev så mycket tekniska problem live. På grund av fördröjningen/latencyn kunde 

han inte jobba som han brukade när han hade live lektion. Det gick inte att bryta mitt i 

sången och jobba med bara en fras utan eleven fick istället sjunga hela sången från 

början till slut och sen få feedback. Dessutom blev ljudkvaliteten väsentligt sämre när 

eleven sjöng live eftersom elevens laptop-mikrofon skulle ta in backtracket samtidigt 

som eleven sjöng analogt utan nån mick-förstärkning.  
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Vilka för- och nackdelar upplevde musiklärarna med distansundervisningen?  

Lars tycker att det största problemet med distansundervisningen är att det inte finns 

någon tillfredsställande teknik för att kunna kommunicera utan problemet med latency. 

Han konstaterar att sångundervisningen handlar mycket om vad som sker i mötet mellan 

pedagog och elev. Han anser att mycket sker spontant i stunden och genom upprepning 

med små pedagogiska instruktioner om förändring i till exempel teknik eller 

interpretation. Det arbetssättet med så kallad Instant feedback dvs direkt återkoppling är 

inte möjligt via Google Meet, anser Lars. Han påpekar också att sångundervisning kan 

vara fysisk ibland på ett sätt som är svårt att överföra digitalt. Det kan till exempel 

handla om att eleven hittar rätt om Lars trycker lite på nacken på eleven eller om han 

drar i ett gummiband tillsammans med eleven. Lars menar att latencyn i uppkopplingen 

gör att man ofrivilligt råkar avbryta varandra ständigt och att det naturliga sociala spelet 

sätts ur spel. Detta får konsekvenser även i det interpretatoriska arbetet, enligt Lars:  

”Ja, låt oss säga i interpretation eller i en tolkning av en sång att du coachar dem i 

sången, det går ju inte med de tekniska hjälpmedel som finns idag. Om jag kanske säger 

’titta upp!’ ja, då har de redan påbörjat nästa fras och meningen var att de skulle titta 

upp innan den frasen började.” Lars sammanfattar problematiken med latency som att 

kommunikation och tajming försvinner helt och hållet.  

Lars har svårt att se några fördelar med distansundervisningen, men nämner att en 

del elever verkade trivas bättre med distansundervisningen. Det handlade ofta om de 

elever som är lite nervösa och osäkra och har höga prestationskrav på sig själva. Lars 

menar att han kunde märka att de visade upp en annan form av lugn när det var en 

skärm emellan. En annan sak som var positiv enligt Lars var att närvaron faktiskt blev 

bättre. Han tror att det möjligen kan ha berott på att de elever som var lite snuviga, och 

annars hade behövt vara hemma, nu kunde delta ändå.  

Vilka utmaningar stötte lärarna på vid utformningen av sångundervisningen i 

enlighet med Skolverkets kunskapskrav?    

Lars tror, att om han hade haft ett helt läsår med distansundervisning hade han upplevt 

en större rättsosäkerhet inför att sätta betyg, men i och med att nedstängningen kom i 

mars, hade han redan samlat in en stor del betygsunderlag. Treornas slutbetyg var inte 

problematiskt att sätta utifrån situationen, tyckte Lars, eftersom han hade undervisat de i 

2,5 år före nedstängningen. På Lars skola sätter de InSÅ-betyget när de slutar trean, så 

han upplevde att han hade tillräckligt med bedömningsmaterial från tidigare terminer. 



   
 

42 
 

Lars tror att det kan ha blivit mer problem för de skolor som har InSå1 i ett år och sen 

InSå 2 och sätter betyget direkt efter avslutad kurs.  

Han berättar att lärarna fick direktiv från skolledningen att 'hellre hjälpa än stjälpa’ om 

det vägde och om betyget kunde ha bevisats tydligare ifall eleven hade varit på plats.  

Lars upplevde att det blev rättssäkra betyg i slutändan trots allt.  

Lars hade svårt att se att undervisning på distans skulle kunna vara hållbar i ett längre 

perspektiv. Om han utgick från Skolverkets kunskapskriterier såg han en del 

problemområden bedömningsmässigt. Lars menar att han skulle få problem med 

kunskapskraven som behandlar sångteknisk utveckling och personligt uttryck i längden 

eftersom han inte längre kan använda sig av samma arbetssätt med Instant feedback som 

tidigare. Vidare menar Lars att kunskapskravet om att medverka i öppna offentliga 

sammanhang inför publik även skulle bli problematiskt då restriktionerna sätter stopp 

för stora sammankomster. Ett förslag på lösning är att streama live, men Lars är osäker 

på om det räknas som ett öppet sammanhang. Att interagera med andra musiker är ett 

väldigt centralt kunskapskrav i InSå2 och det försvinner helt i distansundervisningen. 
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6. DISKUSSION  
 

6.1. Pedagogiska val  

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga intervjuade lärare valde att använda någon 

form av videokonferens-verktyg och tre av fyra använde dessutom ett externt 

ljudredigeringsprogram, Logic Pro, Bandlab eller Soundtrap. Vidare hade alla fyra 

informanter synkrona lektioner enligt schemat, men när det kommer till det pedagogiska 

upplägget av sångundervisningen finns det vissa skillnader i arbetssätt. En lärare valde 

att ha synkrona digitala lektioner, medan de tre andra valde bort det arbetssättet och gav 

eleverna uppgifter som ofta innebar att spela in sånger till givna backtracks. På 

lektionstid presenterade sedan eleven uppgiften på videolänk och fick feedback på sitt 

arbete och därefter gick man igenom en ny uppgift inför nästa lektion. Två av lärarna 

använde sig dessutom av externt material från Youtube och egen hemsida. En lärare 

använde sig av flippat lärande (Bowman, 2014), (Umeå 2019) på det sättet att hon inte 

använde hela lektionstiden åt att undervisa utan överlät åt eleven att arbeta med den nya 

uppgiften på egen hand och fanns tillgänglig för frågor lektionstiden ut.  Två av lärarna 

ansåg att de efterhand lärde sig att bli bättre på att individanpassa lektionerna. Två av 

fyra uppger också att de initialt arbetade mer teoretiskt, men att de efterhand utvecklade 

ett bättre sätt att arbeta även med de praktiska momenten. Detta vittnar om en viss 

osäkerhet i hur tekniken kan användas och är ett fenomen som konstaterades både i 

Ifous studie om fjärrundervisning (Ifous, 2018) och i enkätundersökningen som Västra 

Götaland genomförde (Göteborgsregionen, 2020). Även Willermark (2021) påpekar att 

tidigare studier har visat att ju högre teknisk kompetens läraren besitter desto mer kan 

läraren fokusera på didaktiska problem.  

6.2. Nackdelar   

Den stora nackdelen som samtliga informanter nämner är fördröjningen i 

internetuppkopplingen - latencyn. Den gör det omöjligt att musicera online och mycket 

talar för att om det skulle finnas tillfredställande teknologi skulle svårigheterna i att 

översätta musikundervisning till ett digitalt klassrum reduceras betänkligt. I nuläget 

finns det en open source tjänst som fungerar ok som heter Jamulus, men den är ännu i 
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sin linda och dras med barnsjukdomar som svårighet i användbarheten och det faktum 

att du måste koppla upp dig mot nätet via kabel (Jamulus, 2021). Två andra intressanta 

forskningsprojekt är värda att nämna. Det första är programmet Jacktrip utvecklat vid 

Stanford University Center for Computer Research in Music (CCRMA, 2021) som ännu 

är i sin linda och det andra är en open source tjänst som utvecklas och sponsras av ! KF 

and ITI i Tyskland och går under namnet Digital Stage (Digital Stage, 2021). Det ska bli 

mycket spännande att följa utvecklingen av dessa projekt och jag har personligen redan 

laddat ner en prototyp av programvara från Digital Stage, som jag tyvärr inte kunde 

testa eftersom det krävde en uppdaterad version av operativsystem som inte är 

kompatibel med min dator.  

Problematiken med fördröjning är väl känd och dokumenterad och tas bland annat 

upp av Koutsoupidou (2014), men en intressant iakttagelse som jag inte sett i någon 

referenslitteratur eller tidigare forskning är det faktum att tre av fyra informanter 

nämner att fördröjningen i sin tur får konsekvenser för det pedagogiska arbetssättet i det 

att lärarna inte längre kan ge så kallad Instant feedback. Fördröjningen gör det omöjligt 

att snabbt korrigera en liten detalj i stunden, vilket normalt sett är en naturlig del av en 

sånglektion och istället tvingas läraren att koncentrera all kritik till ett utlåtande efter att 

hela stycket framförts.  

Omställningen till distansundervisning har inneburit att samtliga informanter upplevt 

att de har fått lägga ner mer tid på förberedelse av lektionerna. Tre av fyra uppger att de 

lagt ner väldigt mycket tid på att producera så kallade backtracks och att redigera 

ljudfiler och det är enligt Ifous (2018) så att fjärrlärare generellt känner att de behöver 

lägga mer tid på planering av lektionerna.  

Två lärare uppger att de saknar det sociala umgänget både med elever och kollegor. 

Alla fyra ger uttryck för att de på ett eller annat sätt saknar atmosfären eller det 

mellanmänskliga. Tidigare studier bekräftar (Willermark, 2021) att små nyanser går 

förlorade i överföringen och att lärare upplevde det som att de pratade i tomma intet 

ibland när de undervisade, men jag hittade ingen studie som gick på djupet med att 

utforska glappet som uppstår i överföringen av det tredimensionella rummet till 

videokonferensens tvådimensionella rum.  
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6.3. Fördelar  

En positiv effekt av omställningen var det spontana kollegiala samarbete som tre av fyra 

lärare vittnade om. Det handlade mestadels om teknisk support men en av lärarna 

berättar om att de byggde upp en bank med backtracks på Google Drive och en annan 

fann även hjälp externt i en nybildad Facebook-grupp. Överlag vittnar många av 

undersökningarna om lärarnas kreativitet och lösningsfokuserade angreppssätt 

Skolverket (2020-5).  

Flera studier som gjorts under pandemivåren har konstaterat en ökad närvaro under 

distansundervisningen våren 2020 (Willermark, 2021), (Göteborgsregionen, 2020) och 

därför är det inte överraskande att två av informanterna noterat samma sak. Förklaringen 

tros ligga i att det nya mediet är mer lättillgängligt och elever som tidigare varit 

hemmasittare har setts närvara i högre grad under distansundervisningen (Skolverket, 

2020(4)), (Willermark, 2021) samt att de elever som varit sjuka med milda symtom nu 

kunnat närvara ändå. En annan positiv effekt av distansundervisningen var att två av 

informanterna upplevde att vissa elever trivdes bättre i den digitala kontexten och även 

detta är ett fenomen som både (Bowman, 2014) och (Willermark, 2021) konstaterat i 

tidigare studier. Det handlar oftast om blyga elever med kommunikationsrädsla som 

vågar mer bakom datorskärmen än i ett klassrum. En annan intressant effekt av 

distansundervisningen var att tre av fyra uppger att de upplevde att deras elever övade 

mer och tog ett större ansvar för sitt eget lärande i enlighet med tidigare 

forskningsresultat (Pike & Shoemaker, 2013). Upplägg som använder sig av flippat 

klassrums-inspirerad pedagogik leder till en större autonomi och följaktligen blir 

konsekvensen att eleven själv måste ta ansar för lärandesituationen. En annan anledning 

som en av informanterna påpekade stämmer säkerligen, nämligen den att när eleven hör 

sig själv på inspelningen vill hen vara nöjd med sitt resultat, vilket i sin tur gör att 

eleven spelar in sig själv flertalet gånger innan hen är nöjd och skickar in filen till 

läraren och på så sätt har eleven ”lurats” att öva mer. Detta att eleven hör sig själv på 

inspelningen fick enligt samma informant positiva konsekvenser genom att eleven 

upptäckte saker i sin röst, som hen kanske annars inte skulle ha upptäckt. På samma sätt 

såg en annan lärare en vinst i att eleverna via youtube-klipp fick höra viss sångteknisk 

problematik beskrivet på ett nytt sätt av en utomstående sångpedagog (DKVC). Båda 

fenomenen vittnar om ett ökat perceptuellt perspektiv genom att mediet för 

kommunikation har ändrats.  
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6.4. Kunskapskrav  

Angående anpassningen till Skolverkets kunskapskrav inom ramen för 

distansundervisningen svarar alla fyra intervjuade lärare enhälligt att vissa 

kunskapskrav för InSå inte går att uppfylla i en digital kontext. Det gäller framför allt 

kunskapskravet som behandlar ämnet att möta publik och scennärvaro. Här svarar 

samtliga tillfrågade lärare att de var tvungna att förlita sig på redan insamlat 

betygsgrundande material för att kunna göra en rättssäker bedömning. Och även om 

rådet från Skolverket är att komplettera de tunnaste bedömningarna (Skolverket, 2020 

(1)) så är alla informanter i studien eniga om att man i förlängningen skulle hamna i ett 

ohållbart läge om distansundervisningen skulle pågå under en längre tid. Samtliga 

tillfrågade anser, att man i ett läge av långvarig distansundervisning, måste se över och 

arbeta om Skolverkets kunskapskrav.  

6.5. Framtida forskning 

Problemet med latency omöjliggör så kallad direkt återkoppling, det vill säga 

möjligheten att snabbt korrigera en liten detalj i stunden. Istället beskriver lärarna i 

studien hur de har ändrat sin pedagogik och koncentrerar all sin kritik till ett enda 

utlåtande efter att eleven framfört hela stycket. Det skulle vara intressant att utforska 

vad avsaknaden av direkt återkoppling i förlängningen får för konsekvenser i form av 

ökat eller minskat lärande. 

En av lärarna stod vid intervjutillfället på tröskeln inför en ny period av 

distansundervisning och upplevde att han kände en större trygghet inför den kommande 

perioden. Det hade varit givande att göra en uppföljande intervjustudie med samma 

lärare för att undersöka hur de upplevde distansundervisningen våren 2021 jämfört med 

första gången det begav sig.  

Jag skulle välkomna forskning som på ett seriöst sätt tar sig an att söka definiera vad 

det är som går förlorat i överföringen från det tredimensionella rummet till 

videokonferensens tvådimensionella rum. Man kan kalla det för atmosfär, det 

mellanmänskliga, delade energifält eller rätt och slätt energi. Detta något som är en 

grundsten i allt musicerande. Dock är jag tveksam till om ramarna för vetenskap som vi 

känner dem räcker till för att utforska ett så nytt område. Vetenskapen som den är 
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definierad idag, är alltför stelbent för att kunna rymma den inneboende komplexitet som 

ämnet äger. Allt är inte mätbart och kvantifierbart, men bara för att det inte är det, 

betyder det inte att det inte finns. 
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8. BILAGOR  

Bilaga 1 - intervju-guide  

Vilka kurser undervisar du i musik?  

Hur gick själva omställningen till? Beskriv!  

Vilka förberedelser hade gjorts tidigare inför omställningen?   

Hur gick diskussionerna på skolan och kollegor emellan ang gestaltningen av 

undervisningen?   

Hur valde du att utforma undervisningen på distans?   

Togs generella beslut inom musiklärarkåren eller från skolledningen eller fick varje 

lärare lösa situationen efter eget huvud?  

Vilka tekniska hjälpmedel använde du dig av?   

Hur väl fungerade dessa för dig som lärare respektive för eleverna?   

Fick du som lärare fortbildning i hur man använder de nya tekniska hjälpmedlen?  

Träffades elev och lärare i real-tid på utsatt lektionstid? 

Varifrån bedrevs undervisningen, hemmet eller skolan?  

Vad innebar omställningen i arbetstid? planering, inspelning mm?  

InSå - live eller ej. Fördel/nackdel med live?  

Hur såg uppgifterna ut? Exempel   
Upplever du att det är mjöligt att bedriva sångundervisning/InSå på distans i enlighet 

med Skolverkets kunskapskrav?  
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Kunskapskrav InSå:   

• Eleven spelar/sjunger, avkodar a vista och realiserar en enkel notbild?  

• Personligt uttryck  

• inför publik?  

I enlighet med Skolverkets kunskapskrav, vilka svårigheter upplevde du i att bedriva 

sångundervisning/InSå?  

I enlighet med Skolverkets kunskapskrav, vilka svårigheter upplevde du i att bedriva nå 

upp till ett rättssäkert betygsunderlag sångundervisning/InSå?  

Vilka psykosociala effekter fick det för dig som lärare?  

Fanns det saker som ändrades efterhand, föresatser man hade i början som visade sig 

vara orealistiska?  

 Annat som man lärde sig efterhand eller som kom att förändras?  

Vilka fördelar/nackdelar med distansundervisningen? 
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Bilaga 2.  Samtyckesformulär  

    
  Lisa Löfqvist  
  KPU-student vid Musikhögskolan i Malmö  
  Mail: li2528lo-s@student.lu.se  
  Mobil: 0723-039 599  

Information om studien och samtyckesformulär  

Tack för att du väljer att delta i min studie!  

Här följer mer information.  

1. Bakgrund och syfte Mitt examensarbete fokuserar på omställningen 
till distansundervisning av musikundervisningen 
för gymnasiet under våren 2020.  
Syftet med studien är att undersöka och kritiskt 
granska hur olika musiklärare löste omställningen 
till digital distansundervisning på gymnasiet 
under pandemin, våren 2020. 

2. Hur går studien till? 
Du kommer att delta i en ca timmes lång intervju 
kring omställningen till digital undervisning. 
Samtalet kommer att spelas in på med 
videoupptagning via zoom. 

3. Vilka är riskerna? 
En möjlig risk med studien är att uttalanden kan 
komma att härledas till dig. Den risken kommer 
jag aktivt att jobba med för att minimera genom 
att vid redovisning utesluta information som kan 
komma att avslöja din identitet. 

4. Finns det några fördelar? 
Undersökningen kan bidra till ökad insikt i hur 
andra musiklärare hanterat situationen och kan 
således ses som kompetensutveckling. 

5. Hantering av data, sekretess 
och konfidentialitet 

Det inspelade materialet, transkriberingarna samt 
samtyckesformulären kommer att förvaras så att 
inte obehöriga får tillgång till dem.  
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6. Hur får jag information 
om  studiens resultat? 

7. Frivillighet 

Mina handledare kommer att få tillgång till delar 
av datamaterialet. All data redovisas konfidentiellt 
under fiktiva namn.   
 
 
Du kan få ta del av studien när den är färdig.  

Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och 
du har rätt att avbryta när som helst, utan särskild 
förklaring. 
 

Samtyckesformulär 

Jag har informerats, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag 
deltar i studien frivilligt och samtycker till att Lisa Löfqvist behandlar 
personuppgifter om mig i enlighet med vad som beskrivits i punkterna 1-7.  

_____________________________________________________________________ 

 Underskrift     Ort    Datum  

______________________________________________________________________  

Namnförtydligande 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Bilaga 3. InSå kunskapskrav   

Delar ur 
musikämnetsämnets 
syfte:  

E C A 

Färdigheter i att 
musicera vokalt efter 
noter.  

Musicera via 
gehöret.  

Kunskaper om 
musik, begrepp och 
stildrag från olika 
tider och kultur.  

Färdigheter i ett 
konstnärligt och 
musikaliskt uttryck. 

1E  
Eleven sjunger, 
avkodar och realiserar 
en enkel notbild med 
rösten med viss 
säkerhet  

2E  
Eleven uppfattar med 
viss säkerhet en enkel 
musikalisk figur via 
gehöret) och återger 
den med rösten med  
tillfredsställande 
resultat.   

3A  
Eleven diskuterar och 
redogör översiktligt 
för grundläggande 
stildrag i någon 
musikstil, med enkla 
resonemang  

4E  
Eleven sjunger några 
enkla musikstycken 
med ett visst 
personligt uttryck. 

1C  
Eleven sjunger, 
avkodar och 
realiserar en enkel 
notbild med rösten 
med viss säkerhet.   

2C  
Eleven uppfattar 
med viss säkerhet 
en enkel musikalisk 
figur via gehöret och 
återger den med 
rösten med 
tillfredsställande 
resultat.  

3C  
Eleven diskuterar 
och redogör utförligt 
för grundläggande 
stildrag i några 
musikstilar och hur 
de kan påverka 
interpretationen, 
med välgrundade 
resonemang.   

4C  
Eleven sjunger några 
enkla  
musikstycken med ett 
visst personligt 
uttryck. 

1A  
Eleven sjunger, 
avkodar a prima 
vista och realiserar en 
enkel notbild med 
rösten med säkerhet  

2A  
Eleven uppfattar med 
säkerhet en enkel 
musikalisk figur via 
gehöret och återger 
den med rösten med 
gott resultat.  

3A  
Eleven diskuterar och 
redogör utförligt för 
varierade stildrag i 
flera musikstilar och 
hur de kan påverka 
interpretationen, 
med välgrundade 
och nyanserade 
resonemang.   

4A  
Eleven sjunger några 
enkla musikstycken 
med ett personligt 
uttryck  
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Kunskaper om 
musikinstudering 
enskilt och i grupp 
och förmåga att ta 
ansvar för sin 
musikaliska 
färdighetsutveckling.  

Möta publik, 
scennärvaro.  

5 E  
Eleven tar, med 
tillfredsställande 
musikaliskt resultat, 
ansvar för instudering 
av musik, prövar 
någon strategi för 
musikalisk instudering 
och arbetar efter 
lärarens instruktioner i 
sitt eget övande.  

6E  
Eleven medverkar 
med tillfredsställande  
resultat vid 
framförande av hela 
musikstycken i slutna 
sammanhang inför 
undervisande lärare 

5C  
Eleven tar, med 
tillfredsställande 
musikaliskt resultat, 
ansvar för  
instudering av musik, 
prövar några 
strategier för 
musikalisk 
instudering, 
upptäcker 
speltekniska 
(=sångtekniska) 
områden i sitt eget 
övande som behöver 
särskild 
uppmärksamhet  
och arbetar efter 
lärarens instruktioner 
i sitt eget övande  

6C  
Eleven medverkar 
med tillfredsställande  
resultat vid 
framförande av hela 
musikstycken i slutna 
sammanhang inför 
undervisande lärare 
och andra elever.  

5A  
Eleven tar, med 
tillfredsställande 
musikaliskt resultat, 
ansvar för instudering 
av musik, prövar 
flera strategier för 
musikalisk 
instudering, 
utarbetar egna 
strategier, 
upptäcker och 
analyserar 
speltekniska 
(=sångtekniska) 
områden i sitt eget 
övande som behöver 
särskild  
uppmärksamhet och  
arbetar såväl efter 
lärarens instruktioner 
i sitt eget övande som 
med egna övningar.  

6A  
Eleven medverkar 
med tillfredsställande  
resultat vid 
framförande av hela 
musikstycken i 
öppna, offentliga 
sammanhang.  

Kunskaper om  
röstfysiologi och 
röstvård  

7E  
.Eleven redogör 
översiktligt för 
grundläggande  
röstfysiologi och 
röstvård. 

7C  
Eleven redogör 
utförligt för 
röstfysiologi och 
röstvård.  

7A  
Eleven redogör 
utförligt och 
nyanserat för 
röstfysiologi och 
röstvård.  
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Kunskaper om 
arbetsmiljöfrågor 

8E  
Eleven redogör 
översiktligt för 
förutsättningar för god 
arbetsmiljö avseende 
rörelseapparat och 
hörsel. Eleven 
förebygger 
belastningsskador 
genom övningar och  
musicerar på ett sätt 
som motverkar 
belastningsskador. 

8C  
Eleven redogör 
utförligt för 
förutsättningar för 
god arbetsmiljö 
avseende 
rörelseapparat och 
hörsel. Eleven 
förebygger 
belastningsskador 
genom övningar och  
musicerar på ett sätt 
som motverkar 
belastningsskador. 

8A  
Eleven redogör 
utförligt och 
nyanserat för 
förutsättningar för 
god arbetsmiljö 
avseende 
rörelseapparat och 
hörsel. Eleven 
förebygger 
belastningsskador 
genom övningar och  
musicerar på ett sätt 
som motverkar 
belastningsskador. 
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Bilaga 4. Analys 
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