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Abstract 

 
Music production is a relatively new subject in upper secondary school who 
place high demands on the teacher's expertise in many areas of knowledge, 
such as sound technology, composition, arranging and leadership. A music 
teacher education by deepening specialization in music production was not 
started until 2011, as teacher graduates before 2015 lack formal training in 
the subject. 

The purpose of the study is to highlight the teacher's view of what it takes to 
teach the subject music production in upper secondary school and how the 
application of their skills may seem teaching. 

The study consists of four interviews with teachers who teach music in upper 
secondary school. The study shows that teachers need to be multi-skilled to 
teach the subject music production. In addition to traditional music skills they 
must have significant knowledge of music technology, and be familiar with 
today's musical trends and cultures. The study shows that there are great 
advantages to being able to play one or more instruments as music production 
teacher, and having experience in the music industry is considered a must in 
order to make the lessons as realistic as possible. The challenge for today's 
music teachers is the need to constantly develop their skills to contribute in a 
meaningful and reality-grounded education in a constantly changing music 
industry. 
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Sammanfattning 
 

Musikproduktion är ett relativt nytt ämne på gymnasiet som ställer höga krav 
på lärarens kompetens inom många kunskapsområden, till exempel ljudtek-
nik, komposition, arrangering samt ledarskap. En musiklärarutbildning med 
fördjupad inriktning mot musikproduktion startades inte förrän 2011 så 
undervisande lärare med examen före 2015 saknar formell utbildning i 
ämnet. 

Syftet med studien är att belysa lärares syn på vad som krävs för att undervisa 
i ämnet musikproduktion på gymnasiet samt hur tillämpningen av deras 
kunskaper kan te sig i undervisningen.  

Studien består av fyra kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i 
musikproduktion på gymnasiet. Studien visar att lärare behöver vara multi-
kompetenta för att undervisa i ämnet musikproduktion. Utöver sedvanliga 
musikkunskaper så måste de ha betydande kunskaper om musikteknologi 
samt vara insatta i dagens musikaliska trender och kulturer. Studien visar att 
det finns stora fördelar med att kunna spela ett eller flera instrument som 
musikproduktionslärare och att ha erfarenhet av musikbranschen anses vara 
ett måste för att kunna göra undervisningen så verklighetstrogen som möjligt. 
Utmaningen för dagens musikproduktionslärare är att de ständigt måste 
utveckla sina kunskaper för att bidra med en meningsfull och verklighets-
förankrad undervisning i en ständig föränderlig musikbransch. 
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1 INLEDNING  

Genom min stora passion musik så har jag inte bara intresserat mig för att 
musicera utan även för att spela in musik och konsten och tekniken bakom 
det. Med hjälp av dagens moderna och lättillgängliga teknik så har det blivit 
både enklare och billigare att spela in musik. Den digitala tekniken idag har 
gjort det möjligt att spela in musik med hjälp av en rad olika musiktekniska 
verktyg såsom datorer, surfplattor eller mobiltelefoner vilket resulterat i att 
mängden musik som produceras har ökat explosionsartat. Idag finns det 
möjlighet att studera detta område som ett enskilt ämne vid gymnasiets 
estetiska program, eller vid kulturskolor, studieförbund, folkhögskolor eller 
högskolor. Ämnet kallas musikproduktion och Gunnar Ternhag beskriver 
detta ämne på följande vis ”Undervisningen i musikproduktion handlar kort 
sagt om att lära ut hur man producerar och sprider musik med hjälp av vår 
tids underbara musikskaparverktyg” (Ternhag, 2012b, s. 7).  

Det dröjde ända fram till 2011 innan musikproduktion infördes som fördjup-
ningsämne i musiklärarutbildningen men då endast vid kungliga musikhögs-
kolan i Stockholm. Detta medför att merparten av de som undervisar i detta 
ämne idag inte har studerat musikproduktion som ämne under sin musiklära-
rutbildning, utan har skaffat sig ämneskompetens på annat vis. Mina egna 
kunskaper inom ämnet musikproduktion har jag skaffat mig genom att arbeta 
professionellt i studio och alltså inte genom någon formell utbildning. Som 
undervisande lärare i musikproduktion så har mitt intresse väckts för hur 
andra undervisar och ser på kunskap i detta ämne. Var och hur har lärarna 
tillägnat sig dessa kunskaper? Vilka är dessa kunskaper? Hur håller sig 
lärarna uppdaterade om denna bransch som ständigt är i förändring? Detta är 
några frågor som snurrar i huvudet på mig och som jag ska försöka besvara 
genom detta arbete.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa några lärares syn på vad som är nödvändiga 

ämneskunskaper för att kunna undervisa i musikproduktion på gymnasiet 

samt hur dessa lärare använder kunskaperna i undervisningen.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka musikaliska kunskaper samt musiktekniska färdigheter 
anser lärarna vara viktiga för att undervisa i musikproduktion? 

• På vilket sätt tillämpar man dessa kunskaper i undervisningen? 
• Hur tillägnar sig lärarna nya kunskaper i ämnet? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Gymnasieskolan idag 

Svenska gymnasieskolans regler och mål styrs av nationella riktlinjer som 
Sveriges regering och riksdag beslutar om.  Huvudmannen som organiserar 
skolan har ett ansvar att följa alla de styrdokument och förordningar som 
mynnar ur skollagen.  De nationella riktlinjer och mål för utbildning kommer 
i uttryck i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner.  Läroplan är ett dokument 
skapat av Sveriges riksdag som anger utbildningens mål, innehåll och fördel-
ning av tid (Lundgren, 2014). 

För att skapa sig en tydligare bild av vad för kunskaper som krävs för att 
undervisa i musikproduktion på gymnasiet så måste man titta lite extra på de 
styrdokument som påverkar just detta ämne. 

Detta är det centrala innehållet för kursen musikproduktion 1 i kursplanen för 
musik på estetiska programmet. 

• Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. 
• Medier för spridning av musikaliska produktioner. 
• Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scen-

framföranden. 
• Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. 
• Rumsakustik och ljudlära. 
• Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i 

samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av 
akustiska eller av elektriska instrument. 

• Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel 
upphovsrätt. 

• Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, be-
lysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler (Skolverket, 2011, s. 
33).  

Vid en grundläggande analys av det centrala innehållet så ser man klart 
och tydligt att det är en ganska bred utbildning men att det ligger relativt 
stort fokus på den tekniska biten i förhållande till den krea-
tiva/konstnärliga. Utifrån dessa centrala innehåll så ska läraren bygga sin 
undervisning. Innehållet är tolkningsbart så hur undervisningen kommer 
se ut kan troligtvis bero på vilken kompetens olika lärare besitter. 
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Begrepp såsom lärande och kunskap kommer vara centrala för att kunna 
förstå denna text. I denna del kan man som läsare fördjupa sig i just begrep-
pen kunskap och lärande kopplat till musikproduktion genom relevant forsk-
ning inom området.  

 

3.1 Kunskapsbegreppet 

Den västerländska förståelsen av kunskap har under lång tid dominerats av 
Platons definition och tankar kring kunskap. Platon menar att människans 
intellektuella förmågor skiljer sig från våra praktiska kunskaper och beskriver 
dem som två skilda kunskaper (Gustavsson, 2000).  

Redan under det antika Grekland hävdade Platon att kunskap vilar på teore-
tisk grund. Han hävdade att det som skiljer en åsikt från att ha faktisk kun-
skap är att vi kan ge goda argument för det vi tror eller tycker är sant. Söker 
man på ordet kunskap i ett uppslagsverk så är det fortfarande Platons definit-
ion av kunskap som är den vanliga (Gustavsson, 2000). Aristoteles som var 
Platons lärljunge delade in kunskap i tre kategorier: Epistme, techne och 
fronesis. Epistme är den teoretiska och vetenskapliga kunskapen som enligt 
Aristoteles är objektiv samt oföränderlig. Techne är den praktiska och pro-
duktiva kunskapen som är starkt knuten till hantverk och tillverkning. Frone-
sis är kunskap som har etisk och politisk dimension och kan översättas med 
praktisk klokhet. Denna kunskap använder vi när vi försöker förbättra saker i 
våra liv genom kloka val och gärningar (Gustavsson, 2000).  

Det som är gemensamt för de tre kunskapskategorierna är att kunskap inte 
kan köpas utan den skapas. På så vis skiljer sig kunskap från begreppet 
information där den senare oftast finns lagrad utanför individen. Dock är 
kopplingarna mellan dessa begrepp starka då information ofta är en grund till 
att kunskap skapas. Likaså kan en praktisk erfarenhet ligga till grund för att 
kunskap skapas hos en individ. Information och praktisk erfarenhet kan leda 
till utveckling av individen, därmed förfinas förmågan att förbättra vårt liv 
och vår värld genom kunskapen. 
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3.2 Musikproduktion och kunskap 

Att applicera Aristoteles kunskapssyn på musikproduktion är helt klart 
möjligt. De Norska musikpedagogerna Petter Dyndahl och Siw Graabraek- 
Nielsen (2012) har gjort en liknande indelning. De begreppen de använder är 
påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  

Begreppet påståendekunskap kan liknas vid epistme som är den kunskap som 
bygger på teori och fakta. I musikproduktion skulle det till exempel kunna 
vara kunskap om vad som kännetecknar olika mikrofontyper till exempel 
dynamiska och kondensator mikrofoner. Det kan också vara kunskap om 
olika instruments frekvensområden (ibid). 

Färdighetskunskap kan liknas vid techne som är den praktiska kunskapen. I 
en musikproduktionskontext är det till exempel att veta vilken mikrofon man 
skall använda till olika instrument och var man placerar dem (ibid). 

Förtrogenhetskunskap kan liknas vid fronesis som i den här kontexten mer 
handlar om intiution som även kan kallas tyst kunskap. Det är den kunskap 
som duktiga musikproducenter använder för att ibland bryta mot konvention-
ella sätt att arbeta, för att skapa någonting kreativt och nytt, utan att behöva 
förklara arbetssättet mer än som intuition och öppenhet (Dyndahl & Nielsen, 
2012).  

Begreppet tyst kunskap används flitigt när diskussionen rör yrkeskunnande. 
Tyst kunskap är central i estetisk och praktisk kunskapstradition där den 
skapas och förmedlas genom personlig erfarenhet, föredöme och övning. Den 
beskrivs som levande eftersom den rör intuition och är svår att teoretisera 
(Molander, 1996). Dilemmat med att lära ut den tysta kunskapen är att den 
som ska lära ut den ofta saknar ”ord för vad hon vet”, vilket betyder att det är 
möjligt att kunna något utan att förklara det (Gustavsson, 2000).   

 

3.3 Pedagogiska metoder 

Steinberg (2013) beskriver de tre pedagogiska metoderna förmedlings, 
motivation, och processpedagogik. I förmedlingspedagogiken fungerar 
läraren som den främsta källan till information. Val av innehåll och lärome-
del bestäms av läraren som grundar detta i styrdokument som kursplaner och 
kunskapskrav. Genom detta sätt att arbeta så blir läraren en tydlig kunskaps-
förmedlare. Arbetet med digitala verktyg inom förmedlingspedagogiken 
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håller sig nära den analoga världen, där lärobokens fysiska existens endast 
förflyttas till digital form.  

Genom motivationspedagogik skapar läraren övningar som aktiverar elever 
till att själva påverka sättet de lär. Övningarna kan utformas på olika vis men 
målet är att eleverna ska motiveras till aktivt arbete, samt att de ges möjlighet 
att använda deras olika intelligenser och tillgodose olika sätt att lära. Det 
digitala sättet att arbeta på inom motivationspedagogik är ett mer lekfullt och 
spelliknande sätt, som ska öka kreativitet och motivation. 

Processpedagogik bygger på att undervisningens process står i paritet med 
innehållet. Här tar läraren sig an rollen mer som en mentor, handledare eller 
vägledare och skapar med digitala verktyg till exempel digitala plattformar 
att kommunicera med eleverna (Steinberg, 2013). 

 

3.4 Musikalisk kreativitet 

Burnard (2011) menar att alla barn ser sig som musikaliskt kreativa när de 
börjar i skolan men allteftersom skolan präglar dem, så lär de sig att det krävs 
specialkunskaper för att kreativt skapa musik. Burnard menar att detta beror 
på att musiklärare, ofta har en romantiserad och skev idé om att kreativt 
musikskapande tillhör musik från förr där de stora kända kompositörerna 
förespråkas. De erfarenheter, kunskaper och upplevelser elever får genom 
musikundervisningen är kopplat till de resurser, rutiner, överenskommelser 
samt uppgifter som till stor del är skapat utifrån lärarens eget tycke och smak. 
Musikskapande och dess sociala kultur som utgår från olika grupp eller 
forumkonstellationer är med hjälp av modern teknik i ständig förändring. 
Burnard (2011) anser att musikalisk kreativitet är något som är mycket 
komplext och menar också att det värderas väldigt annorlunda i olika kul-
turer. Burnard (2011) & Folkestad (1996) presenterar kreativt musikskapande 
som situated music creativity, och anser att skolan och samhället bör se på 
musikalisk kreativitet som någonting som skapas vid speciella tillfällen, 
situationer och specifika platser. Burnard (2011) anser även att alternativen 
för samarbete mellan musikutbildning och musikindustrin inte är tillräckligt 
undersökta och att de saknar likheter och samband med varandra.  
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3.5 Yrkeskompetens 

Gullö (2010) har forskat kring musikproduktion i utbildningssammanhang, 
samt vad professionella musikproducenter och lärare inom detta ämne anser 
sig behöva för kompetenser. Avhandlingen är indelad i tre delstudier och 
baseras på intervjuer, enkäter samt observationer. Studien visar att arbetet 
som lärare i musikproduktion är omfattande och kräver multikompetenser. 
Gullö (2010) menar att det ställs krav på fler och andra färdigheter på mu-
siklärare som undervisar i detta ämne än för den som undervisar i mer tradit-
ionell musikundervisning. Intervjuade lärare anser att dessa kompetenser 
krävs för att undervisa i musikproduktion: 

Pedagogik och ledarskap - när det kommer till pedagogik och ledarskap så är 
det fundamentalt att läraren är engagerad i elevers lärande och utveckling. I 
läraryrket ingår att vägleda och handleda elever när de ställs inför olika val i 
sitt producerande av musik. Viktigt är att läraren har ett brett musikaliskt 
kunnande och kan arbeta med många olika genrer i sin undervisning (Gullö, 
2010). 

Teknik – att kunna hantera flera olika datorprogram samt operativsystem 
anses vara en viktig del i den tekniska kompetens man behöver i detta yrke. 
Att kunna teknik och vara tekniskt intresserad ligger högt i kurs på grund av 
att teknik hela tiden utvecklar och driver musikproduktion framåt (Gullö, 
2010). 

Entreprenörskap samt egenföretagande – Att vara musikproducent är det 
samma som att vara entreprenör. Man förväntas skapa sin egen marknad 
genom att profilera sig och bli så duktig att man blir eftertraktad som musik-
producent. Framtiden siar om att ska man arbeta som musikproducent så 
kommer du vara en frilansande egenföretagare som förutom musik även 
måste behärska företagsekonomi och marknadsföring för att överleva (Gullö, 
2010). 

Omvärldsbevakning och kulturell timing – lärare i musikproduktion anser att 
många musiklärare stannat i utvecklingen och hänger inte med i nya trender. 
Det gör att man håller sig distanserad ifrån elevernas musikvärld. Därför 
anser lärare i musikproduktion att kunskap om samtid är av betydande vikt 
(Gullö, 2010). 

Utöver dessa färdigheter ingår även: programmering, musicerande, elektro-
nik, akustik, företagsekonomi med mera inom ramen för musikproduktion 
(Ternhag, 2012a), vilket gör att lärarna i musikproduktion ska vara multi-
kompetenta (Gullö, 2010). Lärarna i studien anser sig använda mer laborativ 
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och seminarieliknade pedagogiska metoder med utgångspunkt i elevernas 
olika utgångslägen, de tar därför avstånd från mer traditionella pedagogiska 
metoder där läraren fungerar som mästare (Gullö, 2010).  

Eftersom många elever idag har stor teknisk kunskap, och att internet och 
nedladdning ger eleverna tillgång till ett stort utbud så behöver lärarna kunna 
anpassa sina pedagogiska metoder. Zimmerman (2009) som genomförde en 
studie på musiklärare i gehörs och musiklära samt ensemble, kom fram till att 
det som styrde innehållet i undervisningen berodde på lärarna och inte 
styrdokumenten. Lärarna i studien menar att avsikten med deras undervisning 
är att ge eleverna en helhetssyn av musik. Zimmerman (2009) menar dock att 
detta inte stämmer och att de undersökta lärarna istället genom sin undervis-
ning lyfter fram ämnesinnehåll utan att relatera det till ett större musikaliskt 
sammanhang. 

I sin avhandling ställer sig Sandberg (1996) kritisk till lärares kunskaper 
gällande hur de bedömer elevers kunskapsutveckling och hur de utvärderar 
sin egen undervisning. Han anser att lärare ofta baserar sin undervisning på 
egna intressen, kompetens samt föreställningar istället för att följa styrdoku-
menten. Vidareutvecklat kan man säga att kompetens saknas som den decent-
raliserade samt målstyrda skolan kräver (Sandberg, 1996).  

 

 

3.6 Teorier om lärande 

I de följande avsnitten ska vi titta lite närmare på olika teorier kring lärande. 
Det begrepp som man till vardags känner som lärlingssystemet kallas i 
följande avsnitt för Mästarläran. 

 

 3.6.1 Mästarlära 

Genom historien har människan uppfunnit och utvecklat tekniker för att 
bruka jorden, tillverka verktyg eller bearbeta metaller av olika slag, man har 
lärt sig att rita kartor och bedriva handel. För att säkerställa överlevnaden av 
dessa kunskaper så har man delvis använt sig av mästarlärar metoden. Lave 
och Wenger (1991) har forskat på hur kunskap samt olika yrkeskulturer 
förmedlas inom mästarläran. En viktig sak de kommit fram till är att man inte 
kan skilja dessa två från varandra. De menar att lärlingen lär sig behärska 
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kunskapen efter hand som de får utföra fler och fler yrkesmoment under 
ledning av en mästare. Lärandet sker i riktiga arbetssituationer, därmed blir 
lärlingen också socialiserad in i den rådande yrkeskulturen. Lärlingen ses i 
början som en betraktare som succesivt introduceras in i yrkets identitet, 
kultur, språk och gemenskap. Denna process kallar Legitimate peripheral 
participation. Lärandet sker inom ramen för yrkesgemenskapen, och kun-
skapen är svår att greppa om man inte har full insikt i den sociala och kultu-
rella kontexten. Lave och Wenger (1991) kallar detta för situated learning 
och det bygger på att man inte kan skilja på kunskapen och användningen av 
den. Kunskapen skapas genom den praxis och situation som den förhåller sig 
till.  

 

Några som också har studerat detta ämne är den norske professorn i pedago-
gisk psykologi Steinar Kvale samt den danske professorn i samhällvetenskap 
och ekonomi Klaus Nielsen. De har skapat metaforen ”Landskap för lärande” 
(Kvale & Nielsen, 2000, s. 235) för att visa på vilka lärandeformer som finns 
inneboende i mästarläran. Jag har valt att fokusera på lärande utan formell 
undervisning som kan delas in i sex delar.  

Att lära genom utövning eller praktik, är inte endast något man kan lära sig 
om utan något man lär utav. Vissa lärandesätt kan inte förminskas till enbart 
kunskap inom ett visst område, utan är knutet till praktiska utföranden. 
(Kvale & Nielsen, 2000). Till exempel så lär man sig musikproduktion 
genom att faktiskt producera musik (Dyndahl & Nielsen, 2012). 

Att lära genom övning är det nog inte många som motsätter sig. För att bli 
bra på något krävs en ansenlig mängd övning och som Kvale och Nielsen 
(2000, s. 245) uttrycker det, ”Det finns sällan en enda elegant teoretisk 
nyckel eller en enda regel som snabbt kan föra den lärande genom det tröga 
praxisfältet”.  Musikproduktion kräver också övning för att utveckla själva 
hantverket, speciellt när man ska lära sig hantera de ihopsatta kunskapsområ-
den begrepp och verktyg som är en stor del av yrket (Dyndahl & Nielsen, 
2012). 

Att lära genom imitation och identifiering. Att iaktta en verksamhet och 
någon som bemästrar den, leder genom exemplets makt till lärande. Mästaren 
förkroppsligar de färdigheter som den lärande vill tillägna sig så genom att 
observera en god musikproducent så lär man komplexa handlingsmönster, 
utan att det finns någon verbal instruktion (Kvale & Nielsen, 2000).  Dyndahl 
och Nielsen (2012) menar att lärande också uppstår genom att observera 
andra lärlingar göra musikproduktioner.  
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Kroppen som lärande subjekt 

Det är genom kroppen som vår tillvaro visar sig och blir verklig. Kroppen 
kan ses som ett lärande subjekt som kan härma och överta andras komplexa 
handlingsscheman utan att det blir medvetet om det.  Kroppen skapar vanor 
genom att nya betydelser genomtränger den och vanan blir till ett kunnande 
(Kvale & Nielsen, 2000). 

Att lära om och med redskap  

Idag består sällan lärandemiljön av människor och orörd natur utan den 
består främst av oss skapad omgivning. Artefakterna vi möter i denna 
lärmiljö kan skilja sig från rullskidor till inspelningsmikrofoner, från sudd-
gummin till datorer. Kvale & Nielsen (2000, s. 247) sammanfattar det så här: 
”En hammare har ingen mening i sig. Det är genom förståelsen av hammaren 
i bruk som den får mening.”  

Att lära genom att undervisa  

Att lärande kan uppstå när man lär andra är en viktig källa till just lärande. En 
viktig läranderesurs är att låta äldre mer erfarna lärlingar lära yngre och 
därmed låta de agera läromästare. Att själv vara tvungen att förmedla kun-
skap och ansvara för en grupp nyfikna och frågvisa lärlingar kommer ge nya 
insikter om de färdigheter och kunskaper man precis tillägnat sig (Kvale & 
Nielsen, 2000). 

 

 3.6.2 Ett kulturpsykologiskt perspektiv på lärande 

När syftet är att studera musikalisk kunskapsutveckling i olika former är det 
ur ett kulturpsykologiskt perspektiv uteslutet att se den lärande individen utan 
sin kultur. I kulturen utvecklas något man kallar artefakter. Det är saker eller 
föremål som vi människor producerar. Enligt Bruner (2002) leder det till att 
människor till stor del lever och verkar i en artificiell värld. Människan 
skiljer sig från andra levande varelser på så sätt att vi från skolåldern inte 
styrs så mycket av instinkter och genetiskt betingade beteenden. Säljö (2000) 
menar att människans sätt att handla, tänka, kommunicera och se på verklig-
heten är resultatet av sociokulturella processer och erfarenheter. Ur denna 
synvinkel är kulturen och den sociala omgivningen avgörande för männi-
skans lärande. Enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) så lär sig människan 
hantera kulturens olika artefakter eller verktyg som de också kallas genom att 
växa sig in i den. Kunskapsutveckling och lärande sker i sociala aktiviteter, 
så när individen gör något tillsammans med andra så skaffar den sig rå-
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material för inre processer. Utan detta råmaterial så sker inget i individens 
huvud. Vygotskij (Strandberg, 2006) menar att elevers viskande under 
lektionstid inte skall ses som något störande utan snarare tvärtom som något 
som bör uppmuntras eftersom socialisering utgör lärandets grund. Bruner 
(2002) menar att förklaringen till varför individer uppfattar saker olika beror 
på att erfarenheter samt upplevelser är socialt och kulturellt betingat. Där av 
påverkar individers liv och dess upplevelser sätten vi handlar och lär. Utifrån 
Vygotskijs kulturhistoriska (Strandberg, 2006), Bruners (2002) kulturpsyko-
logiska och Säljös (2000) sociokulturella synsätt så kan man inte se på elever 
som oskrivna blad som ska fyllas med diverse kunskap. Det är därför viktigt 
att se att utgångspunkten för lärande kommer från elevers sociala och kultu-
rella bakgrund och erfarenheter. Sett ur detta perspektiv så innefattar i stort 
sett all mänsklig aktivitet lärande på något vis och behöver inte enbart ske i 
skolmiljö. 
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4 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV 
METOD 

Denna studie handlar till stor del om att analysera lärares syn på ämneskun-
skaper och dess tillämpning i musikproduktion på gymnasiet. Frågeställning-
arna påverkar valet av metod för forskningen så i detta kapitel kommer jag 
redogöra för studiens metodologiska val.  

 

 

4.1 Kort om kvantitativ och kvalitativ forskning 

Kvantitativ forskning skiljer sig från kvalitativ forskning på flera vis. Kvanti-
tativ forskning är enligt Bryman (2011) att sätta siffror på saker som händel-
ser eller objekt utifrån en tydlig referensram till exempel en teori. Metoden är 
deduktiv och går ut på att testa teorier med kvantitativa svar som analyseras 
statistiskt och presenteras i grafer, tabeller med mera (ibid). Den Kvalitativa 
metoden går mer på djupet och handlar mer om att belysa den sociala verk-
ligheten, och analysera beteenden och kulturer hos olika grupper eller en-
skilda individer. (Bryman, 1997, 2011). Kvantitativa forskningsmetoder 
lämpar sig enligt Sverke (2004) till att synliggöra hur olika mätbara kvantita-
tiva variabler fördelar och skiljer sig inom till exempel olika grupper av 
människor, företag samhällen med mera. Ett exempel kan vara att man ska 
sätta siffror på hur väl en marknadsföringskampanj fungerat. Ska man däre-
mot undersöka omätbara egenskaper hos till exempel individer så lämpar sig 
kvalitativ forskningsmetod (Kvale & Brinkmann, 2009). Vanliga metoder 
inom kvalitativ forskning är deltagande observation, kvalitativa intervjuer, 
etnografiska studier, litteratur studier och fokusgrupper (Bryman, 2011). 
Inom kvantitativ forskning är metoder som experiment samt enkätundersök-
ningar vanligast, men även analys av statistik samt strukturerad observation 
och innehållsanalys är vanliga metoder inom kvantitativ forskning (Bryman, 
1997). 

 

4.2 Val av Metod 

En metod är ett planlagt tillvägagångssätt för att nå ett redan förutbestämt 
mål. I begreppet metod finns diverse riktlinjer som ska garantera att veten-



	  

 

  13 

 

skaplig verksamhet är professionellt försvarbar. De olika metoderna talar om 
hur vi ska samla in kunskap och data och de hjälper oss också att utveckla 
teorier. Metoderna garanterar på så vis att kunskap och teori uppfyller kraven 
för vetenskaplig kvalité (Grønmo, 2006).  

För att kunna besvara forskningsfrågorna så är djupet i studien viktigare än 
bredden på så vis faller det sig naturligt att välja kvalitativ metod och göra 
färre men djupare intervjuer (Bryman, 2011). Att analysera intervjuer kom-
mer hjälpa att komma tätare på svaren till mina frågor än om valet varit 
statiska analyser och en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2011).  Genom 
samtal så interagerar vi människor med varandra, vi ställer frågor och besva-
rar dessa. Vi lär helt enkelt känna varandra genom samtal. På så vis kan man 
som forskare skaffa sig kunskap om andra människors utbildning, arbetssitu-
ation med mera (Kvale & Brinkmann, 2009). Så genom den kvalitativa 
forskningsintervjun hoppas jag få mina svar.   

Intervjun kan delas in i olika typer. Strukturerade intervjuer är förknippade 
med enkätundersökningar där man har ett väl förberett frågeformulär. Tanken 
med denna intervjuform är att man ska ställa exakt samma frågor på exakt 
lika vis till alla informanter. På så vis anses skillnaderna i svaren vara reella 
och inte vara en konsekvens av själva intervjun. Denna metod anses vara bra 
ifall man inte vill åt personliga svar (May, 2001). Vill man få fram mer 
personliga svar kan man använda semistrukturerade eller ostrukturerade 
intervjuer. Den Semistrukturerade intervjun är öppnare i sin karaktär. Här 
tillåts att man kan ställa följdfrågor och fördjupa svaren. Denna intervjuform 
är mer som ett samtal kring vissa förutbestämda frågor (May, 2001). Den 
ostrukturerade intervjun är än mer öppen i sin karaktär och här kan den 
intervjuade helt enkelt prata på som de vill. Denna metod anses bra om man 
vill ringa in personers livshistoria genom biografiska muntliga intervjuer 
(May, 2001).  Jag har valt att arbeta med den semistrukturerade intervjume-
toden. Jag har förberett ett antal frågor som jag vill ha svar på och har även 
möjligheten att ställ fria spontana följdfrågor vid behov och på så vis för-
djupa svaren. Jag kan också kasta om ordningen på mina frågor om situation-
en kräver det och förhoppningsvis få ut mer av informanten (Bryman, 2011). 

 

4.3 Urval 

För att få adekvata svar på mina frågor så har jag valt att intervjua 4 stycken 
erfarna musiklärare på gymnasiets estetiska program. Samtliga undervisar 
eller har undervisat i ämnet musikproduktion längre tid, så genom att göra 
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kvalitativa intervjuer med dessa så hoppas jag få de svar jag söker. Kvale 
(2009) menar att avsaknaden av regler och standardteknik för intervjuunder-
sökning som bygger på icke standardiserade kvalitativa intervjuer, skapar en 
slags flexibilitet och öppenhet i själva intervjusituationen som i sin tur skapar 
stora möjligheter för intervjuaren att utveckla sin kunskap. 

 

4.4 Datainsamling 

I detta avsnitt så redovisar jag hur jag gått tillväga när jag samlat in data via 
intervjuer. Jag redogör för detta i tre steg nämligen förberedelse, genomfö-
rande och bearbetning. 

 

 4.4.1 Förberedelse 

När jag väl hade bestämt mig för vad jag ville undersöka så förstod jag att jag 
måste göra någon form för intervju. Jag tog kontakt med sju stycken musiklä-
rare på gymnasiet som undervisar i just musikproduktion och fyra stycken 
tackade ja till att delta. Av dessa fyra har två gått någon form för utbildning 
inom musikproduktion så det är möjligt att svaren kan visa på olika kompe-
tenser beroende på vad de har i bagaget.  

 

 4.4.2 Genomförande 

Kvale (2009) menar att det är en nödvändighet att det finns en tematisering 
för att få svaret på hur data förvärvas vid en kvalitativ undersökning Temati-
seringen redogör vad som bör undersökas, varför görs undersökningen och 
hur förvärvas denna kunskap. 

Jag genomför intervjuerna på ett semistrukturerat sätt och för att inte missa 
att ställa viktiga frågor så stöttar jag mig på en intervjuguide. Den täcker in 
alla frågor och teman jag vill ha svar på och för att få ytterligare bredd och 
djup i svaren så tillåter jag mig själv ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  

Vid intervjutillfället har jag informerat om både syfte och frågeställning i min 
undersökning och vi diskuterar detta ett slag innan intervjun går igång. 
Intervjuerna sker i informanternas hem och spelas in i inspelningsprogram-
met Garage Band på en Apple dator. 
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 4.4.3 Kvalitativ bearbetning 

När samtliga intervjuer genomförts så bearbetades de för att kunna analyse-
ras. Först så transkriberades intervjuerna på ett talnära vis och därefter så 
genomgick alla intervjuer en meningskoncentrering vilket betyder att yttran-
den och formuleringar koncentreras till en mer kortfattad form som sedan blir 
till föremål för tolkningar och teoretiska analyser. (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vid analysen användes inga speciella verktyg utan analysarbetet kan 
liknas vid ”bricolage” som betyder att man använder olika verktyg (ibid). 

 

4.5 Etiska överväganden 

I denna studie följer jag Vetenskapsrådets allmänna krav som är informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

Alla som deltagit i denna studie har informerats om studiens syfte samt gett 
informerat samtycke och de har tagit del av villkoren för konfidentialitet, 
deltagande och till vad informationen i denna studie ska nyttjas till samt att 
allt intervjumaterial raderas från 

Samtliga informanter har gett sin tillåtelse att delta i denna studie och har 
blivit informerade om möjligheten att avsluta sin medverkan i studien när 
som helst under intervjun (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att bibehålla konfidentialiteten har jag valt att byta ut informanternas 
namn mot bokstäver, och för att ytterligare minimera risken för att någon av 
informanterna ska identifieras så nämns inte heller namnet på de skolor var 
de arbetar eller har studerat.  

 

4.6 Trovärdighet 

Att problematisera kunskap i relation till begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet är något som man gör inom samhällsvetenskapen. Detta 
avsnitt handlar om denna studies styrkor och svagheter i relation till nämnda 
begrepp (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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 4.6.1 Reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är ett begrepp som syftar på studiens tillförlitlighet. Det innebär 
att författaren presenterar information som är sann, pålitlig och utan för-
vrängningar och som inte har ett resultat styrt av önskemål. För att presentera 
studien så trovärdigt det bara går så gäller det att ta hänsyn till de metoder 
som används. Ofta får kvalitativ forskningsintervju kritik för att resultatet 
inte kan generaliseras på grund av för få informanter, att frågorna är ledande 
eller att resultatet bygger på personliga och subjektiva tolkningar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

I min studie har jag valt att ha så öppna frågor som möjligt så att svaren ska 
få en tydlig djup och bredd. Till min hjälp använder jag en intervjuguide med 
öppna frågor och med den ämnar jag utvinna den information som informan-
ten själv tycker är väsentlig. För att säkerställa att ingen information missas 
så har jag kompletterat med följdfrågor (Bryman, 2011). Att jag har få 
informanter i denna studie kan ses som en fördel eftersom kvalitativa inter-
vjuer ger mer ingående och utförliga svar på mina frågor och ökar förståelsen 
för informantens situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 4.6.2 Validitet 

Att validera är att ifrågasätta och kontrollera att studien undersöker det som 
påstås undersökas. För att uppnå validitet i undersökningen så är det viktigt 
att rätt metod väljs (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna undersökning så 
finns det möjlighet att använda sig av olika metoder men jag anser semistruk-
turerad kvalitativ intervju som lämpligast då jag har relativt tydligt fokus i 
mina frågeställningar (Bryman, 2011). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitlets första del så presenteras resultatet av de genomförda inter-
vjuerna. Resultatet är indelat i fyra delar för att det ska bli mer överskådligt 
och jag har valt att referera till mina informanter som Lärare A, B, C och D. 
De citat som används i detta kapitel har redigerats språkligt för att underlätta 
för läsaren.  

 

5.1 Redovisning av intervjuer 

 5.1.1 Lärares bakgrund inom musik och musikproduktion 

Lärare A är 38 år och arbetar deltid på en stor gymnasieskola som musiklä-
rare. Han har lång erfarenhet av att arbeta som musiklärare och har en musik-
lärarexamen från musikhögskolan. Han undervisar i ensemble, musikpro-
duktion, trummor och digitalt skapande. Lärare A har ägnat sig åt att spela, 
och spela in musik sedan barnsben och har på så sätt skaffat sig stor erfaren-
het av både musik och musikproduktion. När det kommer till hur han lärt sig 
musikproduktion så menar han att han är självlärd. Han har genom att prova 
sig fram och misslyckats lärt enormt mycket inom musikproduktion. Han har 
också läst facklitteratur samt observerat hur andra arbetar med musikprodukt-
ion. 

Jag har provat mig fram, läst och lärt mig genom att titta 
på hur andra gör. Jag har misslyckats och försökt igen. 
Jag har ingen formell utbildning i musikproduktion utan 
har lärt mig på egen hand. (Lärare A) 

Han är och har under lång tid varit verksam musiker i många olika genrer 
som enligt honom själv gynnar honom i hans arbete som lärare. Han spelar i 
olika band, kompar olika artister samt jobbar mycket i studio både som 
musiker, tekniker och producent.  

 

Lärare B är 27 år och jobbar deltid som musiklärare på en medelstor gymna-
sieskola. Han undervisar i bas, ensemble, musikteori och gehör samt musik-
produktion. Lärare B har frilansat som musiker i stort sett alla genrer under 
lång tid men ägnar nuförtiden mestadels av tiden utanför läraryrket till att 
skriva och producera musik. Han har en lärarexamen från musikhögskolan 
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samt gått en ettårig musikproducent utbildning på musikhögskolan. Lärare B 
har liksom Lärare A berättar att han varit intresserad av att spela in musik 
sedan tidig ålder. Han berättar att han spelade in sina egna och andras låtar 
och var den som alltid hade synpunkter på hur arrangemanget eller soundet 
på låten skulle vara eller kunna förbättras. Lärare B menar att han gjorde 
dessa produktioner utan att egentligen ha kunskap om hur man producerar 
musik men med tiden så växte den kunskapen fram. När Lärare B arbetar i 
studion idag så har han skaffat sig så mycket kunskaper inom musikprodukt-
ion att han gör i stort sett allt från komposition till färdig produkt.  

I dag när jag jobbar i studion så gör jag allt från att skriva 
låten till att spela, arrangera och producera. Det enda jag 
inte brukar göra är att mastra.1 (Lärare B) 

 

Lärare C är 37 år och undervisar på en medelstor gymnasieskola som 
musiklärare. Han undervisar i musikproduktion, ensemble, digitalt skapande 
och gitarr. Han har en lärarexamen från musikhögskolan samt gått en tvåårig 
musikproducent utbildning på musikhögskolan. Lärare C har en lång musiker 
bakgrund som han beskriver började på estetiska programmet på gymnasiet. 
Hans gitarrlärare från den tiden inspirerade honom till att börja spela impro-
visationsmusik såsom jazz och blues och det gjorde så starkt avtryck i honom 
att han valde att ägna all kraft till detta. Lärare C dök efter gymnasiet djupare 
ner i jazzen genom två års studier på folkhögskola samt ytterligare fyra års 
studier vid musikhögskolan. Den senare ledde till examen som musiklärare 
med inriktning jazz. Han berättar att när han sedan började undervisa i musik 
så visade det sig att eleverna var totalt ointresserade av just jazzmusik så för 
att kunna tillgodo se elevernas behov så sadlade han om till att spela enbart 
pop och rock. Lärare C berättar att han blev intresserad av musikproduktion 
på grund av att han ville spela in och höra sig själv spela. Han fick låna en så 
kallad porta studio från en kamrat redan på högstadiet och sedan dess så har 
han ägnat sig åt musikproduktion. Han har jobbat som inspelningstekniker, 
musiker samt mixat ett par popskivor samt gjort mycket reklammusik. 

Lärare D är 37 år gammal och undervisar i musikproduktion, digitalt skap-
ande samt estetisk kommunikation på en medelstor gymnasieskola. Han har 
                                                

 

 
1 Mastra är försvenskning av det engelska ordet Mastering som betyder att man färdigställer 
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en musiker bakgrund som sträcker sig till tillbaks till ungdomen och som 
berör all från att turnera med popband till att spela i kyrkor med mera. Hans 
utbildning liknar de andra informanternas men förutom en lärarexamen från 
musikhögskolan så har han även en matematiklärarexamen. Han liksom 
lärare A saknar formell utbildning inom musikproduktion. Han beskriver sin 
musikproduktionsbakgrund som en lång och krokig väg. Lärare D började 
tidigt spela in sig själv digitalt i barndomshemmet på sin fars Atari dator. Han 
berättar att han jobbade med en synthesizer som inte hade General MIDI2 
utan endast MIDI, så han var tvungen att ställa in ljuden för varje kanal var 
gång vilket var mycket tidskrävande. Efter gymnasiet så studerade han musik 
på folkhögskola två år och där kom han i kontakt med analog inspelningsut-
rustning. Lärare D ägnade under dessa två åren mycket tid till att spela in sig 
själv och andra på och skaffade sig mycket kunskap inom den analoga 
inspelningstekniken. Han berättar att sedan dess så har han jobbat med 
musikproduktion i olika former och har på så vis skaffat sig viktiga kunskap-
er i ämnet. 

 

 5.1.2 Lärares syn på ämneskunskaper och dess tillämpning 

Lärare A anser att det är viktigt att ha stor erfarenhet av att ha jobbat med 
musikproduktion för att kunna undervisa i detta ämne. Man bör ha jobbat 
med både liveljud, studioinspelning samt mixning. Man bör ha kunskaper 
inom den tekniska biten såsom att veta hur ett mixerbord fungerar eller hur 
en equalizer påverkar ljudet. Han menar att det också är superviktigt att man 
har kunskap om musikens grundstenar och hur man skapar musik och han 
anser samtidigt att den pedagogiska biten är otroligt viktig. Lärare A menar 
att man som lärare måste kunna strukturera sin undervisning så att den 
tillgodoser alla elever på bästa sätt. 

Det viktiga är att strukturen är klar och tydlig så att ele-
verna kan ta ett steg i taget. (Lärare A) 

Lärare A anser att man ska ha så mycket kunskap om alla delar inom ämnet 
så att man vet vilka fallgroparna är och hur man undviker att falla i dem. Han 

                                                

 

 
2 Midi och General Midi är ett elektroniskt gränssnitt ämnat för musik där det senare är 
standardiserat 
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anser att det är en stor fördel att kunna spela ett eller flera instrument när man 
undervisar i detta ämne men är inte säker på om det är ett måste. Lärare A 
menar att så fort eleven kommer förbi grundstadiet och kan börja stå på egna 
ben så har han större nytta av sina ämneskunskaper. 

Ju duktigare eleven blir desto mer kan jag dela med mig. 
När vi kommer in på konstnärliga bitar och det blir mer 
komplicerat och man ska mixa, då kommer min erfaren-
het som musiker och producent till stor nytta och man kan 
dela med sig av den. (Lärare A) 

Lärare A berättar att hans ämneskunskaper kommer till speciell nytta när man 
ska inspirera eller guida elever konstnärligt. Ett exempel kan vara att han ger 
tips utifrån sin kompositions erfarenhet på saker som fattas i elevers produkt-
ioner såsom dynamik, melodier och ackord. Han menar också att hans produ-
cent och tekniker erfarenhet kommer väl till pass när elever behöver guidning 
i inspelningsteknik och val av mikrofon, till olika mixnings eller speltekniska 
tips. Att eleverna lär sig musikproduktionsspråket tycker lärare A är otroligt 
viktigt. Han anser att de behöver kunna det för att de ska kunna kommunicera 
på ett bra vis. Lärare A berättar att för att som producent kunna få en sångare 
eller musiker att prestera väl så måste man använda korrekt språk och vara en 
god människokännare. 

Om eleverna spelar in så kan jag guida dem i hur de 
kommunicerar med varandra eller mellan kontroll rum 
och musiker. I den situationen gäller det att man pratar på 
ett bra sätt så att man får ut det bästa ur den som ska spela 
eller sjunga. (Lärare A) 

 

Lärare B anser att man måste vara tekniskt och musikaliskt väl bevandrad 
för att kunna planlägga en vettig undervisning. Man ska kunna sin teknik och 
ha så pass mycket erfarenhet av musikproduktion så att du vet exakt när du 
ska presentera nästa teknik för eleverna. Med andra ord gäller det att skynda 
långsamt. Lärare B menar att det är viktigt att låta eleverna komma igång och 
arbeta så fort som möjligt och inte spilla tid på att teoretisera saker. Han 
menar att lära sig allt om Hertz och frekvenser lär man sig med tiden så för 
att eleverna ska tycka det är kul så får eleverna jobba mest praktiskt. 
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Jag anser att det lätt blir så teoretiskt i många situationer, 
det viktiga är att det praktiska ska stå i centrum… det teo-
retiska förstår man med tiden. (Lärare B) 

Även lärare B tycker det är en stor fördel att kunna spela ett eller fler instru-
ment men han tror inte det är en nödvändighet. Han menar att det finns 
många exempel på framgångsrika musikproducenter som inte kan spela ett 
instrument. Han tror samtidigt att han på grund av sin musikaliska erfarenhet 
och kompetens lättare kan guida elever i till exempel en inspelnings situation 
än om han inte kunde spela ett instrument. Lärare B tycker att musiken och 
tekniken går hand i hand i detta ämne och det ena kan inte leva utan den 
andre. Enligt lärare B så ställs det höga krav på dagens musikproducenter och  

Jag anser att musik och teknik lever i symbios. Att vara 
tekniskt duktig innebär ju inte att man automatiskt blir bra 
på att mixa om man inte förstår musik, likadant gäller det 
omvända. (Lärare B) 

Här menar lärare B att musikproduktion innehåller många olika delar och för 
att det ska bli ett lyckat resultat så måste man behärska alla områden. Lärare 
B lyfter ofta under intervjuns gång fram hur viktigt det är med kreativitet i 
musikproduktion. Han menar eftersom det är musik som ska produceras så är 
det viktigt att man som lärare kan motivera, inspirera och guida eleverna till 
kreativitet. 

Kunskap som man inte kan leva utan i detta ämne enligt Lärare B är mikro-
fonteknik. Att man som lärare vet skillnaden mellan en dynamisk mikrofon 
och en kondensator mikrofon och dess användningsområden är mycket 
viktigt kunskap. Man ska även kunna placera mikrofonerna på korrekt vis 
både i stereo placering samt mono placering. Denna kunskap används hela 
tiden när eleverna ska spela in akustiska instrument eller sång. Så för att få ett 
bra sound måste man kunna välja rätt mikrofon för att spela in till exempel 
den akustiska gitarren. Han menar också att det är viktigt att förstå hur en 
analog mixer fungerar så att man sen kan översätta det till ett inspelningspro-
gram så att eleverna kan se likheten.  

 

Lärare C anser att det är väldigt viktigt att man som lärare är musikaliskt 
bred genremässigt för att kunna tillgodose elevernas intressen. Han menar att 
tack vare teknikens framsteg så har även musiken förändrats enormt mycket. 
För att lättare kunna få med sig eleverna anser han att det är viktigt att man 
kan relatera till deras musik så som den är och låter. Lärare C anser dock att 
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det är viktigt att lära eleverna får en inblick i hur det är att spela in ett akus-
tiskt trumset, piano och gitarr så att de får kunskap om hur färdiginspelade 
loopar görs. På så vis lär de sig också den mycket viktiga mikrofontekniken. 
Han berättar att när han började undervisa i musikproduktion så märkte han 
att han och eleverna hade olika utgångspunkter för vad musikproduktion är. 
Eleverna tänkte modern elektronisk dansmusik medan han vurmade för det 
analoga. Lärare C berättar att eleverna inte alls var intresserade i att lära sig 
skapa bastrummans sound på gammaldags vis utan de var endast intresserade 
av trummaskinens sound. 

Så här spelar ni in ett trumset på riktigt, men så är elever-
na inte alls intresserade av det, för de är ju intresserade av 
en 8083 kick som bara låter boom. Då märkte jag att jag 
behövde utveckla mig själv musikaliskt för att kunna till-
fredsställa eleverna mer. (Lärare C)  

Lärare C tycker det är mycket viktigt att man kan tekniken så att den inte 
hämmar en i det kreativa skapandet. Att kunna klippa och klistra i inspel-
ningsprogrammet för att på så sätt enkelt kunna göra om låtar är mycket 
viktigt. Han menar att tekniken är ett verktyg för skapande och man måste 
kunna den så väl att man kan jobba snabbt och effektivt så att det kreativa 
flödet inte hämmas.  

De flesta eleverna nuförtiden tröttnar när de sitter och 
skriver om de fastnar på något tekniskt, då dör låtidén och 
kreativiteten ebbar ut. Då gäller det att man snabbt kan 
hjälpa dem på rätt spår igen. (Lärare C) 

Lärare C anser att man även måste ha goda kunskaper om datorer och inte 
bara hur inspelningsprogram fungerar. Man måste kunna så mycket kring 
datorer att man kan lösa problem på plats och inte behöva vända sig till 
någon systemadministratör.  

Lärare C anser att man måste ha stor kunskap om mikrofoner och hur man 
använder dem rätt, så att man kan få till det sound som man är ute efter. Han 
menar också att för att kunna tillämpa denna kunskap på rätt sätt så behöver 
man förutom mikrofonteknik också ha kunskap om olika instrument och 
                                                

 

 
3 808 Kick är ett bastrumljud från en trummaskin av varumärket Roland. 
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deras sätt att låta. Att höra skillnaden på en flygel och piano, eller kunna höra 
skillnaden på olika gitarrer och gitarrförstärkare med mera är väsentliga 
kunskaper anser han.  Lärare C anser också att det är viktigt att man kan spela 
ett eller fler instrument för att vara en förebild för eleverna. Han menar att för 
att kunna inspirera eleverna så måste man kunna spela för dem samt instruera 
dem hur de själva ska kunna spela. Han anser att många elever idag fastnar i 
den digitala världen där det finns stora bibliotek med förinspelade grooves, 
riff och musikaliska fraser. Det gör det lätt för eleverna att bara sitta och 
klippa och klistra som ett collage med bilder. Så genom att läraren kan visa 
på att de färdiginspelade fraser som de jobbar med kommer från att någon 
faktiskt har spelat det på ett instrument, så leder det till förhoppningsvis till 
att eleverna vill spela själva på riktiga instrument. Lärare C är enig med 
lärare A och B om att pedagogiken är otroligt viktig i detta ämne. Han säger 
att kan man sina ämneskunskaper väl så är det lättare att strukturera ämnet 
och göra det tydligare för eleverna. 

 

Lärare D menar att begreppet musikproduktion innehåller så många fält 
vilket gör det svårt och komplext att undervisa i. Man måste kunna liveljud, 
akustik samt ellära. Man måste veta hur en inspelningsstudio fungerar och 
man måste vara projektledare. Han menar att om man ser på begreppet 
musikproducent så innefattar det en organisatör som organiserar så att musi-
kerna är på plats, att du kan följa en budget och att du är projektledaren som 
ser till att inspelningen klarar deadline. Lärare D säger att det är svårt för 
eleverna att förstå detta men i och med att det står i kunskapskraven (se 2.1 
gymnasieskolan idag) att de ska kunna sköta ett inspelningsprojekt själva, så 
får de större förståelse för detta efter att de slutfört ett sådant projekt. 

Lärare D anser även han att tekniken är en viktig ämneskunskap men att det 
är musiken som ska vara i fokus. 

Musikproduktion är ju dels den tekniska biten men sen 
har vi ju den kreativa delen som är en musikalisk del. 
Därför upplever jag att eleverna verkligen behöver sin 
musikutbildning utöver de musikproduktionstekniska 
kunskaperna, för annars fungerar det inte att jobba med 
detta så att resultaten i slutändan blir goda och landar i ett 
konstnärligt uttryck. (Lärare D) 

Lärare D tycker att det är viktigt att kunna spela ett eller flera instrument, dels 
för att kunna hjälpa elever och dels för att kunna inspirera elever. Sen menar 
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han att man har nytta av att kunna ett eller flera instrument för att få en 
förståelse för hur olika instrument fungerar. På så vis har man redan en 
förståelse för var man ska placera en eller fler mikrofoner för att få så bra 
sound som möjligt vid en inspelning. Lärare D nämner också en ämneskun-
skap som han anser var viktig och det är kunskapen att kunna stämma trum-
mor. Eftersom trummor är en sådant vanligt instrument som man bygger sin 
musikproduktion kring, så är det avgörande att de låter bra. Lärare D nämner 
även han att det är viktigt att man har ett korrekt språk när man jobbar med 
musikproduktion. En branschanpassad diskurs behövs för att skapa bättre 
kommunikation och undvika missförstånd. Lärare D menar att för att göra till 
exempel mixningsmomentet enklare så kan begreppen hjälpa eleven att 
tydligare förstå vad det går ut på. Han menar att det tar olika lång tid för 
elever att ta till sig dessa begrepp men efter tre år så har de allra flesta ett 
gemensamt musikproduktionsspråk. 

När vi jobbar med mixning så har vi vårt tredimensionella 
rum, vi har olika nivåer på volym och vi jobbar med 
bredd, höjd och djup och försöker använda rätt begrepp. 
(Lärare D) 

 

 5.1.3 Arbetsmetoder och lärande 

Lärare A arbetar efter olika metoder beroende på var i utvecklingen eleverna 
är någonstans. Han jobbar utifrån en tydlig struktur som bygger på att elever-
na från början jobbar utifrån styrda uppgifter till att de senare får jobba mer 
fritt. Han beskriver sin planering som består av fyra olika uppgifter som 
innehåller tydliga skriftliga instruktioner som kan liknas vid en instruktions-
bok. Uppgifterna är utformade så att de har en progression i svårighet. Första 
uppgiften går ut på att öppna inspelningsprogrammet Logic och skapa ett nytt 
projekt som ska innehålla ett trumspår på fyra takter. Därefter döps och 
sparar eleven. Lärare A menar att just denna uppgift är till för att se till att 
eleverna klarar det allra mest grundläggande. Uppgift två är likadan bortsett 
från att det ska vara sexton takter trummor samt det ska finnas minst ett extra 
ljudspår. Den tredje uppgiften innebär att eleven ska spela in en melodi på en 
redan befintlig bakgrund. Den fjärde uppgiften är av mer fri karaktär då den 
består i att eleven ska spela in en cover som de först måste lära sig på egen 
hand. Enligt lärare A är detta en svår uppgift som ställer stora krav på elever-
nas olika kunskaper. 
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Detta är jättesvårt för här börjar eleverna skapa musik och 
här spelar så många av deras musikaliska spektra in. I 
denna uppgift räcker det inte med att kunna Logic utan 
här måste de kunna höra både toner och ackord. (Lärare 
A) 

Lärare A menar att han vill guida eleverna till att få en djupare förståelse för 
processen. Därför låter han de testa olika sätt att utföra olika moment på. Han 
nämner ett exempel som är i inspelningsmomentet. Han ber eleverna testa att 
flytta runt micken för att eleven ska få höra hur ljudet förändras vid olika 
mikrofonplaceringar. På så vis ökar eleven sin förståelse för hur rummet och 
förhållandet mellan mikrofon och ljudkälla påverkar ljudet på inspelningen. 

Jag vill utveckla deras kunskap i ämnet genom att visa 
vad de ska testa, så får de sedan själva testa och själva 
upptäcka skillnaderna. (Lärare A) 

 

Lärare B introducerar alla nya elever i ämnet genom att prata om vad mu-
sikproduktion är. Han exemplifierar det han talar om genom att spela olika 
typer av musik för eleverna. Här bjuder han in dem i musikproduktionsvärl-
den genom att prata i metaforer som han tycker är ett effektivt sätt. Han anser 
att han med hjälp av metaforer förtydligar för eleverna vad musik och musik-
produktion är för något. Lärare B berättar att han ofta ställer sig i dörrkarmen 
i lektionssalen med armar och ben utsträckta samtidigt som de lyssnar på 
musik, detta symboliserar ljudbilden som eleverna hör. Hans kropp gestaltar 
sången i musiken och luften runt omkring är de övriga instrumenten som är 
placerade på olika ställen i ljudbilden. Eleverna ombeds att identifiera dessa 
instrument och skria ner dem. Genom en sådan övning så anser lärare B att 
eleverna får en större och djupare förståelse för musikproduktion. 

Lärare B svarar på min fråga om hur han lär eleverna hur ett inspelningspro-
gram fungerar, han berättar återigen hur han använder sig av metaforer för att 
förenkla för eleverna. Han beskriver att han ofta använder att analogt mixer-
bord som jämförelse för att få eleverna att enklare förstå hur ett inspelnings-
program fungerar. Han beskriver mixerbordets kanaler som olika smaker som 
ska blandas till en god smoothie. 

Varje kanal på mixerbordet består av en smak så hur 
mycket av varje smak ska vi ha för att det ska bli en bra 
smoothie här borta på master bussen. (Lärare B) 
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Lärare B anser också att det är viktigt att eleverna får jobba mycket fritt på 
egen hand för att lära sig av sina egna misstag. Han nämner dock att ju 
mindre eleverna kan desto stramare ramar får de jobba utifrån. Han nämner 
också att eleverna får jobba mycket ihop och märker då att eleverna lär 
mycket av varandra. Han låter även eleverna bedöma varandra och ge 
varandra feedback för att öka deras kunskaper i ämnet. Lärare B berättar att 
han ofta kopplar upp sin dator till en projektor för att visa och förklara hur 
man gör olika moment i själva inspelningsprogrammet. På så vis kan elever-
na sitta med sina egna datorer och lättare följa vad som sker. 

 

Lärare C jobbar en del utifrån ett läromedel som är skrivet för specifikt det 
inspelningsprogram de använder sig av. I denna bok finns det färdiga lektion-
er som eleverna kan följa och på så sätt lära sig hur programmet fungerar. 
Han har valt detta material på grund av olika anledningar dels för att den är 
tydlig och pedagogisk och för att eleverna genom denna bok har möjlighet att 
bli certifierade i just detta program. Sen finns ännu en fördel med detta och 
det är att eleverna kan gå tillbaka och läsa ifall man glömt hur någonting 
fungerade. 

Han anser att det är viktigt att eleverna får öva på alla moment många gånger 
därför försöker han att få med så många moment som möjligt i uppgifter som 
han ger eleverna. 

Vi försöker ge de uppgifter då de jobbar med olika kun-
skapskrav utan att de själva tänker på det. Så genom att 
sköta ljudet på en konsert så kommer de visa på akustik 
och ljudlära samt ljuddesign och mikrofonteknik. (Lärare 
C) 

Lärare C berättar att han är försiktig med att vara en form för allsmäktig 
mästare som hävdar att det man säger är rätt till varje pris. Han menar att i 
musikproduktion kan man göra saker på så många olika vis och inget av det 
behöver vara fel så länge resultatet är tillfredställande. Lärare C menar att 
dagens snabba utveckling har med att alla jobbar på olika vis och det för det 
hela framåt. Han säger sig även lära en hel del av eleverna som kan komma 
med helt nya infallsvinklar på saker och ting. Han säger att även om han 
jobbar med viss korvstoppningsedagogik så är han noga med att det blir en 
balans mellan det styrda och det fria kreativa arbetet som ju är det som är det 
roliga.  
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När Lärare D ska lära ut hur ett inspelningsprogram fungerar så har han en 
arbetsmetod som han jobbar mycket med. Metoden är att spela in instrukt-
ionsfilmer som eleverna sedan i lugn och ro kan titta på i Google Classroom. 
Enligt lärare D så innehåller dessa lektioner en tydlig progression från grun-
den till mer avancerad nivå.  Lärare D upplever att eleverna lättare tar till sig 
kunskaperna genom att titta på dessa filmer. Han menar att det gäller alla 
elever och inte bara de som har eventuella läs och skrivsvårigheter. Lärare D 
ser en vinning till och det är att de kan ta det i sin egen takt och de kan spola 
fram och tillbaka hur mycket som helst. Han anser att det speciellt gagnar de 
med koncentrationssvårigheter då man sitter med hörlurar på sig och på så vis 
isolerar sig från omvärlden. Han berättar att de arbetar på detta vis med de 
flesta momenten i kursen och att eleverna har tillgång till materialet dygnet 
runt. 

Vi brukar jobba så här i de flesta momenten och lektion-
erna ligger i Google Classroom, vilket gör att eleverna har 
tillgång till det överallt, i telefonen, datorn, här på skolan 
och hemma. Det är väl det som kallas flipped classroom. 
(Lärare D) 

Lärare D nämner fler fördelar med denna metod och det är att ifall någon elev 
eller han själv är sjuk så kan eleverna bara gå in på Google Classroom och 
jobba hemifrån. Lärare D anser det även viktigt att elever får möjlighet att 
öva på moment flera gånger så när de jobbar med till exempel liveljud så gör 
det i skolans lokaler. Eleverna får vara med och koppla upp ljudanläggningen 
och sköta ljudet och den som inte står vid mixerbordet får stå på scenen och 
spela. På så vis så övar de i en så realistisk situation som möjligt. Han berät-
tar att ett problem som kan uppstå kring detta är när övrig personal eller 
elever på skolan störs av denna ganska högljudda verksamhet. Lärare D 
menar att det är viktigt att eleverna varje lektionstillfälle får chansen att vara 
lite kreativa och inte endast jobba teoretiskt. Han upplever att gymnasieelever 
har svårt att hålla motivationen uppe när lektionerna blir för teoretiska, 
oavsett om det handlar att klippa eller editera ljudfiler. Så han försöker lägga 
in en kreativ stund vid varje lektionstillfälle. 

Många kommer ju hit för att de vill göra musikhits och bli 
nästa Avicci eller Max Martin. Så det är viktigt att de får 
utlopp för sitt skapande så mycket det går. (Lärare D) 

Lärare D berättar att det också är vanligt förekommande i hans undervisning 
att han använder en form för mäster-lärling metod. Det kan vara ett praktiskt 
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moment som kräver repetition för att förfinas. Lärare D berättar att han 
instruerar eleverna hur momentet görs och sedan får eleverna själva utföra 
detta momentet under hans överseende. När eleverna lärt sig detta så brukar 
han presentera ett eller två alternativa sätt att utföra detta moment för att ge 
eleverna ett bredare perspektiv.  

 

 5.1.4 Fortbildning 

Lärare A anser sig vara ganska dålig på att vara uppdaterad. Han berättar att 
de kunskaper han innehar inom musikproduktion till största delen kommer 
från att läsa tidskrifter såsom Musiker Magasinet eller Studio och titta på 
videoklipp på nätet. Han ser Youtube som en stor källa till kunskap då det 
finns miljontals timmar att se kring musikproduktion. En youtubekanal som 
han talar varmt om heter Pensados Place och innefattar massor med tips och 
intervjuer med de största musikproducenterna i branschen. Lärare A menar 
att han är sämst på att vara uppdaterad på ny teknik samt mjukvara. Han 
säger att han är bekväm och orkar inte lära för mycket om ny teknik utan kör 
helst på med den teknik som han behärskar. Lärare A menar att han skiljer 
från de flesta i denna bransch genom att han inte är speciellt prylfixerad. 

 

Lärare B skaffar sig nya kunskaper i ämnet genom att lyssna mycket på ny 
musik. Han berättar att han lyssnar mycket på elektronisk musik för där 
upplever han att det kommer många nya spännande saker. Lärare B menar att 
eftersom han har ett djupt intresse i ämnet så letar han konstant efter ny 
kunskap. Han läser olika musikproduktions forum och bloggar samt ser 
videoklipp på internet för att skaffa ny information. Sen brukar han försöka 
implementera denna information i sitt eget arbete. 

 

Lärare C menar likt Lärare B att det är viktigt att lyssna på ny musik för att 
hålla sig uppdaterad i branschen. Han berättar att han brukar gör spellistor 
med låtar som ligger på topplistorna för att kunna se vad som är på tapeten. 
Även Lärare C inhämtar i stort sett all ny kunskap från internet i form av 
youtube och olika internetforum. 

Jag är mycket på nätet och läser i olika forum såsom Ge-
arslutz eller Mix with the masters. Det ger väldigt bra 
lektions inspiration för mig. (Lärare C) 
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Lärare D säger att han håller sig uppdaterad i musikproduktionsvärlden 
genom olika forum på internet samt att han nätverkar med andra musikpro-
ducenter via en facebookgrupp. Där så delar de olika tips, artiklar och allt 
som har med musikproduktion och göra men som inte är knutet till undervis-
ning. Han beskriver sig som en nörd som helar tiden letar efter ny informat-
ion som kan leda till ny kunskap. Lärare D säger att han även lär en hel del av 
elever som också sonderar internet efter nya arbetssätt eller ny teknik och de 
delar denna kunskap med varandra. 

 

5.2 Analys av resultat 

Utifrån resultaten i min undersökning kring informanternas bakgrund så ser 
den ganska likadan ut för samtliga informanter. Alla fyra har en musiklä-
rarexamen som grund varav två har läst en extra musikproduktionskurs. 
Samtliga informanter spelar ett eller flera instrument och har i tidig ålder 
intresserat sig för att spela in musik. Vad som är tydligt är också att samtliga 
informanter verkar ha ett brinnande intresse för musik och musikproduktion 
där tre av fyra är yrkesverksamma musiker vid sidan av läraryrket. Alla fyra 
informanter säger sig ha skaffat musikproduktionskunskaper genom att 
faktiskt producera musik. På så vis så stämmer det överens med vad Dyndahl 
& Nielsen (2012) och Kvale & Nielsen (2000) menar när de talar om att lära 
genom utövning. I och med att de arbetat med musikproduktion under så lång 
tid så har de också lärt sig hantverket genom att testa sig fram och med det så 
har de både misslyckats och lyckats. Genom denna övning så har de förfinat 
sina kunskaper i ämnet Dyndahl & Nielsen (2012) och Kvale & Nielsen 
(2000).  

När jag tittar på resultatet från intervjuerna angående lärarnas syn på ämnes-
kunskaper så stämmer de relativt väl överens med vad Gullö (2010) kommit 
fram till i sin avhandling. De ämneskunskaper som anses vara viktiga och 
som framkommer vid intervjuerna är: 

• Tekniskt kunnande 
• Pedagogik och ledarskap 
• Musikaliskt kunnande 
• Aktualiserad musikalisk trendkoll 
• Kreativt förhållningssätt 
• Branscherfarenhet 
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När det kommer till tekniskt kunnande så anser informanterna att det viktig-
aste är att kunna koppla och sköta en analog samt digital inspelningsstudio, 
kunna placera mikrofoner på rätt ställe, kunna hantera och förstå hur inspel-
ningsprogram fungerar samt ha kunskap om olika inspelningssätt samt 
instrumentkännedom. Detta kan liknas vid Aristoteles Epistme (Gustavsson, 
2000) som är den teoretiska kunskapen som anses vara objektiv och oförän-
derlig medan Dyndahl och Nielsen (2012) kallar detta för påståendekunskap. 
Kvale & Nielsen (2000) beskriver detta som att lära om och med redskap, där 
redskapen eller artefakterna som man använder i musikproduktion inte har 
någon mening om det inte finns kunskap om hur man använder dem.  

Samtliga informanter anser att pedagogiken är något av det viktigaste när det 
kommer till att undervisa i musikproduktion. Pedagogiken verkar vara en mix 
av de tre metoder som Steinberg (2013) beskriver som förmedlingspedago-
gik, motivationspedagogik samt processpedagogik. Att kunna anpassa sin 
pedagogik efter elevernas behov beskrivs kortfattat av undersökningsdelta-
garna som att när de har nya elever så bestämmer de helt och hållet innehållet 
i undervisningen och håller det väldigt strukturerat till att släppa på tyglarna 
efterhand som eleverna får mer kunskaper. Detta stämmer överens med 
Zimmerman (2009) samt Lave och Wenger (1991) som beskriver exakt detta. 
Det skiljer sig något mellan informanternas sätt att jobba men samtliga 
använder sig av uttrycket att guida elever som någon slags gemensam syn på 
vad en lärare i musikproduktion bör göra. Att guida eller leda någon till 
utveckling är något som Gullö (2010) beskriver i sin forskning som något 
fundamentalt i lärarens roll. Att kunna vägleda elever när de kört fast i sina 
produktioner är ett måste och för att det ska lyckas så måste man ha en bred 
kunskap och förståelse för olika musikaliska genrer. Jag kan i undersökning-
en se att två av informanterna gärna låter eleverna lära av varandra. De anser 
att den sociala verksamheten är mycket viktig för lärprocessen. Det kan 
härledas till Säljö (2000) och Vygotskijs (Strandberg, 2006) syn på att lä-
rande sker i sociala sammanhang och dess kultur.  

Samtliga informanter är överens om att det är en fördel att undervisa i musik-
produktion ifall man kan spela ett eller flera instrument men alla är inte säkra 
på om det faktiskt behövs. De anser dock att man måste ha en musikalisk 
förståelse och kunna musikens innersta beståndsdelar såsom komposition, 
arrangering och instrumentering för att lättare kunna undervisa i detta ämne. 
Saker som nämnts i intervjuerna kring fördelar med att kunna spela ett eller 
flera instrument är att man på så vis lättare kan visa och inspirera elever 
musikaliskt, samt genom kunskapen som musiker kunna ge feedback på 
musikaliska begrepp såsom dynamik, melodi och ackord. 
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 Synen på att vara uppdaterad i ny musik är mycket viktig för tre av fyra 
informanter. De tre som anser detta säger samtliga att det är för att kunna 
tillgodose elevers behov genom att förstå deras musik, detta beskrivs av 
Gullö (2010) som omvärldsbevakning och kulturell timing. 

Kreativitet är något som samtliga informanter anser vara en stor del av 
musikproduktion och att ha ett kreativt förhållningssätt till det anses vara 
viktigt. Undersökningsdeltagarna låter ofta sina elever testa sig fram och 
experimentera för att nå nya kunskaper i ämnet. Det leder till att elever 
utvecklar sin intuition för ämnet och berör den så kallade tysta kunskapen 
som (Gustavsson, 2000; Molander, 1996) beskriver som att kunna något utan 
att förklara det. Detta kan liknas vid Aristoteles fronesis (Gustavsson, 2000) 
eller förtrogenhetskunskap (Dyndahl & Nielsen, 2012) där man bryter mot 
normer för att skapa något nytt. Burnard (2011) beskriver modernt musik-
skapande som något som är i ständig förändring på grund av att unga männi-
skor inte tänker i gamla banor så de är beroende av lärare med kreativt 
förhållningssätt.  

Något som också framkommit i undersökningen är att samtliga informanter 
anser det vara viktigt att man som lärare har bransch vana och har en fot i den 
riktiga musikvärlden. Detta för att kunna förklara, berätta och förbereda 
elever bättre för framtiden. Detta förstärker samtliga lärare med att lära 
eleverna rätt språk som leder till en större förståelse för yrkets identitet, 
kultur och gemenskap (Lave & Wenger, 1991; Ternhag, 2012a). Lave och 
Wengers syn på att det ska ske under övervakning av en mästare stämmer 
dock inte riktigt med hur informanterna ser på sig själva och sin undervis-
ning.  

När man ser på resultatet om fortbildning så anger samtliga informanter att de 
fortbildar sig själva genom att läsa diverse tidskrifter, bloggar eller plöja 
olika klipp på Youtube eller liknande. Ingen får någon i fortbildning i musik-
produktion via sin arbetsgivare. Det som dock framkommer i intervjuerna är 
att de också lär av eleverna och genom att undervisa vilket ju stämmer 
överens med vad Kvale och Nielsen (2000) skriver om att lära genom att 
undervisa. Alla informanter är rörande överens om att musikproduktion är ett 
komplext ämne att undervisa i som kräver många olika kompetenser. Man 
ska behärska datorer, mikrofoner, akustik, ellära, musik och samtidigt vara en 
god pedagog samt vägledare. Gullö (2010) beskriver detta som att lärare i 
musikproduktion måste vara multikompetenta.  
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6 DISKUSSION 

Jag har valt att diskutera resultaten av min undersökning i förhållande till den 
tidigare redovisade teorin. För att bättre förstå lärares syn på ämneskunskaper 
och hur de tillämpas så är det viktigt att diskutera likheter och skillnader med 
undersökningsresultaten med tidigare forskning. 

6.1 Reflektion över resultaten 

I min undersökning har jag tittat på vilka kunskaper och erfarenheter som 
fyra musikproduktionslärare har med sig in i klassrummet och hur de tilläm-
par dessa i undervisningen. Som nämnts tidigare så har de fyra informanterna 
en relativt lik utbildningsbakgrund. De har samtliga studerat musik på folk-
högskola och läst en musiklärarutbildning varav två av informanterna har gått 
en fristående kurs i musikproduktion medan de andra två kallar sig mer eller 
mindre självlärda, vilket helt och hållet stämmer överens med att lärande inte 
bara sker i skolmiljö (Bruner, 2002; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 

Undersökningen visar på att resultatet av musikproduktion till stor del hand-
lar om musik som på ett eller annat vis är inspelad så därför visar sig musik 
och inspelningsteknik vara en stor del av ämnet. Det innebär att när musik-
producenter skapar musik så krävs det kunskaper av olika slag. Undersök-
ningen visar att musikproducenten är vad Gullö (2010) kallar för multikom-
petent. Med det menas att musikproducenten har många kompetenser som de 
skiftar mellan. Det kan vara kompositör, arrangör, ljudtekniker, ledare och 
organisatör. En musikproducent behöver nödvändigtvis inte vara en duktig 
musiker eller fantastisk tekniker för att åstadkomma bra musik utan det som 
krävs är att man är kreativ och har musikaliska visioner. Dock visar under-
sökningen på att det finns stora fördelar med att faktiskt kunna spela ett eller 
flera instrument när man undervisar i musikproduktion.  

Lärare i detta ämne ställs inför många olika utmaningar av både teknisk som 
av musikalisk karaktär. Resultaten visar att det ofta handlar om att guida 
elever som kommit vilse i djungeln av tekniska valmöjligheter som nutida 
musikinspelningsprogram erbjuder. Men det kan också vara att man inspire-
rar till nya musikaliska kreativa mål. Därför är det viktigt att man som lärare i 
detta ämne är väl förtrogen med datorer, mjukvara och annan teknisk utrust-
ning som krävs vid musikproduktion samt kunna översätta detta i en pedago-
gisk kontext. En utmaning som undersökningen visar är bristen på undervis-
ningskultur och läromedel, vilket innebär att lärarna i mångt och mycket 
måste skapa sin egen undervisningskultur samt läromedel som ska spegla 
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skolverkets centrala innehåll. Det innebär att lärarna måste lägga en del tid på 
att fabricera läromedel vilket blir en extra administrativ börda. Resultatet 
visar på att lärarna kan få stora fördelar i sin undervisning genom att vara 
uppdaterade om samtidens musik då det anses vara lättare att få med sig 
elever om man kan mötas i deras kultur. Detta stämmer med Bruners, 
Vygotskij och Säljös (2002; Strandberg, 2006; 2000) syn på att människans 
kultur är viktig för lärandet. Att ha egen erfarenhet av musikproduktion anses 
vara ett måste för att kunna göra undervisningen så lik verkligheten som 
möjligt. Här går Burnards (2011) syn på att musiklärare har en skev och 
gammalmodig inställning till kreativitet och brist på insyn i musikbranschen 
stick i stäv med min undersökning. Att göra undervisningen så lik verklighet-
en som möjligt är också viktig för att eleverna ska få en ökad förståelse för 
yrkets identitet, språk och kultur (Lave & Wenger, 1991).  

 

6.2 Metoddiskussion och trovärdighet 

I metoddelen diskuteras val av metod och för och nackdelar med den kvalita-
tiva intervjumetod som jag har använt i denna undersökning. Jag kommer här 
diskutera ifall resultaten av undersökningen är trovärdiga och om de kan 
generaliseras. På grund av att jag endast haft fyra informanter i min under-
sökning så är det svårt att kunna generalisera forskningsresultaten. Däremot 
så stämmer resultaten gällande lärarnas syn på ämneskunskaper mycket väl 
med Gullö (2010). Trots den ringa empirin så anser jag att trovärdigheten i 
undersökningen är relativt hög och det tror jag har med att de semistrukture-
rade intervjuerna mer kom att likna samtal. På detta vis så ledde samtalen till 
djupare svar som jag anser vara trovärdiga. Vad som garanterat påverkat 
resultaten är helt enkelt min oerfarenhet av att intervjua människor samt 
analysera svaren. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så krävs inte bara stor 
kunskap av intervjuhantverket utan det krävs också att man kan reflektera 
professionellt över intervjuförfarandet och de svar som kommer av intervju-
erna. För att säkrare kunna göra en bra analys så är det enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) en fördel att också filma sina intervjuer för att också 
kunna se miner och kroppsspråk hos informanten. På så vis kommer man bort 
från intervjuforskningens vanliga verbala fixering. Så med facit i hand så 
borde jag även filmat intervjuerna och jag borde funderat mer över hur jag 
ställde frågorna samt tydligare kopplat dem till teorin. 
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6.3 Slutsats och framtida forskning 

Genom denna undersökning så har jag kommit fram till att musikproduktion 
är en pedagogisk verksamhet som kräver att lärarna måste inneha många 
kompetenser och ett kreativt förhållningssätt till pedagogik och musik gene-
rellt. Musikproducenten och pedagogen bör vara orienterad i dagens nya 
musik och kultur yttringar och ha musikaliska visioner samt vara en god 
ledare. Som pedagog har man stor nytta av att kunna spela ett eller flera 
instrument och man bör ha stor erfarenhet av musikbranschen. Vidareutbild-
ning inom ämnet tar lärarna tag i själva via internet där det ständigt kommer 
nya tips och rön samt sätt att arbeta på. Kulturen är i ständig rörelse så också 
tekniken vilket ställer nya krav på undervisande lärare. Jag anser att därför 
bör även musikpedagogiken följa med i utvecklingen och inte stagnera. Så ett 
forskningsförslag skulle kunna vara att forska på hur man kan utveckla nya 
vägar för kunskapsinhämtande. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

 

1.Bakgrund 
Vad är din musikaliska bakgrund? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad är din erfarenhet av musikproduktion? 
Följdfrågor (Tekniker/musiker/arrangör/kompositör) 
 
Vad är musikproduktion för dig? 
 
2. Ämneskompetens/undervisning 
Vilka ämneskunskaper/kompetenser är viktiga för lärare i musikpro-
duktion?   (Teknik/musik) 
 
Är det viktigt att spela ett eller flera instrument för att undervisa i 
MP? 
 
Kan du beskriva hur du lär elever ett inspelningsprogram? 
 
Hur ser du på kreativitet i Musikproduktion? 
 
Är det viktigt att lyssna på olika sorters musik för att undervisa i        
detta  ämne? 

 

3. Fortbildning 
Hur håller du dig uppdaterad inom musikproduktion? 


