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Abstract 

The purpose of my study is for my students to better understand how to use the tools that they 
utilize when processing sound. I feel that students tend to use the tools they have been taught 
to use without understanding the purpose of doing so. To be able to know how to shape a 
soundscape, in an appropriate way for the material, is, according to me, the heart of the matter 
when it comes to the profession of Sound Engineering. 

I have chosen to construct three exercises in order to increase students’ knowledge of the 
subject: two types of listening, analyzing, and reflection exercises as well as a combined ear 
training and mixing exercise. These three exercises were followed by a fourth exercise, a 
mixing exercise, that I have previously used and the purpose for included this was in order to 
be able to compare the result with previous students’ results. 
It is my opinion that the students who participated in my development work, listened to and 
talked about sound and music in a completely different way than previous students have done. 
However, I do not feel that the level of the top mixes was been raised noticeably in 
comparison with previous years, but the level of the bottom mixes was significantly increased.  
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Sammanfattning 

Syftet med mitt arbete är att mina elever enklare ska förstå hur de ska använda de verktyg som 
de jobbar med när de bearbetar ljud. Jag upplever att eleverna använder de verktyg de lärt sig, 
men inte riktigt förstår varför. Att veta hur man på ett bra sätt bygger upp en ljudbild och 
arbetar med den tekniska utrustningen, på ett för materialet fördelaktigt sätt, är enligt mig den 
innersta kärnan i ljudteknikeryrket.  

Jag har valt att ta fram tre övningar för att utveckla elevernas kunnande i ämnet. Två typer av 
lyssnings-, analys-, och reflektionsövningar samt en kombinerad gehörs- och mixövning. 
Dessa tre övningar avslutas med en fjärde övning som är en mixövning som jag har använt 
mig av förr och tar med för att kunna jämföra resultatet med tidigare elever.  

Jag upplever att eleverna som har deltagit i mitt utvecklingsarbete lyssnar på och pratar om 
ljud och musik på ett helt annat sätt än vad tidigare elever har gjort. Jag tycker inte att 
högstanivån på mixarna höjdes något jämfört med föregående år, men jag tycker att 
lägstanivån blev betydligt högre. 
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Bakgrund 

Kärnan i ljudteknikeryrket 
Som ljudtekniker behöver jag förstå vad ljud är, hur det fortplantar sig och vilka faktorer som 
påverkar ljudet. Till exempel. Varför låter det olika om jag sjunger i duschen eller om jag 
sjunger i sovrummet? Varför stöter jag på problem om jag sätter en mikrofon ovanpå en 
trumma och samtidigt placerar en mikrofon under samma trumma? Vad händer med min 
hörsel om jag vistas i en lokal med hög ljudvolym för länge? Med hur många decibel ökar 
volymen om jag dubblerar ljudtrycket? Jag behöver också ha förmågan att kunna analysera 
och reflektera över vad det är som stör, saknas eller behöver kompletteras i en ljudbild.  
En ljudtekniker behöver alltså ha grundkunskaper i fysik, akustik, matematik och örats 
anatomi för att kunna förstå och reflektera över vad som händer i olika situationer, undvika att 
göra enkla misstag och framför allt undvika att skada oss själva och andra människor.  

Utöver faktakunskaperna behöver jag som ljudtekniker ha ett stort tekniskt kunnande. Jag 
behöver kunna hantera all den utrustning som används i yrket. Oavsett vilken kategori av 
ljudtekniker man tillhör så används samma typ av utrustning, om än på lite olika sätt. För att 
förstå tekniken och dess funktioner underlättar det om jag har förstått de faktakunskaper som 
jag skriver om ovan. Den tekniska utvecklingen går framåt med en rasande fart, vilket innebär 
att som ljudtekniker är det nödvändigt att vilja utveckla sina kunskaper och lära sig att hantera 
ny utrustning hela tiden.  
Viljan att utvecklas och lära sig nya saker är viktigt. Hur vi ljudtekniker tar till oss alla dessa 
kunskaper, både de gamla och nya, spelar inte så stor roll. Jag tror att vissa lär sig enklast 
genom att läsa tidningar, böcker eller manualer för att sedan testa dessa teorier i praktiken, 
medan andra, undertecknad inkluderad, lär sig bäst genom att uppleva och reflektera över vad 
som händer för att i efterhand söka stöd för sina erfarenheter i litteraturen. 

Gustafsson & Jonsson (2004) tar upp svårigheten med att sätta ord på saker som ska uppfattas 
med något av våra sinnen. Oavsett om det är konst, musik eller ljud som en lärare ska 
undervisa i är det enligt mig, precis som Gustafsson & Jonsson skriver, näst intill omöjligt att 
sätta ord på hur eleven ska lära sig att, till exempel, uttrycka sig. Jag som lärare kan endast 
försöka guida eleven till att hitta sin egen väg. Gustafsson & Jonsson skriver att det är i 
utövandet man lär sig allt det som inte går att lära teoretiskt. Som det så många gånger har 
tagits upp under min lärarutbildning, och som Gustavsson (2004) skriver, praktikern bygger 
sin verksamhet på sin egen reflektion, det tänkandet som är förenat med vad man gör.  

Förmåga att analysera och reflektera 
Min uppfattning är att ungdomars sätt att lyssna på musik idag skiljer sig helt åt jämfört med 
för bara 20 år sedan. För 20 år sedan gick man till skivbutiken, köpte en skiva, gick hem och 
lade ner vinylen på skivspelaren, satte ner nålen försiktigt, satt stilla och lyssnade på hela 
skivan samtidigt som man granskade konvolutet. Efter snart fem år som gymnasielärare har 
jag märkt att dagens ungdomar inte lyssnar på musik på samma sätt som jag gör, och gjorde 
när jag var i deras ålder. Istället för att lyssna på en hel skiva i lugn och ro zappar de igenom 
20 låtar på Spotify inom en kvart, samtidigt som de är aktiva på Facebook, Twitter och Skype. 
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Att analysera och reflektera över vad det är man gillar med en låt är det väldigt få som gör 
idag. Jag är medveten om att jag generaliserar ganska hårt, men det är den uppfattning jag får 
när jag pratar med mina elever som är nästan 20 år yngre än mig. 
Bjertoft (2004) menar att reflektionen är oerhört viktig för att kunna arbeta med ett yrke som 
baseras på människors sinnen. Till exempel behöver en dansare, enligt Bjertoft, lära känna sin 
kropp och utforska dess möjligheter. På samma sätt, anser jag, att en ljudtekniker behöver lära 
känna och utforska sitt hörselsinne och dess möjligheter. Att öva upp sin förmåga att kunna 
"zooma in" på specifika ljud i en ljudbild, identifiera dessa, åtgärda eventuella problem eller 
framhäva något vackert i en ljudbild kräver, enligt mig, många års erfarenhet och träning. Jag 
tror att det underlättar om eleverna får möjlighet att öva upp sin förmåga att analysera och 
reflektera över både andras arbeten och sitt eget.  
Jag kan dra många paralleller mellan dans, som Bjertoft skriver om, och mina erfarenheter av 
ljudproduktion. Bjertoft (2004) skriver om att utforska det tredimensionella och att utnyttja 
hela rummet. Detta är något som tillämpas både i musikmix men kanske framför allt i 
ljudläggning av film eller spel där surroundmixning är mer eller mindre obligatoriskt. Jag som 
ljudtekniker skapar mig en ljudmiljö som jag sedan kan röra mig i. Jag måste hela tiden ta 
hänsyn till ett visuellt eller virtuellt rum. Gör jag inte det blir ljudbilden inte trovärdig. 
I dansen är, enligt Bjertoft (2004), puls, tempo, rytm, dramaturgi och komposition viktiga 
ingredienser. Även om det är musikerna som står för detta på en inspelning så är det, enligt 
mig, väldigt viktigt att ljudteknikern är musikalisk i sitt sätt att arbeta med den tekniska 
utrustningen. Längd på rumsklanger, attack och releasetider på kompressorer, delaytider och 
redigering måste sitta ihop med musiken på ett bra homogent sätt. Jag anser att det går lika 
bra att förstöra svänget på en låt genom att ställa dessa parametrar fel som det går att 
framhäva svänget och musiken genom att ställa dessa parametrar rätt. Vad som är rätt 
inställningar beror på en mängd faktorer som är unika för varje situation. Därför anser jag att 
en tekniker hela tiden måste reflektera över vad det är hen gör och hur det påverkar 
slutprodukten.  
Det är just den analytiska förmågan och förmågan till reflektion hos mina elever som jag vill 
fokusera på att utveckla i detta arbete. För, trots att jag har examen från en av de högst 
rankade utbildningarna i Sverige, vilket gör att jag får kalla mig ljudingenjör, har jag aldrig 
fått undervisning i att analysera och reflektera över ljud. 

Koppling till kursplan 
Under mina år som lärare har jag upptäckt att undervisningen i musik- och ljudproduktion till 
största delen går ut på att eleverna ska lära sig de verktyg som finns till hands för att kunna 
skulptera och bygga upp ljudbilder. Det eleverna inte får lära sig är att lyssna, analysera och 
reflektera över vad det är de ska göra med verktygen. Min uppfattning är att eleverna ofta 
använder verktygen för användandets skull men inte riktigt förstår varför de använder ett 
speciellt verktyg i en viss situation. Tänk om en snickare bara skulle kunna spika och såga 
men inte veta hur man sätter ihop brädorna för att få en hållbar konstruktion. Att veta hur man 
på ett bra sätt bygger upp en ljudbild och arbetar med den tekniska utrustningen, på ett för 
materialet fördelaktigt sätt, är enligt mig den innersta kärnan i ljudteknikeryrket.   

Efter att ha pratat med några av mina kollegor angående hur de lägger upp undervisningen för 
att få eleverna att förstå vikten av analys och reflektion, visar det sig att ingen av mina 
tillfrågade kollegor har någon strategi för detta. De gör, precis som jag har gjort hittills, som 
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det står i kursplanen, vilket är att lära ut de tekniska bitarna. När jag tänker tillbaka på min 
egen utbildning, tre kurser i ljudteknik på gymnasiet och senare ljudingenjörsutbildning på 
högskola, kan jag inte komma ihåg att jag fick någon undervisning i konsten att analysera en 
ljudbild.  

Eisner (2002) skriver att ett fundamentalt problem när man jobbar med en konstform är att 
skapa ett tillfredställande uttryck med hjälp av detaljer som ska bli en helhet. Hur hänger 
delarna i en komposition ihop? I skolverkets ämnesplan för musik (2011) står det att 
undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka 
musikupplevelser. Det står också att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet. Men om man läser det centrala 
innehållet i de två kurserna i musikproduktion är innehållet helt fokuserad på tekniskt 
kunnande. Den kategori i det centrala innehållet som analys och reflektion enligt mig närmst 
hamnar under är ”Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.” Det är 
inte solklart från skolverket att analys och reflektion ska ingå i den kategorin, men jag anser 
att för att kunna klara av att göra en grundläggande bearbetning räcker det inte med att 
eleverna kan hantera verktygen utan de måste även ha en förståelse för varför de ska använda 
ett visst verktyg i en viss situation. 
Min uppfattning är att om eleverna tidigt lär sig att analysera och reflektera över ljudbilder 
kommer de att få en enklare väg genom kurserna musikproduktion 1, musikproduktion 2, 
ljudproduktion 1 och ljudproduktion 2, som alla fyra bygger på att kunna bearbeta ljud, 
berätta med ljud och förmedla känslor och sinnesstämningar med ljud. Med utgångspunkt i 
min egen erfarenhet av mina elevers oförmåga att reflektera och analysera samt skolverkets 
styrdokument avser jag utveckla övningar för detta. 

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att utveckla övningar i att analysera och reflektera över ljudbilder, 
för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga i detta. Förhoppningen är att elever-
na genom dessa övningar enklare ska förstå hur de kan använda de verktyg som finns till 
hands när de bearbetar ljud. Mitt mål är att eleverna ska bli mer medvetna och få en större 
förståelse för hur de bygger upp en ljudbild eller produktion så att den blir komplett. 

Frågeställning 

• Hur kan praktiska övningar i ämnet musikproduktion utformas så att eleverna 
utvecklar sin förmåga att analysera och reflektera över ljudbilder?  
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Utvecklingsarbetets förankring i litteraturen 

Konsten att förstärka en känsla eller förmedla ett budskap 
I boken The arts and the creation of mind skriver Eisner (2002) bland annat om människans 
sätt att uttrycka sig. En av de viktigaste grundidéerna som boken bygger på är att människan 
är en varelse som hela tiden vill skapa meningsfulla upplevelser. Vissa uttrycker sig i skrift, 
vissa i musik, andra i film och några genom att måla tavlor. Oavsett vilken mediering som 
används så är målet att förmedla något, ett budskap eller en känsla, enlig Eisner. Som 
ljudtekniker är man, som jag ser det, högst delaktig i att hjälpa, till exempel en låtskrivare, att 
förmedla ett budskap. Sättet man använder den tekniska utrustningen på och hur man väljer 
att balansera de olika delarna i en ljudbild kan lika gärna stjälpa som det kan hjälpa det som 
en låtskrivare vill förmedla.  

Att prata i metaforer 
En del som Eisner (2002) tar upp är vikten av att kunna tänka och prata i metaforer. Man 
behöver hitta ett språk för att beskriva det, som i mitt fall, bara hörs. Som ljudtekniker hamnar 
jag ofta i situationer där någon ska förklara för mig hur denne vill att det ska låta. För att vi 
ska kunna komma fram till ett resultat behöver vi använda oss av ett språk vi båda förstår. Att 
använda metaforer och referenser är då ett effektivt sätt. Molander (1993) tar också upp ämnet 
att prata i metaforer och menar att tala indirekt om något kan vara det effektivaste sättet att 
komma fram till det man vill beskriva. Eisner (2002) påpekar att konsten att tänka i metaforer 
kräver upprepad övning för att utforska språket. Precis som i alla språk handlar det om att 
utveckla det visuella språket och att hitta nya sätt att se och formulera sig, vilket i sig är 
viktigt för att utveckla tänkandet. 

Att se saker ur olika perspektiv 
Både Molander och Eisner tar upp vikten av att tänka och prata i metaforer. Eisner (2002) 
påpekar dock att man måste vara medveten om att människor kan ha olika referens till samma 
sak. En poet som står och tittar på en bro ser något helt annat än en ingenjör som tittar på 
samma bro. Alla har inte samma referens till hur, till exempel, en kyrka låter. Någon kanske 
brukar besöka en liten träkyrka medan en annan brukar besöka en stor stenkyrka. De har 
således helt olika referens till hur akustiken i en kyrka låter. Eisner (2002) menar att varje 
referensram inkluderar samtidigt som den utesluter. Att se är alltså samtidigt att inte se. 
Referensramen avgör vad man kan se.  

Didaktik och feedback 
Nilsson (2012) tar upp vikten av rätt svårighetsgrad på uppgifter. Är uppgifterna för svåra 
kommer eleverna att misslyckas vilket leder till att eleven tappar självförtroende och 
förtroende för läraren. Samma sak händer om uppgifterna är för lätta. När eleverna sedan 
arbetar med uppgifterna är det viktigt att man som lärare hjälper dem att komma framåt. Ett 
sätt att göra detta på är att är att använda sig av en modell som kallas för two stars and a wish, 
som Lundahl (2011) tipsar om. Metoden som går ut på att den som ger feedback nämner två 
saker hen gillar med arbetet och en sak som gör att arbetet kan förbättras och utvecklas. Det är 
inte bara läraren som kan använda sig av denna metod i sin återkoppling till eleverna. Även 
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eleverna kan använda metoden för att ge återkoppling på varandras arbete, så kallad 
kamratbedömning.  

Lundahl (2011) tar upp kamratbedömning som en teknik där eleverna får träna på att 
identifiera kvaliteter i både sitt eget arbete och andras arbete. Enligt Lundahl (2011) finns det 
tre stora fördelar med kamratrespons: 1) att eleverna bedömer andras arbete främjar deras 
förmåga att bedöma sina egna förmågor, 2) elever utgör i många fall bättre resurser för 
varandra än vad läraren gör, 3) att bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning av det 
egna lärandet. Det är dock viktigt att eleverna lär sig att ge feedback som inte sårar eller på 
något annat sätt förstör lärandet för eleverna. Eisner (2002) understryker vikten av att ge rätt 
feedback. Eisner menar att man genom olika typ av feedback lika lätt kan hjälpa som stjälpa. 
Det är även därför som Lundahl (2011) tipsar om om two stars and a wish modellen. 
Jag tycker dock att det är viktigt att eleverna får jobba en längre tid själva och då få möjlighet 
att experimentera och pröva sig fram innan jag som lärare, eller kamraterna ger feedback. 
Detta tas upp i boken Kunskap i det praktiska, där Sjöman (2004) skriver att om eleverna får 
börja med att pröva sig fram kan de sedan ställa de rätta frågorna och på så sätt lära sig mer. 
Säljö (2010) skriver om förståelsen av arbetsminnet och dess betydelse för lärande i olika 
sammanhang. Enligt Säljö visar undersökningar att vi kan ha svårt att hålla ordning på mycket 
information samtidigt som vi ska lära oss vissa färdigheter. Man talar då om brister i 
arbetsminnet. Detta är värt att tänka på när man konstruerar uppgifter. Det kan vara 
fördelaktigt att inte ge eleverna för mycket information på en gång. Det är bättre att ta 
arbetsmoment i små etapper och arbeta med varje etapp innan man går vidare. Får eleverna 
för mycket information på en gång får de svårt att komma ihåg allt och lär sig därmed 
långsammare.  

Reflektion 
Bjertoft (2004) tar upp att reflektion är oerhört viktigt för att kunna arbeta med ett yrke som 
baseras på människors sinnen. Man måste lära känna sina verktyg och utforska dess 
möjligheter. Detta gör man genom att utforska, analysera och reflektera över vad det är som 
sker när man gör på ett visst sätt. Gustafsson & Jonsson (2004) håller med Bjertoft. 
Gustafsson & Jonsson menar att beskriva saker som ska uppfattas med något av våra sinnen i 
ord är inte enkelt. Det är i utövandet man lär sig allt det som inte går att lära sig i teorin. 
Gustavsson (2004) menar att praktikern bygger sin verksamhet på sin egen reflektion. 

Analysera delarna för att skapa en helhet 
För att kunna mixa ihop alla spår i en inspelning och skapa en enhetlig ljudbild behöver man 
ha en förmåga att kunna analysera vad som behöver göras. Eisner (2002) menar att ett 
fundamentalt problem när man jobbar med en konstform är att skapa ett tillfredställande 
uttryck med hjälp av detaljer som ska bli en helhet. Eisner menar att i ett konstnärligt lärande 
beaktas relationen mellan delar och helhet i en kvalitativ mening. Hur hänger kompositionen 
ihop? Detta kräver och övar ett nytt sätt att se, inte enbart det lokala eller det kontextuella, 
utan relationen däremellan. Skolverket (2011) instämmer i detta då det i ämnesplanen för 
musik står att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och 
tolka musikupplevelser. Det står också att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet. 
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Utvecklingsarbetet i praktiken 

Planering 
Jag har funderat mycket fram och tillbaka över hur jag ska utforma övningar utan att eleverna 
tappar fokus. Enligt min mening gör de lätt det. Jag får känslan av att dagens ungdomar är 
uppvuxna med, och vana vid, ett extremt snabbt informationsflöde. Om inte hemsidan de vill 
hämta information ifrån laddas inom tre sekunder suckar de och går till en annan sida istället. 
Min uppfattning är att ungdomars sätt att lyssna på musik idag skiljer sig helt åt jämfört med 
för bara 20 år sedan. Förr gick man med förväntansfulla steg till skivbutiken där man 
inhandlade sin skiva. När man kom hem satte man sig ner i sin favoritfåtölj med en kopp 
kaffe och lyssnade på hela skivan samtidigt som man detaljgranskade konvolutet. Ingen fick 
störa. Idag zappar ungdomarna igenom 20 låtar på Spotify på en kvart, samtidigt som de 
pratar med en kompis, kollar statusuppdateringar på facebook och smsar samtidigt. De lyssnar 
sällan på en hel låt och än mindre på en hel skiva. Att sätta sig ner och verkligen lyssna och 
analysera vad som händer i en låt finns inte på världskartan för de flesta. Jag är medveten om 
att jag generaliserar ganska hårt, men det är den uppfattning jag får när jag pratar med och 
observerar mina elever.  

Nilsson (2012) skriver om vikten att utforma uppgifter på rätt svårighetsgrad. Nilsson menar 
att om uppgifterna blir för svåra kommer eleverna att misslyckas. Då faller elevernas 
självförtroende och lärarens professionalism i bitar. Ungefär samma sak sker om uppgifterna 
är för lätta. Därför strävar jag efter att de övningar, uppgifter eller studiematerial jag tar fram 
ska vara utformade så att eleverna tycker att det är intressant och förstår syftet med uppgiften. 
Uppgifterna måste vara konstruerade med en lagom svårighetsgrad för just den kursgruppen, 
och kanske till och med, en enskild individ.  
En av de tunga grundpelarna som mina övningar kommer att står på är det Eisner (2002) 
skriver, att vi alla har olika perspektiv på det vi ser, hör eller upplever. Jag tror att det är 
viktigt att eleverna tidigt hittar sina egna referenser till bra ljudbilder och lär sig att utgå ifrån 
dessa i sin fortsatta utbildning och framtida yrkesutövande. 

Övning 1: Aktivt lyssnande, del 1 
För att eleverna ska få en grund i att hitta egna ljudbildsreferenser samt lära sig att prata om, 
och beskriva ljud kommer den första övningen gå ut på att låta eleverna aktivt lyssna efter, 
plocka ut och beskriva olika delar i olika ljudbilder.  

En metod jag använder mig mycket av i min profession som ljudtekniker är att beskriva olika 
ljud med vanliga ord istället för tekniska termer. Ofta behöver en musiker eller producent, 
utan något tekniskt kunnande, förklara och beskriva för mig hur de vill att saker och ting ska 
låta, för att sedan kunna lita på att jag har förstått och kan översätta detta till tekniska 
lösningar, knapptryckande och skruvande på mixerbordet. Men, även om jag pratar med 
någon som är insatt i de tekniska bitarna har jag märkt att det är mycket enklare att låta bli de 
tekniska termerna och försöka beskriva hur man upplever, eller vad man vill uppleva, i 
ljudbilden med hjälp av vanliga ord och metaforer. Dessutom kan vara så att det finns olika 
tekniska lösningar för att komma fram till en viss ljudbild och då är det dumt att fastna i 
tekniska termer. Det är inte ovanligt att meningar som ”det låter lite burkigt”, ”sången känns 
lite instängd” eller ”jag skulle vilja ha lite brödigare gitarrer” kommer fram när man pratar om 
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ljud. Det kanske inte är solklart vad som menas när man läser meningarna här, men nästan 
alla förstår vad som menas om man samtidigt får lyssna på materialet som det pratas om. 
Skillnaden mellan en icke ljudkunnig person och mig som ljudtekniker är att jag kan översätta 
dessa metaforer till frekvenser, kompression, effekter eller något annan ljudteknisk apparat 
och uppfylla de önskemål som kunden eller jag själv har.  
Både Eisner (2002) och Molander (1993) delar min uppfattning och menar att just metaforer 
kan vara en bra väg till att beskriva något som bara kan upplevas med våra sinnen. Eisner 
(2002) utvecklar detta och skriver att om eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att tänka i 
metaforer behöver de tillfällen, exempel och uppmuntran i detta. Att tänka i metaforer kräver 
upprepad övning för att utforska språket. Precis som i alla språk handlar det om att utveckla 
det visuella språket och att hitta nya sätt att se och formulera sig, vilket i sig är viktigt för att 
utveckla tänkandet. Därför anser jag att eleverna behöver få övning i att beskriva ljud tidigt i 
sin utbildning.  
Eisner (2002) skriver att det gäller att hitta sitt eget språk och sina egna referenser till det man 
upplever. Det som kan vara lite problematiskt att referenser är personligt. Referensen som en 
person har påverkar också vad han ser. Ett bra exempel som jag tar upp med mina elever är att 
om någon säger att det låter som att sången är inspelad i en kyrka så har alla olika referenser 
till hur det låter i en kyrka. Som ett exempel kan vi jämföra Varbergs kyrka med S:t Olofs 
kapell i Tylösand. Varbergs kyrka är en stor kyrka byggd i sten där innertaket kan liknas vid 
en upp och ner vänd badbassäng, vilket gör att kyrkans akustik är väldigt kall, livlig och 
klangrik. S:t Olofs kapell däremot är en medelstor träkyrka som har en mer dämpad och 
varmare akustik. Detta borde betyda att alla har olika referens till hur en kyrka låter beroende 
på vilken kyrka man har besökt mest. Nästan alla kyrkor har dock det gemensamt att det är 
stora rum som är mer klangrika än ett normalstort rum. Eisner (2002) skriver att varje 
referensram inkluderar samtidigt som den utesluter. Att se är alltså samtidigt att inte se. 
Referensramen avgör vad man kan se. Även om vi har olika referenser till samma saker 
kommer vi ändå att kunna använda våra referenser för att diskutera och komma fram till en 
punkt där vi förstår varandra. ”Förståelsen kräver gestaltningar. Att tala indirekt om något kan 
ibland vara det effektivaste sättet att nå dess kärna” (Molander, 1993, s. 164). 
Med detta i åtanke har jag för avsikt att testa hur lätt eller svårt eleverna har att plocka ut och 
med hjälp av metaforer beskriva enskilda instrument ur en ljudbild. Istället för att jag väljer 
låtar där vi ska lyssna efter olika instruments ljud tänker jag be eleverna själva, individuellt, 
plocka fram låtar.  
Deras första uppgift blir att ta fram en låt som, enligt eleven, har ett sångljud som de gillar. De 
får 15 minuter på sig att hitta en låt. Därefter lyssnar vi på en låt i taget och pratar om 
sångljudet på respektive låt. Till exempel karaktären på sångljudet, hur det ligger i mixen och 
hur det passar in i låten. När vi är klara med sångljudet upprepar vi proceduren fast denna 
gång får de leta upp en låt med ett fantastiskt basljud, därefter trumljud, gitarrljud och 
slutligen en komplett mix.  
Eftersom att det, i detta fall, är sju elever i kursgruppen borde jag få sju olika låtar i respektive 
kategori som troligen kommer att låta väldigt olika och ha olika kvaliteter som vi kan 
analysera och reflektera över. 

Beräknad tid 160 minuter. (Ett lektionspass) 
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Övning 2: Aktivt lyssnande, del 2 
För att bygga vidare på förra övningen får eleverna i uppgift att aktivt lyssna efter detaljer i 
ljudbilden. Denna övning går ut på att de ska skriva ner vilka instrument de hör i ljudbilden. 
De ska även beskriva hur instrumenten låter och hur de ligger i ljudbilden. Den stora 
skillnaden mot den första övningen är att jag till denna övning kommer att använda mig av en 
låt som jag har spelat in och mixat, vilket innebär att jag har både den färdiga ljudbilden och 
råmaterialet att spela upp. Detta betyder att vi kan gå in i ljudbilden och titta mer exakt på hur 
detaljerna i ljudbilden ser ut och hur de tillsammans skapar en helhet. Vi kan även, i realtid, 
gå in i ljudbilden och justera detaljerna för att sedan analysera hur justeringarna påverkar 
helheten.  

Vi kommer att börja med att lyssna igenom låten ett par gånger. Eleverna får i uppgift att 
skriva ner vilka instrument de uppfattar i ljudbilden. De ska sedan beskriva hur dessa 
instrument låter och vilken plats de har i ljudbilden. Jag kommer därefter visa vilka 
instrument som faktiskt finns med samt hålla en kort föreläsning om hur jag tänkte när jag 
byggde upp ljudbilden, både vid inspelningstillfället och när jag mixade ljudbilden, och 
dessutom motivera olika beslut som togs. Denna korta föreläsning kommer förhoppningsvis 
att mynna ut i en längre frågestund angående uppbyggnaden av just denna ljudbild. Eleverna 
kan även komma med synpunkter och kanske förslag till ändringar och justeringar. Eftersom 
att jag kommer att ha råmaterialet på datorn, uppkopplad till både ljudanläggning och 
projektor, kan vi i realtid gå in och ändra i ljudbilden och på så sätt snabbt få en uppfattning 
om vad vi skulle kunna göra annorlunda. Därefter kan vi analysera och reflektera över hur 
ändringarna påverkar ljudbilden. Min förhoppning är att eleverna ska komma med egna 
förslag till förändringar utefter de lyssningsövningar vi gjorde i förra uppgiften. Om inte, får 
jag komma med ett eget förslag för att sätta bollen i rullning.  

Det viktiga är att eleverna får en uppfattning om hur olika förändringar i detaljer påverkar 
ljudbilden som helhet. Om jag till exempel gör sången mer diskantrik kommer det att få 
konsekvenser för den akustiska gitarren som just nu upptar det frekvensområdet. Som erfaren 
tekniker har jag en uppfattning redan innan om vilka faktorer som påverkar vad. Kunskaper 
som jag har fått genom att prova mig fram och lära känna hur ljud beter sig i förhållande till 
varandra. Målet är att eleverna ska förstå förhållandet mellan de olika delarna i en ljudbild 
och till slut lära sig att känna igen olika situationer, för att redan i planeringsstadiet av en 
inspelning eller mixning undvika att hamna i eventuella svårigheter.  

Beräknad tid 160 minuter. (Ett lektionspass) 

Övning 3: Frekvensgehör 
Övningen gå ut på att eleverna ska utveckla sitt aktiva lyssnande ännu mer, samtidigt som de 
ska ta ett första steg i att börja arbeta praktiskt med ljud. Eleverna ska i denna övning få öva 
på att lyssna efter och bearbeta frekvensinnehållet i olika ljud.  
Frekvensinnehåll kan enklast beskrivas som bas, mellanregister och diskant. För att kunna få 
plats med alla instrument i en ljudbild behöver man justera frekvensinnehållet på respektive 
instrument. Gör man inte det kommer ljudbilden att bli grumlig och otydlig. Tänk dig att du 
försöker lägga ett pussel med väldigt grovt sågade bitar. Man kan lägga ut bitarna och se vad 
det föreställer, men de passar dåligt ihop. Om man då tar fram, och använder sig av, sin fil 
och sitt sandpapper kan man jobba fram passformen på bitarna och få dem att passa perfekt 
ihop. På samma sätt behöver instrumenten i en ljudbild bearbetas för att de ska passa perfekt 



 

9 
 

ihop. I en ljudteknikers värld kallas inte verktyget för att skulptera ljud för fil eller 
sandpapper, utan verktyget för att bearbeta frekvensinnehåll heter equaliser.  

Protools heter det ljudredigeringsprogram vi använder oss av. Protools är sedan många år en 
världsstandard inom ljudbearbetning, oavsett om man arbetar med ljudläggning eller 
musikproduktion. Eleverna ska i denna övning lära sig att bearbeta frekvensinnehållet i ett 
ljudmaterial och behöver då, som jag nämner ovan, lära sig att hantera equalisern. Equalisern 
är det absolut viktigaste verktyget en ljudtekniker har när hen bearbetar ljud.  
Lektionen kommer att inledas med en kort föreläsning om vad ljud är, vad en frekvens är och 
lite kort om människans förmåga att uppfatta ljud. Fördjupning i detta kommer vid ett senare 
tillfälle. Därefter kommer jag att förklara och visa för eleverna vad en equaliser är, hur den är 
uppbyggd och fungerar, samt var man hittar dessa i Protools. Jag kopplar sedan ihop 
equaliserns funktioner med ljud, frekvens och människans ljuduppfattningsförmåga, som jag 
inledde lektionen med. 
Säljö (2010) skriver om förståelsen av arbetsminnet och dess betydelse för lärande i olika 
sammanhang. Enligt Säljö visar undersökningar att vi kan ha svårt att hålla ordning på mycket 
information samtidigt som vi ska lära oss vissa färdigheter. Man talar då om brister i 
arbetsminnet, vilket stämmer överens med mina egna erfarenheter. Därför väljer jag att bara 
gå igenom ett verktyg i taget, i detta fall equalisern, som de sedan får jobba med praktiskt. 

Sjöman (2004) skriver att "Efter genomgång av verktyg och maskiner uppmanas deltagarna 
att ’sätta igång’. Lärarna menar att när man får börja pröva sig fram kan man sedan ställa de 
rätta frågorna och lära sig mer" (s. 29). Jag har alltid haft uppfattningen att man lär sig bäst av 
att jobba med uppgifter istället för att läsa sig till hur det ska vara. Oavsett om det handlar om 
språk, musikteori eller att, som i detta fall, lära sig ett verktyg i ett datorprogram. Detta har jag 
fått mycket stöd för i den litteratur jag har läst under denna utbildning, till exempel av 
Sjöman.  
Med grund i Sjöman kommer jag att efter föreläsningen låta eleverna arbeta med en praktisk 
uppgift som går ut på att de ska härma en ljudbild som jag har gjort. Jag använder mig av en 
inspelning som jag gjorde för några år sedan som består av 22 olika ljudspår. Jag använder 
mig inte av original-ljudbilden eftersom det i den används många fler verktyg än equalisern, 
utan jag tänker skapa en ny ljudbild endast med hjälp av equalisern för denna uppgift.  

Själva övningsuppgiften konstruerar jag genom att duplicera samtliga 22 ljudspår så att jag får 
två versioner av samma råmaterial. Sedan bearbetar jag originalspåren med hjälp av 
equalisern och låter det duplicerade spåret vara orört. När jag bearbetat originalspåren färdigt 
bäddar jag in mina inställningar i ljudfilerna så att eleverna inte kan tjuvkika på hur jag har 
gjort. Resultatet blir att bredvid varje färdigbearbetat spår finns ett spår med råmaterial som 
eleverna ska bearbeta. Eleverna ska sedan enbart med hjälp av sin hörsel och equalisern 
försöka härma den equaliserkurva som jag har gjort. 
Facit till övningen kommer att presenteras på projektorn. Eleverna rättar sina egna arbeten. 
Jag tror att de i detta fall får ut mest av att rätta sina egna övningar därför att de då vet lite hur 
de tänkte när de skruvade just den kurvan på equalisern. Efteråt tar vi ett gemensamt samtal 
för att utvärdera uppgiften. 
Beräknad tid 480 minuter. (Tre lektionspass) 
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Övning 4: Mixövning 
Min fjärde övning är den mixövning jag förr om åren har använt som en första övning direkt 
efter att jag har haft en genomgång av equalisern i Protools.  
Eleverna får ett inspelat råmaterial av mig som de med hjälp av equalisern ska bearbeta. 
Samma upplägg som föregående uppgift, fast denna gång har de inget guidespår att stötta sig 
mot. Förutom equalisern ska de ställa en bra volymbalans mellan instrumenten samt placera 
ut dem i ljudbildens panorama, det vill säga någonstans mellan vänster och höger högtalare i 
ljudbilden.  

Det finns inga rätt och fel i en sådan här övning, vilket eleverna brukar ha svårt att förstå till 
en början. Allting handlar om att eleven ska kunna få fram den ljudbild som hen själv tycker 
passar och låter bra. För att göra det behöver eleven prova dig fram och hitta sitt sätt att arbeta 
och hitta sitt sätt att bygga upp en ljudbild.  

En av anledningarna till detta utvecklingsarbete är att jag tycker att eleverna borde prestera 
bättre än vad de brukar göra på denna övningsuppgift. Jag hoppas i och med detta arbete att 
jag kommer märka en positiv förändring i elevernas sätt att skapa ljudbilder jämfört med 
föregående år. Denna övning är den övning som jag senare kommer att använda mig av för att 
jämföra föregående elever med mina nuvarande elever när jag utvärderar arbetet.  
För många år sedan var jag på en föreläsning med Bruce Swedien, som framför allt är känd 
för att ha spelat in och mixat Michael Jacksons skivor under hans solokarriär. Bruce berättade 
att de, (han och Michael), aldrig blev helt nöjda med en mix utan skulle kunna sitta och mixa i 
princip hur länge som helst. Bruce menar, precis som jag, att det finns oändligt många 
varianter på ett bra ljud. Hade inte skivbolaget till slut satt en deadline för arbetet hade 
skivorna troligen aldrig blivit färdigmixade, enligt Bruce Swedien (föreläsning, 12 nov 2001). 
En färdigmixad ljudbild kan låta på väldigt många olika sätt och fortfarande låta bra. Det 
handlar om att fila till ljuden i råmaterialet så att de passar ihop, som att lägga ett pussel med 
hörseln istället för synen. Om eleverna får in det grundtänk som jag har presenterat i 
föregående uppgifter är min förhoppning att processen att lära sig lägga ljudpusslet ska gå 
fortare än tidigare. 	  
Ljudbilderna kommer att redovisas inför hela klassen. Varje elev får spela upp sin ljudbild för 
sina klasskamrater. Därefter får klasskamraterna ge feedback på ljudbilderna.  

Lundahl (2011) tipsar om two stars and a wish metoden som –vilket jag nämnt tidigare- går ut 
på att bedömaren ska nämna två saker de gillar med ett arbete och en sak som skulle kunna 
utvecklas. Lundahl skriver att det är viktigt att bedömaren lär sig att ge feedback som inte 
sårar eller på något annat sätt förstör lärandet för eleverna. Eisner (2002) menar att man 
genom olika typ av feedback lika lätt kan hjälpa som stjälpa. Jag har valt att använda two stars 
and a wish metoden efter att ha läst Lundahl och Eisner. Jag kommer att göra eleverna 
medvetna om hur metoden fungerar och att det är viktigt att man tänker sig för innan man 
säger något. Detta blir en första övning i feedback, något som eleverna kommer att fortsätta 
att utveckla under hela sin utbildning. 
Beräknad tid 420 minuter. (Två lektionspass) 
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Genomförande  
Eleverna som deltar i detta arbete består av sju elever i årskurs ett på gymnasiet. Klassen läser 
estetiskt program med inriktning mot musikproduktion. Eleverna har ett stort intresse för 
musikproduktion och samtliga är nybörjare i ämnet.  

Övning 1: Aktivt lyssnande, del 1 
Jag inledde lektionen med att berätta mitt syfte med övningen. Syftet är att ni, (eleverna), ska 
lära er att lyssna efter detaljer i en ljudbild samt att lära er att beskriva ljud för varandra.  
Jag gav en liten kort bakgrund till mitt arbete och berättade att jag förr om åren lärt ut 
verktygen och funktionerna i Protools och därefter har eleverna själva fått upptäcka och prova 
sig fram på egen hand med min ambulerande handledning. I år ser mitt upplägg lite 
annorlunda ut. Jag berättade att de skulle få lära sig att lyssna på musik på ett djupare plan där 
var och en skulle få reflektera över vilken typ av ljudbild som eleven själv gillar. Eleverna 
kommer på så sätt att lära känna sitt eget och sina klasskompisars ljudideal, samtidigt som de 
kanske får höra ny musik och nya typer av ljudbilder som de inte hade kommit i kontakt med 
annars. De kommer dessutom börja bygga upp ett referensbibliotek med ljudbilder som de 
gillar. Referensmusik är ett väldigt bra verktyg som alla, även de mest erfarna 
musikproducenter och tekniker använder sig av för att få en bild av vilket mål man har med en 
produktion eller mix. 

Dagens uppgift ser ut som följer. 

• Leta upp en låt som, enligt dig, har det bästa sångljudet. Beskriv sedan hur sångljudet 
låter och vad det är du tycker är så bra med just detta sångljud.  

• Fundera över hur sångljudet låter och försök beskriva det. Fundera även på hur 
sångljudet ligger i ljudbilden och hur det passar in i låten 

För att det inte skulle bli för stort och rörigt presenterade jag en kategori i taget, med början 
på sångljudet. De fick 15 minuter på sig att lyssna och leta upp ett, enligt dem, perfekt 
sångljud, jag gjorde givetvis detsamma.  
Direkt när de hade börjat jobba med uppgiften räckte en elev upp handen och ställde frågan, 
som egentligen sammanfattar hela mitt syfte med det här arbetet, ”-Men, jag vet ju inte vad 
jag ska lyssna efter?” Jag kunde nog inte fått en mer perfekt fråga, för det är precis detta som 
är syftet med mitt arbete. Eleverna behöver lära sig att lyssna efter olika saker och fundera 
över hur instrumenten tar plats i en ljudbild innan de börjar försöka sig på att skapa en egen 
ljudbild.  
När vi hade lyssnat på varje elevs bästa sångljud fick de en ny kategori att leta upp, denna 
gång det, enligt dem, bästa gitarrljudet. De fick 15 nya minuter på sig att lyssna och leta. När 
vi hade lyssnat och diskuterat elevernas olika gitarrljud gjorde vi samma sak med ett basljud 
och till sist trumljud. Vi hann på 160 minuter, med att kolla upp och diskutera sång, gitarr, 
trummor och bas med åtta elever.  
Eleverna fick sedan i läxa att under veckan leta upp en låt som de tycker har ett väldigt bra 
helhetsljud, med andra ord en bra ljudbild. Veckan efter fick de spela upp låten inför klassen 
och beskriva ljudbilden, vad de tyckte var bra med ljudbilden och om det fanns något som de 
inte tyckte var bra i ljudbilden. Vi diskuterade de olika ljudbilderna och drog slutsatsen att det 
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finns väldigt olika tycke och smak, därför kan olika ljudbilder låta bra på väldigt många olika 
sätt.  

Övning 2: Aktivt lyssnande, del 2 
Jag började lektionen med att presentera dagens övningsuppgift och syftet med den. Syftet är 
att eleverna ska fortsätta öva på att aktivt lyssna efter detaljer i en ljudbild. De ska även få en 
uppfattning om hur detaljerna i en ljudbild påverkar helheten.  

Övningen går till på följande sätt. Jag spelar upp en ljudbild som jag har skapat och ni ska 
lyssna noga och fundera över följande. 

• Vilka instrument hör du i ljudbilden? 

• Beskriv hur respektive instrument låter samt hur de ligger i ljudbilden, (vänster, höger, 
långt bak, långt fram etc.) 

• Fundera över om du skulle vilja ändra på något i ljudbilden och i så fall vad och hur?  
Vi lyssnade på låten tre gånger på raken utan att säga något mellan gångerna. Eleverna fick 
anteckna vilka instrument de hörde och lite tankar om ljudbilden. När vi hade lyssnat färdigt 
fick eleverna börja med att berätta vilka instrument de hade hört. Vi gick laget runt och de 
fick bara säga ett instrument i taget. Jag skrev upp de som fanns med på tavlan. Det var ingen 
som hade hittat något instrument som inte fanns med. De flesta hade dock missat en 
synthmatta som ligger ganska långt bak i ljudbilden, (bara en elev som prickade in den). 
Många tyckte att sångljudet kändes dovt och instängt och undrade över varför jag hade valt att 
göra så. Jag förklarade i all enkelhet att jag gillar det soundet och tycker att det passar väldigt 
bra till denna låt. 

Därefter kopplade jag upp min dator till både ljudanläggning och projektor. Vi gick igenom 
ljudbilden spår för spår och jag berättade lite om tanken bakom varje spår. Eftersom många 
tyckte att sången lät instängd testade vi att "lufta" den lite genom att lägga på mer diskant. Nu 
tyckte de att sångljudet lät bättre men att sången inte passade in i resten av ljudbilden. När vi 
hade laborerat lite med sångljudet haglade det idéer om vad som skulle kunna justeras för att 
se vad som hände med ljudbilden. Vi skulle kunna ha ägnat många timmar åt detta.  

Övning 3: Frekvensgehör 
Momentet inleddes med att prata om vad ljud är, vad en frekvens är och lite kort om 
människans förmåga att uppfatta ljud. Därefter presenterade jag equalisern, ett verktyg som 
används för att bearbeta frekvensinnehållet i ljud, samt visade var man hittar dessa i Protools. 
Jag kopplade sedan ihop equaliserns funktioner med ljud, frekvens och människans 
ljuduppfattningsförmåga, som jag inledde lektionen med.  

Jag presenterade övningen genom att lägga upp den på projektorn. Jag förklarade tydligt vad 
jag vill att de skulle göra med materialet och vad syftet är med övningen. Syftet är att eleverna 
ska öva sitt frekvensgehör samt lära sig att arbeta med equalisern, som är ett verktyg för 
ljudbearbetning.  

Uppgiften ser ut så här. 

• Du ska med hjälp av equalisern härma det färdigbearbetade materialet. Det spår som 
har ändelsen ”EQ” är det färdigbearbetade spåret och spåret bredvid är det råmaterial 
som du ska få att låta likadant som det färdigbearbetade spåret. 
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När alla hade förstått fick de en och en börja arbeta med övningen.  
Under tiden eleverna arbetade med övningen gick jag runt och gav respons på arbetet utefter 
”two stars and a wish modellen”. Det vill säga, jag visar två konkreta saker som jag tycker 
eleven gör bra och en sak som jag tycker att eleven ska fokusera på här näst. Detta visade sig 
vara en svår balansgång eftersom att jag inte ville avslöja för mycket av facit. Jag tycker att 
det är mycket enklare att jobba med denna typ av feedback när det inte finns något facit utan 
det bara handlar om att pusha eleven framåt. Jag upptäckte att det var väldigt viktigt hur jag 
formulerade mig i min återkoppling. Övningen går ut på att de ska öva på att lyssna efter 
frekvensinnehåll i ett material, vilket gör att jag var tvungen att tänka till hur jag formulerade 
vad de kunde utveckla utan att avslöja för mycket. Nu kom återigen metaforerna till 
användning. 
När alla kände sig klara kopplade jag in projektorn och plockade fram facit. Eleverna fick 
själva jämföra sin egen equaliser-kurva med min. Efter att vi gått igenom spår för spår bad jag 
varje elev att göra en spontan muntlig sammanfattning av skillnaden mellan sina inställningar 
och mina. Nästan alla konstaterade att de hade prickat in många kurvor ganska bra men hade 
nästan alltid gjort mycket grövre kurvor än vad jag hade gjort. Jag samlade därefter in allas 
arbeten för att själv kunna gå igenom dem i lugn och ro och på så sätt skaffa mig en 
grundligare uppfattning om hur väl elevernas frekvensgehör är utvecklat. Inte så mycket för 
bedömning utan mer för att ha en utgångspunkt inför kommande uppgifter i kursen. 
Uppgiften gick betydligt fortare än beräknat och tog bara två lektionspass, 320 minuter, 
istället för de planerade 480 minuter. 

Övning 4: Mixövning 
Jag började med att presentera ett nytt råmaterial för eleverna. Återigen en inspelning som jag 
har gjort. Denna gång är tanken att de ska mixa låten helt själva efter eget tycke och smak.  

Jag poängterade fördelarna med att använda sig av referensmaterial när man mixar. Även om 
man är en erfaren ljudtekniker så tycker jag att det är bra att kontrollera sin ljudbild mot en 
ljudbild som man vet låter bra. Då minskar risken att man hamnar på fel spår och eventuellt 
skruvar bort sig. Jag uppmuntrade dem att använda sig av det referensbibliotek som de börjat 
bygga på i den första övningsuppgiften. 
Uppgiften ser ut så här. 

• Mixa låten med hjälp av equaliser, volym och panorering. 

• Ljudbilden ska vara genomtänkt, välbalanserad och homogen. 
Några av eleverna påpekade att de tyckte att det var skönt att inte behöva härma mitt arbete, 
som de gjorde i den tredje övningen. Ett par elever tyckte att de var färdiga efter ungefär en 
timmes jobb. När en elev kände sig färdig eller körde fast lyssnade jag på elevens ljudbild och 
gav feedback enligt two stars and a wish metoden, på samma sätt som jag gjort i föregående 
övningar.  
När eleverna började känna dig nöjda fick de spela upp sin ljudbild för klassen. Innan 
redovisningen började pratade jag lite om hur man ger feedback. Jag poängterade att det är 
viktigt att man lyfter fram både vad som är bra och vad som skulle kunna justeras för att få 
ljudbilden lite bättre. Det är viktigt att tänka sig för innan man öppnar munnen när man ger 
feedback. Klassen fick sedan ge feedback på varandras ljudbilder, fortfarande efter two stars 
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and a wish metoden. Därmed fick varje elev ytterligare input på vad som fungerar i ljudbilden 
och vad som behöver jobbas vidare på. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får så många 
olika åsikter från så många olika personer som möjligt. På så sätt kan de välja ut feedback 
som de håller med om och ignorera det som de inte håller med om. Det visar också att många 
tycker olika om ljudbilder och att det kan låta på väldigt många olika sätt och fortfarande låta 
bra.   

När eleverna fått, och gett, varandra feedback fick de gå tillbaka till sitt eget arbete och utefter 
feedbacken göra justeringar. Just i detta fall valde jag att inte låta eleverna spela upp sina 
justerade ljudbilder igen för ytterligare feedback, som hade varit ett naturligt steg. Tanken är 
att eleverna ska jobba vidare med dessa ljudbilder utanför ramarna för detta utvecklingsarbete, 
och får då den feedbacken vid ett senare tillfälle.   

Utvärdering 
Eleverna som deltog består av sju elever i årskurs ett på gymnasiet som läser estetiskt 
program med inriktning mot musikproduktion. Eleverna har ett stort intresse för 
musikproduktion men samtliga är nybörjare i ämnet.  
För att kunna utvärdera resultatet av mitt arbete har jag jämfört resultaten av övning fyra med 
tidigare elever som har gjort samma övning. Klassen jag jämför med består av 14 elever som 
går i trean på gymnasiet nu. De gjorde övning fyra för två år sedan när de gick i årskurs ett 
med inriktning mot musikproduktion. Skillnaden är att tidigare elever inte har gjort övning 1-
3 som är de övningar som jag har arbetat fram i detta utvecklingsarbete. 

Etiskt förhållningssätt 
Under utvecklingsarbetet tog jag hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) publikation God 
forskningssed. Det innebär att jag har informerat berörda personer om arbetet och dess syfte. 
Deltagarna har fått valmöjligheten att vara med eller inte. Deltagarna skyddas av full 
anonymitet och forskningsmaterialet förvaras oåtkomligt för andra. Eftersom att jag varit 
noga med att förklara hur man ger konstruktiv feedback där jag använt mig av en vetenskaplig 
metod, har ingen av de medverkande på något sätt blivit, eller riskerat att bli, utsatt för 
kränkning. Eftersom att alla elever i kursgruppen har deltagit i utvecklingsarbetet, samt att 
arbetet är en förberedelse inför en uppgift som jag använt mig av på tidigare elever, finns det 
ingen risk att bedömningen av deltagande elever i kursen påverkas negativt av detta arbete. 
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Slutsatser 

Detta har eleverna lärt sig 
Övningarna aktivt lyssnande del 1 och del 2 två gick ut på att eleverna skulle öva på att 
plocka ut delar ur en ljudbild samt beskriva dessa med vanliga ord och metaforer.  

Vissa elever hade till en början lite svårt för detta medan andra hade ganska lätt för det. Det 
behövdes dock inte mycket förklarande för att alla elever skulle förstå och hitta vad de skulle 
lyssna efter. Eleverna tyckte att det var intressant och lärorikt att lyssna, analysera och prata 
om ljudbilder. De fick genom övningen en större inblick i, och förståelse för vad en ljudbild 
är, hur man på oändligt många olika sätt kan bygga upp en ljudbild samt att det finns väldigt 
många olika sätt som en ljudbild kan låta bra på. Eleverna har i och med dessa två inledande 
övningar börjat bli medvetna om vilken typ av ljudbilder de gillar. De har blivit medvetna om 
att små förändringar i detaljerna har stor inverkan på helheten. De har samtidigt börjat bygga 
upp ett personligt referensbibliotek som de kommer att ha stor nytta av framöver, både i 
skolan och ute i yrkeslivet.  

Övning tre, frekvensgehör, gick ut på att eleverna skulle öva upp sitt frekvensgehör samtidigt 
som de fick ett nytt verktyg, equalisern, att jobba med och lära sig.  

De fick i uppdrag att, med hjälp av sin hörsel och en equaliser, kopiera en mix som jag hade 
gjort. Eleverna lärde sig i och med denna uppgift ett nytt verktyg i ljudbearbetning, 
equalisern, samtidigt som de övade upp sitt gehör. De blev också mer bekanta med miljön i 
ljudbearbetningsprogrammet Protools, som är det program som de ska jobba med under hela 
sin utbildning och fortsatta yrkeskarriär. Som en liten outtalad bonus fick de en liten inblick i 
hur en bra grundinställning av en equaliser kan se ut för respektive instrument i en pop-mix. 

I fjärde och sista övningen skulle eleverna, med hjälp av equaliser, volym och panorering, 
bygga upp en ljudbild från grunden. En typ av slutuppgift som bygger på de tre föregående 
övningarna och knyter ihop säcken så här långt i utbildningen.  
För att genomföra övningen fick eleverna använda sig av det referensmaterial som de tagit 
fram i övning ett och två. De fick använda sig av sitt gehör och sin förmåga att analysera 
ljudbilder, som alla tre föregående övningar bygger på. Det nya verktyget equalisern fick de 
nu använda i en skarp, verklighetstrogen situation. De fick två nya verktyg, volym och 
panorering att jobba med. Väldigt enkla verktyg att förstå och använda, men det kräver 
återigen att eleven går tillbaka till sitt referensmaterial för att analysera och reflektera över hur 
verktygen skulle kunna användas på bästa sätt för att bygga ljudbilden. Denna övning har jag 
använt mig av på tidigare elever, men då som en första övning. Syftet med detta arbete är att 
eleverna ska prestera bättre på denna övning efter att de har gjort de tre förberedande 
övningarna som jag har utvecklat i detta arbete. 

Resultat 
Genom de övningar som jag har utvecklat i detta arbete upplever jag att eleverna pratar om 
och reflekterar över ljud och musik på en betydligt djupare nivå än föregående elever. De har 
en tydlig tanke om hur de vill att deras ljudbilder ska låta och visar en större förståelse än 
tidigare elever över hur de ska få fram den ljudbilden med hjälp av de verktyg för 
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ljudbearbetning som de lärt sig. Lägstanivån på ljudbilderna i uppgift fyra har höjts märkbart 
medan högstanivån låg kvar på en bra nivå.  

Deltagande elever har fått en större förståelse för hur ljud, frekvens och människans förmåga 
att ta upp ljud hänger ihop. Eleverna drar på egen hand paralleller mellan verktygen i datorn 
och ljudets fysiska egenskaper, på ett djupare plan än föregående elever. Jag anser att eleverna 
som har gjort dessa övningar också har skaffat sig en större förståelse för hur en ljudbild 
hänger ihop, hur detaljerna skapar helheten, till skillnad från tidigare elever som inte gjort 
dessa övningar. 

Jag kommer att fortsättningsvis använda mig av dessa övningar i kursen. Eleverna får på ett 
grundläggande sätt lära sig att analysera och reflektera över ljudbilder, i detta 
utvecklingsarbete med ett av de verktyg som används för ljudbearbetning, equalisern, i fokus. 
Det finns många verktyg i en ljudteknikers verktygslåda och dessa övningar kan tillämpas till 
varje verktyg eleverna ska lära sig. Det krävs att eleverna kan reflektera och analysera hur 
samtliga verktyg används i en ljudbild. Eleverna gillar övningarna och har lärt sig mycket på 
dem och övningarna har, enligt mig, gett fina resultat i form av ökad kunskapsnivå hos 
eleverna. Genom att upprepa samma procedur för alla de verktyg som används för 
ljudbearbetning tror jag att eleverna utvecklar sin analytiska och reflekterande förmåga ännu 
mer.  

Jag kan tänka mig att liknande övningar skulle gå att använda i gehörsdelen i gehörs- och 
musiklära kursen. I musikteorin handlar det om att hitta tonerna i en melodi och övningarna i 
detta arbete handlar om att hitta frekvenser i ljud. Tekniken att hitta tonerna i en melodi och 
tekniken att hitta frekvenser i ett ljud har många gemensamma nämnare. Det borde gå att 
använda en modifierad version av detta arbete i ensemblekursen och instrument- och 
sångkursen där eleverna ska lära känna sina respektive instrument och hitta en plats för sig 
och sitt instrument i en ensemble. Varför inte modifiera övningarna lite till för att till exempel 
analysera och beskriva texter i språkämnena för att på så sätt få mer kött på benen innan 
eleverna ska skriva själva? Det borde, med andra ord, gå att använda detta arbete som en mall 
i flera ämnen och moment.   
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Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att utveckla övningar i att analysera och reflektera över ljudbilder. 
Målet med dessa övningar var att eleverna enklare skulle förstå hur de ska använda de verktyg 
som finns till hands vid ljudbearbetning. Målet var att det i förlängningen skulle leda till att de 
själva blir bättre på att skapa ljudbilder och producera musik genom att de kan analysera och 
reflektera över sina och andras arbeten. 
Efter att ha läst Eisners (2002) och Molanders (1993) tankar om vikten av att kunna tänka och 
prata i metaforer kände jag att jag hade något att bygga mina övningar på. Eftersom att jag har 
erfarenhet av att prata i metaforer i mitt tidigare yrkesliv som ljudtekniker, kändes det som en 
naturlig sak att presentera för eleverna. En viktig del som Eisner påpekar är att man måste 
vara medveten om att människor kan ha olika referens till samma sak. Detta hade jag inte 
själv riktigt reflekterat över innan utan fick mig en nyttig tankeställare som har färgat hela 
mitt sätt att tänka när jag planerat och genomfört övningarna. Det som är självklart i mitt 
huvud kanske ser ut på ett helt annat sätt i någon annans huvud. 
En av grundpelarna i detta arbete är att eleverna ska förstå hur man använder detaljerna i en 
ljudbild för att skapa en helhet. Både Skolverket (2011) och Eisner (2002) understryker detta. 
När jag planerade mina övningar var jag lite orolig för att själva lyssnandet och analyserandet 
av detaljerna i en ljudbild skulle bli för svårt för ett otränat öra och att jag därmed skulle tappa 
elevernas fokus och intresse. Nilsson (2012) skriver att är uppgifterna för svåra kommer 
eleverna att misslyckas vilket leder till att eleven tappar självförtroende och förtroende för 
läraren. Hade jag tappat elevernas förtroende här hade deras intresse för uppgifterna troligen 
försvunnit och grunden i mitt arbete fallit. Det visade sig att eleverna var mycket fokuserade 
och intresserade att lära sig att analysera och reflektera över ljudbilder. Några elever tyckte att 
det var svårt i början men ju mer vi lyssnade och beskrev ljuden, desto enklare fick de att hitta 
ljuden och till slut kunde de hitta vad det var de skulle lyssna efter. 

När jag har använt mig av kamratbedömning föregående år har jag varit noga med att de som 
bedömer måste säga minst en bra sak om arbetet och att de måste vara konstruktivt. Efter att 
ha läst Lundahl (2011) fastnade jag för two stars and a wish metoden som går ut på att den 
som ger feedback nämner två saker hen gillar med arbetet och en sak som gör att arbetet kan 
förbättras och utvecklas. Detta är en metod som jag fastnade för och numer använder när jag 
själv bedömer mina elevers arbeten. Inför varje redovisning där jag använder mig av 
kamratbedömning beskriver jag denna metod för eleverna och ber dem följa den. Jag 
upptäckte dock att det var väldigt viktigt hur jag formulerade mig i min återkoppling. Det var 
en ganska svår balansgång att använda den här typen av feedback när det fanns ett tydligt svar 
på uppgiften, eftersom att jag inte ville avslöja för mycket av facit. Min upplevelse är att det 
är mycket enklare att jobba med denna typ av feedback när det inte finns något facit utan det 
bara handlar om att pusha eleven framåt. 

Jag är mycket nöjd med hur eleverna har tagit till sig och genomfört övningarna. De har visat 
ett stort intresse, engagemang och vilja att lära sig. De har, enligt mig, kommit mycket längre 
än vad tidigare elever har gjort vid samma tidpunkt i utbildningen. En stor bonus som jag inte 
tänkte på när jag började detta arbete är att det har blivit betydligt bättre kommunikation 
mellan mig och eleverna eftersom att vi har övat på att beskriva ljud med vanliga ord och 
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metaforer, vilket både jag och eleverna kommer att kunna dra stor nytta av under de 
resterande två och ett halvt år av utbildningen.  

Kritisk granskning av det egna arbetet 
Utvärderingen har ganska uppenbara brister eftersom det finns väldigt många olika aspekter 
att ta hänsyn till.  
Först och främst är det min personliga uppfattning att deltagande elever i detta 
utvecklingsarbete har presterat bättre än föregående elever. Det finns inga vetenskapliga bevis 
för att så är fallet.  

Att jämföra arbeten mellan olika klasser kan aldrig bli helt tillförlitligt. Alla individer och 
kursgrupper fungerar på olika sätt. De har olika intressenivå, talang och engagemang vilka är 
viktiga parametrar som jag inte tar upp i detta arbete.  
Med tanke på detta, är det inte alls säkert att mina tidigare elever hade presterat bättre om de 
hade fått ta del av det lektionsmaterial som jag har utvecklat här. Min uppfattning är dock att 
anledningen till att eleverna presterar betydligt bättre i år är till största delen på grund av detta 
utvecklingsarbete. 
I det stora hela är jag nöjd med mitt arbete. Jag kommer att fortsätta att tillämpa dessa 
övningar med kommande årskurser eftersom det, enligt mig, gav ett positivt resultat.   
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Bilagor 

Uppgiftsbeskrivningar till övningarna 

Övning 1: Aktivt lyssnande, del 1 
• Leta upp en låt som, enligt dig, har det bästa sångljudet. Beskriv sedan hur sångljudet 

låter och vad det är du tycker är så bra med just detta sångljud.  

• Fundera över hur sångljudet låter och försök beskriva det. Fundera även på hur 
sångljudet ligger i ljudbilden och hur det passar in i låten 

Syfte 

Lära dig att beskriva ljud och kunna prata om ljud med andra. Lära känna dig själv och vilket 
sound du gillar samtidigt som du övar på att plocka ut detaljer i en ljudbild. Dessutom lägger 
du en grund till ett personligt referensbibliotek, som är viktigt att kunna ha till hands i olika 
situationer. 

Redovisning 
Det sångljud du plockar fram spelas upp och beskrivs muntligt inför klassen om 15 minuter. 
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Övning 2: Aktivt lyssnande, del 2 
• Vilka instrument hör du i ljudbilden? 

• Beskriv hur respektive instrument låter samt hur de ligger i ljudbilden, (vänster, höger, 
långt bak, långt fram etc.) 

• Fundera över om du skulle vilja ändra på något i ljudbilden och i så fall vad och hur?  
Syfte 

Fortsätta att öva på att lyssna aktivt efter detaljer i en ljudbild. Få en uppfattning om hur 
detaljerna i en ljudbild påverkar helheten. 

Redovisning 
Vi går laget runt i klassen tills instrumenten tar slut. Därefter diskuterar vi och provar vad 
eventuella ändringar i ljudbilden skulle ha för påverkan på helheten.  
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Övning 3: Frekvensgehör 
• Du ska med hjälp av equalisern härma det färdigbearbetade materialet. Det spår som 

har ändelsen ”EQ” är det färdigbearbetade spåret och spåret bredvid är det råmaterial 
som du ska få att låta likadant som det färdigbearbetade spåret. (se bild) 

Syfte 
Utveckla ditt gehör, nu med fokus på frekvenser. Lära känna equalisern. 

Redovisning 
Facit visas på projektorn. Ni rättar era egna övningar och reflekterar över likheter och 
skillnader mellan era equaliserkurvor och facit.  
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Övning 4: Mixövning 
• Mixa låten med hjälp av equaliser, volym och panorering. 

• Ljudbilden ska vara genomtänkt, välbalanserad och homogen. 
Syfte 
Att praktiskt arbeta med en verklighetsförankrad uppgift där du praktiserar det du har övat på 
i föregående övningar. 
Redovisning 

Era respektive ljudbilder spelas upp inför klassen. Ni ska ge respons på era klasskamraters 
ljudbilder muntligt. Ni ska nämna två saker ni gillar med ljudbilden och en sak ni skulle vilja 
ändra på. Syftet med responsen är att ni ska hjälpa era klasskamrater att komma framåt i sitt 
arbete med att bygga upp ljudbilder.  

 


