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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att få fördjupad kunskap om hur gymnasielärare förhåller sig till den 

särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i Musikproduktion 1 och vad som 

uppfattas centralt i kursen. För att få en djupare förståelse om vad som kan uppfattas som 

centralt har begreppet musikproduktion redogjorts med hjälp av tidigare forskning. Detta 

arbete har genomförts med kvalitativa intervjuer med fyra stycken verksamma gymnasielärare 

inom ämnet musikproduktion. Fyra olika uttryck för förståelse har framkommit med hänsyn 

till ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. För samtliga informanter läggs 

det huvudsakliga fokuset på skapande och kreativitet i kursen Musikproduktion 1 och detta 

anses centralt i kursen. Studiens resultat visar att dessa fyra intervjuade gymnasielärare inte 

lägger särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, 

ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler i utformningen eller 

genomförandet av kursen. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie har grundat sig i 

ett läroplansteoretiskt perspektiv tillsammans med ett ramfaktorteoretiskt tänkande och 

klassifikation, inramning och makt och kontroll. 

Nyckelord: skolverket, gy11, kursplan, musikproduktion, läroplansteori, ramfaktorteori 
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1. Inledning 
Under min utbildning till musiklärare diskuterades inte Läroplanen för gymnasieskolan 

(Lgy11) i detalj i relation till ämnet musikproduktion. Efter att jag hade läst ämnets syfte, det 

centrala innehållet och kunskapskraven för gymnasiekursen Musikproduktion 1 insåg jag att 

det inte överensstämde med min syn på vad som är relevant att lära sig inom ämnet. Det är 

inte helt intuitivt att kunskaper om arbetsmiljöfrågor ska få en särskild betoning i förhållande 

till kursen Musikproduktion 1, och det borde i så fall vara väsentligt även för andra ämnen. I 

tidigare forskning kring musikproduktion ges arbetsmiljö lite eller mycket lite utrymme och 

det är förvånande att just Musikproduktion 1 får det. I detta självständiga arbete vill jag få en 

fördjupad kunskap om hur verksamma lärare förhåller sig till denna särskilda betoning i 

kursen Musikproduktion 1 och vad de uppfattar vara centralt i kursen. Om denna särskilda 

betoning inte följs vill jag förstå vad som i stället som anses centralt i kursen.  

1.2.Syfte 

Syftet med detta självständiga arbete är att få fördjupad kunskap om hur lärare förhåller sig 

till den särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i kursen Musikproduktion 1 

och vad som uppfattas vara centralt i kursen.  

1.2.1.Forskningsfrågor 

• Hur förhåller sig gymnasielärare till den särskilda betoningen på kunskap om 

arbetsmiljöfrågor i kursen Musikproduktion 1? 

• Vad uppfattar gymnasielärare som centralt i kursen Musikproduktion 1? 
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2.Bakgrund 

Det här kapitlet börjar med att presentera tidigare forskning kring ämnet musikproduktion. 

Sedan ges en beskrivning av kursen Musikproduktion 1 på gymnasieskolan där ämnets syfte 

och det centrala innehållet redogörs. Eftersom kunskapskraven är omfattande presenteras de 

som en bilaga i slutet av studien. Vidare ges en sammanfattning av Skolverkets allmänna råd 

om betyg och betygssättning, det centrala innehållet och kunskapskraven vid utformning och 

planering av kurser. Avslutningsvis presenteras en redogörelse för arbetsmiljö i skolan. 

Tidigare arbeten och forskning som använts till denna studie är bland annat Gullös (2010) 

avhandling “Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning” och 

Ternhag, G. & Wingstedt, J. (2012) “På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde” har bidragit till fördjupad kunskap musikproduktion som ämne. Boken 

“The Art of Music Production - The Theory and Practice” av Richard J. Burgess  (2013) har 

bidragit till en fördjupad kunskap om vad musikproduktion innebär och vad som kan 

uppfattas som centralt inom ämnet. Öbergs (2017) uppsats “Musikskapande och 

producentrollen: en studie om musikproduktion som gymnasiekurs” har varit en inspiration 

till att vidare studera musikproduktion som ämne på gymnasieskolan. Bernstein (2000) och 

Lundgren (1981, 1983) har varit grundstenarna för det teoretiska arbetet och den analytiska 

delen. Erikssons (2014) licentiatuppsats “Förutsättningar blir till erbjudanden - Belyst genom 

utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt” och “Lgr11 – stöd 

eller begränsning? Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras 

matematikundervisning” av Benita Berg (2014) har varit till hjälp för den teoretiska 

utformningen av arbetet. Samtliga forskningsarbeten utom två hittades genom sökningar via 

DiVa med sökorden musikproduktion, musikproducent, läroplansteori, ramfaktorteori, Gy11 

och Skolverket. Burgess (2013) avhandling hittades genom en sökning på musikproduktion 

via Google Scholar och Ternhag och Wingstedt (2012) lånades från Kungliga 

Musikhögskolans bibliotek efter jag hittade den via en sökning på Mikromarc där samtliga 

böcker listats. Jag kom fram till att använda dessa arbeten eftersom att jag upplevde de som 

relevanta i förhållande till mina forskningsfrågor. 
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2.1.Tidigare forskning kring musikproduktion 

För att få en djupare förståelse för vad som kan uppfattas som centrala delar för 

undervisningsämnet musikproduktion presenteras begreppet musikproduktion med stöd från 

tidigare forskning i detta kapitel. Musikproduktion är först och främst ett begrepp, och ett 

begrepp syftar på mycket och har inte någon entydig förklaring. Försöker man till exempel 

hitta en definition i Svenska Akademiens Ordlista, Akademiens Ordböcker eller Svenska 

Akademiens Ordbok finns inget ord som musikproduktion, utan man härleds i stället till 

orden musik och produktion. Om man ska definiera de två orden separat så kan en definition 

av ordet musik enligt SAOL vara konstnärligt ordnad mängd av toner av (vanligen) olika 

höjd och klang (Musik, 2018). Andra ordet produktion indikerar att någonting tillverkas, eller 

skapas. Produktion kommer från det latinska ordet produco vilket betyder att uppenbara, ta 

fram, förmå, sträcka ut, att förlänga eller att begrava (Gullö, 2010). En orsak till att det inte 

går att hitta en definition av begreppet musikproduktion i dessa ordlistor kan vara att 

musikproduktion som ämne är ungt och praktiskt (Gullö, 2010). 

Musikproduktion som undervisningsämne förenar flera olika kunskapsområden, bland annat 

ljudteknik, elektronik, arrangering, akustik, programmering men flera. Andra ämnen som till 

exempel musikteori som lärts ut under lång tid, har ett mer klart system för hur detta ska 

göras medan mer praktiska och kreativa ämnen som musikproduktion inte har ett lika tydligt 

arbets- eller tillvägagångssätt (Gullö, 2010).  

Enligt Ternhag och Wingstedt (2012) kan musikproduktion ses som ett begrepp som är 

uppbyggt av så kallade “satellitnoder”, där själva huvudbegreppet musikproduktion är 

satelliten och de delar som hör till är noder. Satellitnoderna skulle i detta fall kunna bestå av 

exempelvis elektronik, musikteori, företagsekonomi, programmering, akustik och 

musicerande (Ternhag & Wingstedt, 2012). Eftersom att musikproduktion innefattar och 

förenar ett flertal kunskapsområden innebär det att begreppet och ämnet blir komplext och 

svårt att definiera. De olika kunskapsområdena har sitt eget fackspråk och i sin tur har varje 

område sin egen begreppsutveckling som påverkar musikproduktion som begrepp (Ternhag & 

Wingstedt, 2012). Därför är ämnet är inte självständigt utan är beroende av de tillhörande 
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kunskapsområdena, eller satellitnoderna. Under tid förändras relationerna till de olika 

områdena vilket leder till att musikproduktion är under konstant förändring. I takt med att 

ämnet utvecklas kommer även betoningarna för ämnet att förändras (Ternhag & Wingstedt, 

2012).  

Burgess (2013) definierar musikproduktion som en teknologisk expandering av komposition 

och orkestrering. Han menar att musikproduktion fångar storheten av kompositionen, 

orkestreringen och kompositörens intentioner och att musikproduktion i sig är en konstform. 

När Burgess (2013) listar de olika förväntningarna av en musikproducent, eller någon som 

jobbar med musikproduktion, så talas det främst om artistens vision och vad han eller hon vill 

åstadkomma med sin musik och hur samarbetet är mellan artist/musikproducent. Under hela 

bokens gång ges arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, 

arbetstidsregler och arbetsmiljöregler inget eller mycket lite utrymme. Burgess (2013) 

uppfattar musikproduktion mer som en konstform än ett hantverk eller yrke och menar att det 

detta inte går att bortse från. Vidare definierar Oxford Dictionary konst som följande: 

The expression or application of human creative skill and imagination, typically in a 
visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated 
primarily for their beauty or emotional power. The various branches of creative 
activity, such as painting, music, literature, and dance (Oxford Dictionary, 2019).  

Enligt Svensk Ordbok så förklaras ordet producent med 1. en person som tillverkar eller 

framställer något och 2. person som finansierar och ansvarar för filminspelning eller 

skivinspelning (Svensk Ordbok, 2018). ESDA, eller The European Sound Directors 

Association definierar begreppet musikproducent enligt följande: 

'Music Producer' means the individual person or legal entity whose principal role it is 
to direct and supervise the creative aspects involved in making a sound recording or 
otherwise is responsible for the first fixation of a performance or collection of 
performances. (Also known as 'producer', 'sound director', 'studio producer' and 
'record producer' (ESDA, 2009). 

Enligt STIMs fördelningsregler finns enbart ersättningar för kompositörer, textförfattare, 

arrangör, textbearbetare och förlag och begreppet musikproducent finns ej med (Stim, 2018). 

Under ett produktionsarbete kan många olika yrkesgrupper vara delaktiga i 

produktionsprocessen som just kompositörer, textförfattare, arrangörer och textbearbetare 
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samtidigt som det inte finns en klar gräns mellan de olika yrkesrollerna för produktion, 

komposition, eller arrangering. De här yrkesrollerna har alltså konvergerat (Gullö, 2010). 

Begreppen musikproduktion och musikproducent kan vara nära förknippade med varandra 

och de kan ha en varierande innebörd beroende på vilket sammanhang begreppen 

förekommer. I en bred definition kan alla former av musikskapande ses som musikproduktion 

och alla som på något sätt skapar musik kan ses som musikproducenter (Gullö, 2010). Min 

egen definition av begreppet musikproduktion är i grund och botten baserad i kreativitet och 

skapande av musik i en digital arbetsmiljö, där allt från mixning till arrangering kan ingå.  

2.2.Musikproduktion 1 på gymnasieskolan 

Musikproduktion på gymnasieskolan består av kurserna Musikproduktion 1 och 2. 

Skolverkets beskrivning av de båda kurserna sammanfattas med ämnets syfte och vilken 

särskild betoning de ska ha, det centrala innehållet och kunskapskraven (Skolverket, 2018:a). 

Musikämnets syfte, vilket summerar de generella syftena för alla kurser i musik, består av 

följande punkter:  

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, 
samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
3. Förmåga att improvisera. 
4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 
5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 
8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 
9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor (Skolverket, 2018:c).  

Skolverket skriver följande: “Kursen Musikproduktion 1 omfattar punkterna 8–9 under 

rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 9.” Kursen Musikproduktion 1 har 

alltså två syften, varav den sistnämnda punkten i ämnets syfte, punkt 9, har en särskild 

betoning. Om denna särskilda betoning ska följas ordagrant innebär det att det ska läggas en 
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särskild vikt, styrka eller finnas en framhävande betydelse för denna kunskap i det centrala 

innehållet. Riktlinjer om hur särskild betoning ska tolkas finns ej från Skolverket (2018:b).  

Det centrala innehållet för Musikproduktion 1 består av följande punkter, där arbetsmiljö 

nämns i den sista punkten, punkt 8: 

1. Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. 
2. Medier för spridning av musikaliska produktioner. 
3. Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. 
4. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. 
5. Rumsakustik och ljudlära. 
6. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med 

andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.  
7. Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. 
8. Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, 

arbetstidsregler och arbetsmiljöregler (Skolverket, 2018:d).  

2.2.1.Tolkning av styrdokumenten 

För att få en djupare förståelse för hur kurs- och ämnesplanernas olika delar förhåller sig till 

varandra och hur de kan tolkas och implementeras beskrivs detta kortfattat i denna rubrik. 

Genom att läsa Skolverkets allmänna råd ges en tydligare bild och rekommendationer av hur 

lärare kan förhålla sig till ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven för de 

olika ämnena (Skolverket, 2018:b).  

Ämnets syfte beskriver enligt Skolverket (2018:b) vilka kunskaper som elever ska få 

möjlighet att utveckla och fungerar som långsiktiga mål. Målen, eller syftet, sammanfattar de 

kunskaper som ska betygsättas och därför finns det en relation mellan mål och kunskapskrav. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2018:b) ska läraren planera och genomföra undervisningen 

med syftet som utgångspunkt. 

Det centrala innehållet visar vilket obligatoriskt innehåll som ska finnas i undervisningen. 

Enligt Skolverket (2018:b) kan de olika punkterna i det centrala innehållet få olika mycket 

utrymme och kombineras på olika sätt utifrån ämnets eller kursens syfte vid genomförande 

och planering av undervisningen. Skolverket (2018:b) menar att det är syftet och det centrala 
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innehållet i kurs- och ämnesplanerna som ska vara utgångspunkt för undervisningen, inte 

kunskapskraven. Läraren ska enligt de allmänna råden, planera och genomföra 

undervisningen med utgångspunkt i syftet. Kunskapskraven är inte avsedda som grund för 

planering eller genomförande av undervisningen eftersom att de inte på något meningsfullt 

sätt kan säga något om vilken nivå eleven är på, och fokus riskeras att flyttas från innehållet i 

undervisningen till hur eleverna kan visa sitt kunnande. Därför behöver kunskapskraven läsas 

och tolkas i förhållande till ämnets eller kursens syfte, det centrala innehållet och den 

undervisning som bedrivits. Enligt Skolverket är det i syftet och det centrala innehållet som 

det finns information om vad som är väsentliga kunskaper i ämnet och därmed hur 

undervisningen ska planeras (Skolverket, 2018:b). 

3.Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie grundar sig på ett läroplatsteoretiskt 

perspektiv med delar av Bernsteins (2000) begrepp tillsammans med ett ramfaktorteoretiskt 

tänkande. Inspiration för att utforma den teoretiska delen har kommit från Lundgren (1981, 

1983), Bernstein (2000) och Lindblad och Sahlström (1999). Nedan presenteras 

läroplansteori, sedan klassifikation och inramning och sist det ramfaktorteoretiska tänkandet.  

3.1.Läroplansteori 

Enligt Lundgren (1983) kan läroplansteori visa på hur urvalsfrågor i form av skolans innehåll, 

mål och kommunikationssätt formas i ett visst samhälle och i en viss kultur. En 

grundläggande princip i läroplansteori är att det i varje samhälle pågår en samhällsproduktion 

där nya generationer uppfostras och utbildas för att kunna ingå i den nya 

samhällsgemenskapen. De kunskaper och färdigheter som samhället anser vara betydelsefulla 

i samhället väljs ut och omformas så att de kan återskapas inom utbildningsorganisationer, 

och denna kunskap representeras bland annat i urval av i och bearbetningssätt av läromedel. 

Lundgren (1983) menar att hur ett samhälle har löst återgivningarna av omvärlden vid en 

speciell tidpunkt blir texter för pedagogik i form av läroplaner där urvalet av färdigheter och 

!  7



kunskaper som ska återskapas förs samman. Kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden 

i samhället får betydelse för vilken kunskap som anses vara betydelsefull att reproducera 

inom nästkommande generation. Dessa förhållanden fastställer en viss uppfattning om vad ett 

specifikt ämne eller en utbildning ska innehålla och ha för mål och hur detta innehållet ska 

bearbetas vilket innebär att nya synsätt behöver kämpa mer för att få utrymme.  

Lundgren (1981) talar om styrning och kontroll som centrala element i läroplansteori och att 

kurser och utbildningar påverkas av en bestämd kultur och social struktur. Med andra ord 

menar Lundgren (1983) att utbildning är förankrad till det samhälle den finns i. Han påpekar 

att det är viktigt att ställa frågor kring vems verklighet och erfarenhet som anses få gälla. 

Läroplansteori behandlar de didaktiska frågorna vad, varför och hur på en central och lokal 

nivå. Varför man valt dessa mål för ett ämne, vem som har gjort det och vilka metoder som 

används för att förmedla uppsatta mål och innehåll till eleverna. Ett vidare resonemang av 

detta framförs av Englund (2005): 

Översiktligt kan möjligen hävdas att flertalet ämnesdidaktiska ansatser ofta är starkt 
förankrande i ett visst och bestämt innehåll, en selektiv tradition, som skall 
förmedlas främst via lärares tal och läromedel eller läras in på något specifikt sätt. 
En ömsesidigt kommunikativ hållning, som idag av många pedagoger betraktas som 
pedagogiskt och demokratiskt nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett 
meningsskapande i ett klassrum med barn/ungdomar, betraktas däremot inte inom de 
flesta ämnesdidaktiska ansatser automatiskt som en central innovation. Kanske är en 
första förutsättning för “en kommunikativ didaktik” därför en kritisk analys av det 
egna ämnets selektiva tradition, det vill säga av ämnets dominerande 
förgivettaganden vad gäller val av innehåll och undervisningsform (Englund, 2005). 

3.1.2.Klassifikation och inramning 

Bernstein (2000) har myntat begrepp som möjliggör en fördjupad förståelse för 

urvalsprocesser och dess konsekvenser för vad som sker eller vad som sker i den pedagogiska 

praktiken. Främst handlar det enligt Bernstein (2000) om makt och kontroll där olika sociala 

grupper i samhället har olika möjligheter att påverka den pedagogiska processen. Med 

Bernsteins (2000) begrepp om makt och kontroll försöker jag belysa hur lärarens, elevers och 

Skolverkets makt påverkar kursen Musikproduktion 1. Bernstein (2000) talar om 

klassifikation och inramning i undervisningen. Begreppet klassifikation används för att 
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diskutera uttryck för makt på en utbildningsinstitution, som till exempel kan bestå av ämnen, 

lokaler och grupper av människor. Svag klassifikation innebär att gränserna mellan olika 

ämnen och skolkunskap och kunskap utanför skolan, till exempel lärarnas tidigare kunskap, är 

otydliga. Om dessa gränser är tydliga talar Bernstein (2000) i stället om en stark 

klassifikation. Begreppet inramning kan i likhet med klassifikation vara antingen stark eller 

svag. En svag inramning innebär att gränserna för vad som kan och inte kan göras eller vem 

som har rätt att bestämma över detta i undervisningen är oklart och reglerna för 

kommunikation är otydligare. Vid en stark inramning utövas tydligare kontroll över innehållet 

i verksamheten och hur detta kommuniceras. En stark inramning får konsekvenser för i vilken 

ordning saker och ting kommer i och hur det bedöms är tydligt kontrollerat (Eriksson, 2014). 

3.1.3.Ramfaktorer 

Med ramfaktorer försöker man förklara hur resultatet av en undervisning styrs utifrån de 

processer och ramar som omger undervisningen. De här ramarna kan bestå av yttre 

ramfaktorer som läroplanen, ekonomiska faktorer och organisatoriska ramfaktorer. Det kan 

även bestå av inre ramfaktorer som lärares sätt att tänka kring skola och utbildning eller ett 

visst ämne (Lundgren, 1983). Genom att kombinera Bernsteins (2000) begrepp om 

klassifikation och inramning med ett ramfaktorteoretiskt tänkande försöker jag få en 

förståelse till varför en undervisningssituation utformas och genomförs på ett visst sätt. I 

denna studie används ramfaktorer som ett uttryck för läroplanen i kursen Musikproduktion 1 

och för att visa lärarnas förhållningssätt till forskningsfrågorna. Ramarna i kursen leder till en 

process och ett resultat, och ramfaktorteorin kan åskådliggöras på följande sätt: 

Ramar —————> Process —————> Resultat 

Modellen visar att ramar leder till undervisningsprocesser, eller handlingsmönster som i sin 

tur leder till ett resultat. Lundgren (1981) menar att skolans verksamhet styrs, begränsas och 

regleras av olika slags ramar - juridiska, ekonomiska och ideologiska där de ideologiska 

ramarna formas via exempelvis läroplaner. Lindblad och Sahlström (1999) belyser att 

undervisning är en socialt konstruerad process vilket leder till att undervisningens ramar 
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behöver förstås utifrån det praktiska förnuftet hos pedagoger som avser ramar, intentioner och 

föreställningar om sin verksamhet. Lindblad och Sahlström (1999) anser det betydelsefullt att 

med ramfaktorteorin fråga sig varför vissa ramar uppstår. Von Wright (1983) som författarna 

hänvisar till menar att det är viktigt att ta hänsyn till det praktiska förnuftet hos lärare utifrån 

det historiska och sociala sammanhang de ingår i när det kommer till planering av 

undervisning.  

4.Metod 

Nedan presenteras de grundläggande delarna för metoden i denna studie. Basen för studien är 

intervjuerna och empirin som samlats i samspel med mig och de fyra informanterna. De fem 

avsnitten i detta kapitel beskriver den kvalitativa forskningsintervjun och presenterar hur 

intervjuerna genomfördes, urvalet av informanter, de valda metoderna för att analysera och 

bearbeta insamlad data, studiens tillförlitlighet och avslutas sedan med de forskningsetiska 

principerna som följts inför och efter intervjuerna. 

4.1.Den kvalitativa forskningsintervjun 

I detta självständiga arbete har jag använt mig av halvstrukturerad intervju, vilket betyder att 

man varken har ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjuerna har 

koncentrerat sig till specifika teman som bestämts utifrån forskningsfrågorna. Eftersom denna 

studie handlar om att försöka förstå informanternas sätt att resonera och reagera så är det 

motiverat att samla in data med hjälp av kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Varför jag har 

valt en kvalitativ studie är således för att jag velat ha så utförliga och redgörande utläggningar 

som möjligt.  
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4.2.Genomförande 

Genomförandet för den kvalitativa studien har varit halvstrukturerade intervjuer med fyra 

gymnasielärare som undervisar i kursen Musikproduktion 1. De teman jag valde att prata om 

var deras bakgrund, deras undervisning, förhållningssätt till kursens syfte och vad de 

uppfattade som centralt i kursen Musikproduktion 1. Denna listan på teman gjordes kort och 

innehåller i stort de ämnen som skulle diskuteras och en rad potentiella frågeställningar 

(Trost, 2005).  

I Kvales (1997) avsnitt om intervjufrågor återgavs olika typer av frågor, dess ordning och en 

mer direkt beskrivning av hur de kunde användas i en intervju som jag fann användbar inför 

mina intervjuer. Bland annat betonades vikten av öppna frågor och tystnad eftersom att det 

kan vara en viktig faktor för att föra intervju framåt. I början av intervjuerna försökte jag ge 

informanterna en uppfattning av mig själv så att informanterna lättare tillät sig själva att tala 

fritt om sina erfarenheter och uppfattningar. Enligt Kvale (1997) skapar intervjuaren god 

kontakt genom att uppmärksamt lyssna, genom att visa intresse och att ha förståelse och 

respekt för vad den intervjuade säger, och det var en av mina främsta utgångspunkter under 

intervjuarna. Frågor innehållandes ordet varför undvek, dels eftersom att de inte sällan 

används för att ifrågasätta en åsikt eller ett beteende, men också för att en sådan typ av fråga 

leder till att ange ett orsaksförhållande (Trost, 2005). Målet var att framkalla spontana 

beskrivningar från intervjupersonerna och att formulera frågorna på så sätt att de skulle vara 

lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong så att samtalen skulle bli så flytande 

som möjligt (Kvale, 1997). 

Under intervjuerna eftersträvades de sex kvalitetskriterierna för en intervju enligt:  

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från intervjuaren. 
• I vilken grad intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren. 
• Ju mer korta intervjufrågor och långa intervjusvar, desto bättre. 
• Under den ideala intervjun sker en tolkning av innehållet under intervjuns gång. 
• Intervjuaren försöker validera sina tolkningar av informantens svar under intervjuns 

förlopp. 
• Att intervjun är “självkommunicerande” som blir en historia i sig som knappast kräver 

många extra beskrivningar eller förklaringar (Kvale, 1997). 

!  11



Delar av “Analysens sex steg” av Kvale (1997) som fungerade som stöd inför och under 

intervjuerna. I den första delen av intervjun lades vikten på att få informanterna att på ett 

spontant sätt berätta om sina upplevelser kring musikproduktion som ämne. Kvale (1997) 

menar här att det inte är viktigt att göra en alltför omfattande tolkning eller analys, utan det 

var först i det andra steget av intervjun som jag som intervjuare skulle upptäckta nya 

förhållanden och se nya perspektiv på de frågor jag ställde. För att jag skulle få en djupare 

förståelse för informanterna försökte jag i största möjliga mån tolka deras uttalanden och 

speglade tillbaka dem, så att de fick möjlighet att omformulera sig, samtidigt som jag då fick 

en bekräftelse på vad de menade. Detta är enligt Kvale (1997) det tredje steget ur analysens 

sex steg och detta gav mig möjlighet att få en bättre förståelse eller en omformulering av 

informanternas svar.  

Det fjärde steget ur analysens sex steg handlade om transkribering och databearbetning och 

presenteras under den rubriken. Ett femte steg hade varit att göra en till intervju för att ge 

informanterna möjlighet att kommentera mitt perspektiv och att utveckla sina ursprungliga 

uttalanden. Denna möjlighet gavs till samtliga informanter i och med att studien skickades till 

dem innan studiens publiceringen.  

Efter informanternas godkännande gjordes film- och ljudupptagning med programmet 

Quicktime Player för Mac och en extra ljudupptagning gjordes för säkerhets skull med 

applikationen Röstmemon till iPhone. Ljudupptagningen från Röstmemon raderades efter att 

jag kunnat säkerställa att det inte blev något problem med film- och ljudupptagningen. 

Filmerna förvarades säkert på en separat hårddisk och raderades efter publicering av detta 

arbete. Avslutningsvis går det inte att utesluta att mina frågor och mitt eget kritiska 

förhållningssätt till syftet i kursen Musikproduktion 1 lyst igenom under intervjuerna och 

påverkat informanterna. 

4.3.Urval 

Urvalet var målinriktat till att hitta verksamma gymnasielärare med lärarlegitimation i kursen 

Musikproduktion 1 i ett nära geografiskt läge, i detta fall Stockholmsregionen. Varför lärare i 
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just Stockholmsregionen valdes var på grund av praktiska skäl. Det hade dels varit för 

ansträngande att resa till andra regioner, och jag fick ihop ett tillräckligt stort antal 

informanter i Stockholmsregionen.  

Samtliga informanter hittades efter en sökning på en databas som listat ut gymnasium med 

musikinriktning. Utifrån denna lista kunde gymnasielärare som undervisar i musikproduktion 

kontaktas via mejl. Varför jag kontaktade just dessa gymnasielärare var för att de just 

undervisar i kursen Musikproduktion 1 och var på så sätt ett målinriktat urval och relevant för 

mitt arbete. Enligt Bryman (2018) är ett målinriktat urval till för att hitta informanter som kan 

tänkas ge relevanta svar till studiens forskningsfrågor, som i detta fall består av lärare som 

besitter en särskild insyn i musikproduktionsundervisning.  

Efter att mejl skickades ut till 15 möjliga informanter svarade fyra stycken som hade 

möjlighet att medverka och därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna. Resten av de 11 

möjliga informanterna svarade inte på mitt mejl.  

4.4.Analysmetod och databearbetning 

För att få en djupare förståelse om hur lärare reflekterar kring den särskilda betoningen på 

kunskaper om arbetsmiljöfrågor och vad de uppfattar som centralt i kursen Musikproduktion 

1 valde jag att använda mig av Lundgrens (1983) läroplansteoretiska tänkande i kombination 

med Bernsteins (2000) teori om klassifikation, inramning och ramfaktortänkande. De begrepp 

som förekommer och dess förankring till denna studie ges härmed en presentation. 

Läroplansteori -  visar på hur de kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden i samhället 

får betydelse för vilken kunskap som anses vara betydelsefull att reproducera inom 

nästkommande generation. Kultur och synsätt på musikproduktion styr till exempel vad lärare 

väljer att prioritera och vad de uppfattar som centralt kursen Musikproduktion 1. 

Klassifikation - stark klassifikation innebär stark makt och kontroll och svag klassifikation är 

tvärtom. Detta begrepp används i studien för att synliggöra lärarnas makt och kontroll de har 

över genomförandet och planeringen av kursen Musikproduktion 1. Vid en svag klassifikation 

hade lärarna inte haft tillräckligt mycket makt eller kontroll att kunna påverka till exempel 
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styrdokumentet i kursen. Ramfaktorer -  består av inre och yttre ramfaktorer. Inre ramfaktorer 

i denna studie är lärarnas inre ramar för vad de anser vara centralt inom kursen 

Musikproduktion 1. Med andra ord utgör de inre ramarna vad lärarna anser relevant och 

viktigt för kursen. Yttre ramfaktorer består av styrdokumentet i kursen Musikproduktion 1, 

det vill säga ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. Ramfaktorteorin kan 

åskådliggöras med Ramar - Process - Resultat. Kombinerat med Bernsteins (2000) begrepp 

om makt och kontroll påvisas att en svag inramning av styrdokumenten innebär att gränserna 

för vad som kan och inte kan göras eller vem som har rätt att bestämma över detta i 

undervisningen är oklar. 

Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord i fyra separata dokument i 

ordbehandlingsprogram på datorn. Den huvudsakliga formen för databearbetningen har skett 

genom att lägga märke till mönster, samband, se vad som hör ihop med vad, skapa kontraster 

och att göra jämförelser med de olika yttrandena och påståenden från de olika informanterna. 

Meningsbärande innehåll med hänsyn till arbetets syfte och forskningsfrågor markerades med 

fet stil under transkriberingens gång och under en till läsning markerades samband och teman 

med olika understrykningsfärger. Efter det skapades ett nytt separat dokument där den 

meningsbärande datan sammanställdes och kategoriserades för att lättare kunna jämföras med 

varandra. Data som inte var väsentligt för arbetet togs bort. Vad som var väsentligt eller 

oväsentligt bestämdes utifrån mina forskningsfrågor och studiens syfte. Överflödigt material 

som harklingar, upprepningar, avvikelser och pauser togs även bort. För att belysa 

meningsbärande innehåll kategoriserades, koncentrerades, strukturerades och tolkades de 

transkriberade intervjuerna och det är detta är som är det fjärde steget ur analysens sex steg 

(Kvale, 1997).  

4.5.Studiens tillförlitlighet 

Två vanligt förekommande begrepp i vetenskapliga undersökningar är reliabilitet och 

validitet. Dessa två begrepp kan sammanfattas som att de ger en bild av forskningens kvalitet. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet innebär att mätningar har gjorts på ett korrekt sätt. Reliabilitet 

handlar även om forskningens pålitlighet och trovärdighet i förhållande till undersökningens 
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syfte, teoretiska perspektiv och metodologi. Validitet, eller giltighet, innebär att det som skulle 

ha undersökts har undersökts och ingenting annat. Ett exempel kan vara att man gör en 

väderprognos genom att undersöka hur högt svalor flyger. Där räknas antalet svalor, flyghöjd 

över markytan och medelhöjd mäts och sedan konstateras att svalorna flyger över deras 

medelflyghöjd. Om allt detta har gjorts korrekt får undersökningen en hög validitet. Det kan 

råda enighet om ett forskningsarbetes reliabilitet samtidigt som validiteten kan bedömas helt 

olika av olika personer (Thurén, 2007).  

Eftersom att denna studies metod har varit förankrad i kvalitativa forskningsintervjuer så har 

olika teman undersökts och talats om för att få samtalen mer levande och öppna, men grunden 

för intervjuerna har kretsat kring undersökningens syfte och forskningsfrågorna.  

Enligt Kvale (1997) kan den kvalitativa forskningsintervjun varken karaktäriseras som en 

objektiv eller subjektiv metod. I princip kan kvalitativa intervjuer börja närma sig objektivitet 

i en artimetisk mening av intersubjektivitet, där artimetisk mening avser reliabilitet som mäts 

efter en överenskommelse mellan ett antal oberoende observatörer. Det som menas med 

artimetisk intersubjektivitet är att även om det inte går att upprepa en särskild intervju, kan 

olika intervjuare om de följer liknande procedurer enligt en gemensam intervjuguide, få fram 

ganska snarlika intervjuer (Kvale, 1997).  

4.6.Etik 

Innan intervjuerna ägde rum informerades informanterna om de fyra huvudkraven inom de 

forskningsetiska principerna och hur de skulle användas i denna studie. De fyra huvudkraven 

består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet och i enlighet med 

dessa krav upplystes informanterna om deras rättigheter (Vetenskapsrådet, 2018). 

De informerades om sitt samtycke, deras rätt att avbryta sin medverkan och att uppgifter som 

kan leda till deras identifikation hålls konfidentiella. Informanterna upplystes om att delar av 

video- och ljudinspelningarna kunde komma att visas för min handledare och examinator. I 

enlighet med föreskrifterna ur God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) förvaras video- och 

ljudinspelningarna oåtkomligt för obehöriga, och de raderades efter publiceringen av denna 
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studie. Ett etiskt dilemma jag behövde tänka över innan publiceringen av studien var att fråga 

mig själv vad som skulle hända om en rektor skulle få reda på att en av deras lärare inte följer 

Skolverkets styrdokument på ett tillfredställande sätt. Därav har det varit oerhört viktigt att ta 

hänsyn till att minimera riskerna till att kunna identifiera informanterna i denna studie, så en 

utförligare presentation av dem, deras utbildning, kön, ålder och information som kan leda till 

identifiering av skolan de är verksamma på förekommer ej och informanterna benämns I1-5, 

alltså Informant 1-5. Efter transkriberingen blev klar för samtliga intervjuer mejlades dem 

över till respektive informant för att få deras godkännande av allt de sagt, och innan studien 

publicerades mejlades studien till samtliga informanter för att få deras slutgiltiga 

godkännande och slutgiltiga kommentarer. 

5.Resultat 
Resultatkapitlet bygger på empiri från intervjuer med fyra verksamma gymnasielärare från 

olika gymnasieskolor i kursen Musikproduktion 1 i Stockholmsregionen. Informanternas 

förhållningssätt till den särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i kursen 

Musikproduktion 1 presenteras under den första rubriken. Under den andra rubriken belyser 

informanterna vad de anser viktigt att betona i ämnet och ger sina förklaringar till ämnet/

begreppet musikproduktion. Båda rubrikerna är beskrivning av data och analysen av denna 

data presenteras sedan i diskussionskapitlet. Informanternas svar presenteras i kategorisk 

ordning, där svaren knyts samman mellan informanterna för att skapa en röd tråd och 

kontinuitet i texten. Därav kan svaren lättare ställas mot eller med varandra.  

I följande avsnitt redovisas den insamlade och kategoriserade empirin från intervjuer med fyra 

verksamma gymnasielärare i kursen Musikproduktion 1 samt den teoretiska tolkningen av 

denna empiri. Underrubrikerna har strukturerats med utgångspunkt i resultaten från de två 

forskningsfrågorna.  
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5.1.Särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor 

Utgångspunkten för den första forskningsfrågan har grundat sig i kursen Musikproduktion 1 

där det finns en särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i ämnets syfte 

(Skolverket, 2018:c). I det centrala innehållet nämns arbetsmiljö i den sista punkten: fysiska 

arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler 

och arbetsmiljöregler (Skolverket, 2018:d). 

I1: Det där har jag funderat över hur de har tänkt när de lägger så mycket fokus på 

arbetsmiljö. För det tycker inte jag är det viktigaste i musikproduktions-sammanhang. Så 
jag går plikttroget igenom det och bockar av det, stämmer av att de har lärt sig lite och sen 
lägger man den absolut mesta vikten och fokus på att faktiskt skapa och spela in musik. Det 
är där någonstans man hittar den här genomgående i alla de här tre. Eleverna min och 

Skolverkets. 

I1 talar om sin förhållning till Skolverkets, sin egen och elevernas syn på ämnet och hur det 

råder en balansgång mellan dessa. Under den första intervjun säger I1 att han har funderat 

mycket över hur Skolverket har tänkt när de lägger så mycket fokus på arbetsmiljö och I3 

gissar att det är starka lobbyister som har fått in det i styrdokumentet. I2 uttrycker att att han 

inte lägger så mycket tid på det eftersom att han och hans elever inte tycker att det är det som 

musikproduktion i första hand går ut på och I4 nämner att det låter som en restprodukt från 

tidigare styrdokument som han inte lägger särskilt mycket tid på. I1 belyser vikten av att 

skapa vilket han nämner inte uppfylls. När I3 frågades om arbetsmiljöfrågor och lyftes 

problematiken om varför Skolverket lägger en särskild betoning på arbetsmiljöfrågor.  

I3: Det är en gissning från min sida att det är arbetsmiljöverket och liknande som har starka 
lobbyister som har fått in det där. För att det viktiga, även fast de skriver att det är en 

tyngdpunkt på det, om du skulle fråga tio stycken lärare i musikproduktion, vad är det 
viktigaste i ditt ämne att lära ut? Så tror jag att det är ganska få som skulle säga arbetsmiljö. 

Dock så poängterar även I3 att han mest utgår från kunskapskraven när det kommer till 

Skolverkets styrdokument och att han skapar sina arbetsmoment med dem som huvudsaklig 

utgångspunkt. Det centrala innehållet och ämnets syfte blir mer som ledstjärnor för 

utformandet av kursplanerna.  

I3: Ämnets syfte och det centrala innehållet, de ligger där som ett förtecken för det vi håller 

på med. Jag vet att jag kanske gör fel där, men när jag skapar mina moment och 
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planeringen inför kursen, då tittar jag mycket på kunskapskraven - vad är det de ska lära sig 

och vilka betygsnivåer, och så försöker jag hitta moment där jag kan använda 
kunskapskraven. Så har jag gjort, och när man gör det och tittar tillbaka på ämnets syfte 
och det centrala innehållet, då ser man att vi gör det som står där.  

I3 har en större utgångspunkt från kunskapskraven och I1 tar även hänsyn till ämnets syfte i 

Musikproduktion 1. I1 och I3 upplever att betoningen på arbetsmiljöfrågor inte är lämplig och 

att den läggs mer åt sidan till förmån av skapande.  

I1: Om man hade tolkat särskild betoning bokstavligt så hade man ägnat större delen av 
året åt arbetsmiljöfrågor. Men det går ju inte. Eleverna skulle ju lacka ur. Jag har inte 

material, det finns inte tillräckligt på datorn. Det faller ju på sin egen orimlighet. 

I2 och I4, lade inte någon särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till 

sin undervisning i Musikproduktion 1. Med hjälp av klassifikationsbegreppet så visas hur 

musiklärarna har väldigt stor makt och att de kan själva välja vart betoningen i ämnet ska 

ligga. Gymnasielärare sitter i en maktposition när det kommer till urval och utformning av 

kurser, och det märks tydligt i kursen Musikproduktion 1. Främst eftersom att det inte ges en 

särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i deras undervisning. Det finns en stark 

inramning i syftet i kursen Musikproduktion 1, men på grund av en stark klassifikation, makt 

och kontroll från gymnasielärarna blir de yttre ramarna svaga. Musiklärarna kan bortse från 

delar av styrdokumentet och i stället etablera en annan iscensättning av det.  

I2 lägger uttryckligen betoningen på det centrala innehållet. I4 försöker hela tiden väva in 

arbetsmiljöfrågor i sina kurser och menar samtidigt att kunskaper om arbetsmiljöfrågor redan 

är en stor del av andra kurser. I4 lägger, till skillnad från I3, större vikt på det centrala 

innehållet och ser det som grundstommen för utformningen av sin kursplan. Enligt I4 står det 

centrala innehållet för vad kursen ska innehålla, och har sedan lagt till kreativa moment för att 

göra kursen roligare för sina elever.   

I4: Arbetsmiljöfrågorna går in i så många kurser och vi är många lärare. Det är klart att vi 
arbetar med till exempel hur man ska ta hand om sin hörsel. I ensemblespel så är inte det 
där egentligen någon skillnad mot musikproduktion. Ja, man kanske inte ska sitta med 

hörlurar på sig för länge för att det blir lätt att man höjer. Sen är det ju så här med ergonomi 
och belysning och jag kan inte säga att jag lägger jättemycket tid på det.   
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Utöver ljudstyrka, ergonomi och belysningen kan inte I4 säga att han lägger särskilt mycket 

tid på kunskaper om arbetsmiljöfrågor, utan det är enligt honom något som sker kontinuerligt 

i flera olika kurser. När I2 fick frågan om betoning på arbetsmiljöfrågor och hur mycket tid 

han lade på det i sin undervisning gav han följande svar: 

I2: Jag tolkar den frågan väldigt fritt. Och då handlar det ju om starka ljud, elektricitet till 

viss mån och, men that’s it. Jag har svårt att se vad utöver det det skulle det kunna vara? 
Självklart så pratar man om ju att lyssningen inte ska vara för stark för att man ska orka och 
inte skada sig och hur man undviker rundgång. Arbetsmiljö och sånt, det lägger jag inte så 
mycket tid på. För dels tycker jag och eleverna inte att det är det som musikproduktion i 

första hand går ut på. 

Det visar sig att samtliga lärare inte lägger en särskild betoning på arbetsmiljöfrågor även fast 

det står i Skolverkets styrdokument. Det tycks råda en konsensus om att betoningen inte är 

relevant för ämnet musikproduktion och de tycks ha ett relativt fritt förhållningssätt till 

styrdokumenten. Vidare uttrycker I2 sig: 

I2: Jag följer det centrala innehållet men jag måste ändå rätta mig efter de elever jag har 
och att de får så bra förutsättningar som möjligt jag är här för att kunna tillgodose alla. 
Men det är från två håll liksom. Skolverket är från ett håll och eleverna ett annat och sen 
är det min tolkning och vad eleverna faktiskt behöver. 

Det visar sig att arbetsmiljöfrågor inte uppfattas av de undersökta lärarna som särskilt 

relevanta. Det framkommer att Musikproduktion 1 kan beskrivas som både starkt klassificerat 

och inramat där ramfaktorer i form av läroplanen, styrdokument och kursens syfte utgör en 

svag klassifikation och inramning. Informanternas svar visar vad som prioriteras och inte 

prioriteras i kursen, och det är tydligt att den särskilda betoningen på kunskaper om 

arbetsmiljöfrågor varken är av intresse eller får en hög prioritet. I och med att lärare tar 

hänsyn till sitt praktiska förnuft i kursen Musikproduktion 1 läggs ingen särskild betoning på 

kunskaper om arbetsmiljöfrågor, och påföljden av detta är att kursen får en tydligare 

förankring till vad lärarna anser vara mer relevant att lära sig. 

Genom att titta på informanternas relation till styrdokumenten tas arbetsmiljöfrågor inte tas 

med under något slags särskild betoning. I stället utformar de främst sina kursplaner utifrån 

vad de och eleverna anser viktigt för ämnet musikproduktion. Det centrala innehållet och 

kunskapskraven är mer relevanta än betoningen på ämnets syfte. Skapande och kreativitet är 
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något som samtliga informanter lägger sitt huvudsakliga fokus på i kursen Musikproduktion 1 

även fast det inte står någonting om skapande i styrdokumenten. I1 tar upp denna 

problematik:

I1: Men det står ingenting om det i Skolverkets styrdokument. Och eftersom många elever 

faktiskt vill lära sig skriva låtar och spela in sina egna låtar så gör man ju det ändå. Men det 
blir ju ingenting man kan betygsätta.

I1: Arbetsmiljö och sånt, det lägger jag inte så mycket tid på. För dels tycker jag och 
eleverna tycker inte att det är det som musikproduktion i första hand går ut på. Det jag 

verkligen saknar i den Skolverkets riktlinjer är faktiskt hur man fungerar i studiomiljö med 
andra. Alltså psykologi och hur man får musiker att prestera bra. Det står det ingenting om.  

Ingen av de fyra informanter följer denna betoning i Skolverkets styrdokument och det 

behöver inte i sig vara ett problem. 

Oliver: Men du känner ändå att du har friheten att kunna forma kursen lite själv då?

I4: Ja, jo men lite så och det här pratar jag naturligtvis med mina kollegor om det här också 

och min chef så att de vet om att jag tänker på det här sättet. Det är ändå den här 

skaparlusten som har gjort att man har valt att hålla på med musik.

I1: Jag känner mig inte så trängd av det, man inser att man faktiskt har väldigt stor frihet att 

göra det man vill under lektionerna. Så att jag ser inte det som något stort problem men jag 

har många gånger tänkt liksom hur har de tänkt? Vem är det som har tänkt?

Förhållningssättet till läroplanen när det kommer till Musikproduktion 1 verkar vara relativt 

avslappnat och samtliga informanter upplever att de kan forma kursen utifrån vad de anser 

vara viktigt att betona. Som I1 säger så känner han stor frihet att göra det han vill under 

lektionerna, men att det kan finnas en krock mellan styrdokumenten och hans uppfattning av 

ämnet. En stor konsekvens som lärare kan behöva brottas om de utformar sin kurs med 

utgångspunkt i denna särskilda betoning är det som informanterna anser vara centralt går 

förlorad. Därav är denna makt och kontroll som lärare besitter möjligtvis nödvändig för att 

skapa ett meningsfullt innehåll av kursen. 

En grundläggande princip i läroplansteori är att det i varje samhälle pågår en 

samhällsproduktion där nya generationer uppfostras och utbildas för att kunna ingå i den nya 

samhällsgemenskapen, och möjligen kan den särskilda betoningen varit mer relevant när 
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styrdokumenten formades. Detta kan ha lett till en krock mellan dagens syn på 

musikproduktion och när styrdokumenten skrevs. Som I1 påpekar, om man hade följt 

betoningen ordagrant så hade kursen i Musikproduktion 1 handlat mycket mer om arbetsmiljö 

än skapandet och det kreativa, som samtliga informanter pekar ut som de mest väsentliga 

delarna för ämnet. Ingen av informanterna nämnde relevansen av att just ha en särskild 

betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor, utan de talade snarare emot den. Betoningen på 

arbetsmiljöfrågor uppfattas dock inte vara ett särskilt stort problem för någon av 

informanterna, och det är troligen för denna betoning till viss del kringgås. Samtliga 

informanter tycks ha en fri tolkning av syftet i kursen Musikproduktion 1 och det centrala 

innehållet vilket leder till att de kan forma utbildningen efter vad de och sina elever tycker är 

relevant. Informanterna poängterar att de har friheten att inte tolka Skolverkets styrdokument 

på ett strikt sätt. 

5.2.Vad som uppfattas som centralt i kursen

Det råder en konsensus om informanternas syn om vad de anser vara centralt i kursen 

Musikproduktion 1, det vill säga vad de tycker är viktigt att lära ut. Skapandet och 

kreativiteten är en ledstjärna för samtliga informanter när det kommer till utformning och 

planering av kursen. Enligt I1 så behöver man balansera sin egen, elevernas och Skolverkets 

syn på vad som är centralt, och skulle man enbart gå efter styrdokumentet hade det inte 

gynnat eleverna.  

I1: Man har ju tre olika begrepp att hålla reda på, dels min egen, elevernas, deras 
förväntningar och deras tolkning av det och sen Skolverkets kursmål. Eleverna har ofta en 
annan bild och de ser mer den här moderna DJ-producenten som proddar en låt med laptop. 

Det är producent för dem, om man generaliserar. 

Vidare säger I2 att det viktiga att lära ut ligger i att producera musik för ämnet 

Musikproduktion 1.  

I2: Jag tänker att de ska lära sig att producera musik. Spela in, mixa och pröva på i den mån 

det går att försöka mastra eller i alla fall försöka lära sig grunderna. 
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Under intervjuns gång talar I4 mycket om att just kreativiteten är ledstjärnan i hans 

utformning av kursen och han uttrycker att om fokus ligger på skaparlusten så kommer det 

leda till en vidareutveckling som sträcker sig över en längre tid.  

I4: De flesta av våra elever kommer inte hålla på med musik yrkesmässigt. Eleverna ska 
känna till verktygen så att de kan ta tillvara på sin egen kreativitet. Naturligtvis försöker 

man få in kunskapskraven någonstans men det ska kännas att det är ursprunget är deras 
egen kreativitet. Musiken är det som ska stimuleras mest. Om man känner att det bottnar i 
ens eget skapande så tror jag det är lättare att uppehålla viljan. 

I4 menar att det främsta och viktigaste att förmedla till sina elever är kreativitet och skaparlust 

och att lära sig grundläggande verktyg för att kunna spela in och skapa musik och han ser 

hantverkskunnande som en väsentlig del. Viktiga delar som också underlättar i 

musikproduktion är enligt honom förberedelse, att ha en tydlig vision vad man vill göra, att 

kunna musikteori, arrangering, gehör och att kunna spela ett instrument. Att kunna musik i sin 

helhet är även någonting som I1 påpekar. Om ramfaktorer i form av kursens syfte hade haft en 

stark inramning och kontroll hade lärarnas makt minskat och detta hade lett till att kursen 

Musikproduktion 1 hade styrts på ett annorlunda sätt. Under sådana omständigheter hade det i 

verkligheten funnits en särskild betoning på kunskaper om arbetsmiljöfrågor, och eleverna 

hade då haft sämre möjligheter att ta tillvara på sin egen kreativitet. Ramarna, det vill säga 

styrdokumenten eller läroplanen för Musikproduktion 1, har en svag inramning i förhållande 

till kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Detta påverkar i sin tur processen och till slutresultatet 

för lärare och elever.  

I1: Musicerande, arrangerande, musikteori, gehör. Ja, exakt de bitarna. Om de inte har 
musikalisk kunskap eller förutsättning så blir det jättesvårt. 

Oliver: Du går inte slaviskt efter Skolverkets definition om vad musikproduktion är. Du 

balanserar det mellan din egen vision och elevernas och Skolverkets? 

I1: Ja, precis. För det som jag upplevt lite svårt kanske med Skolverkets definition, de säger 
ju ingenting om att faktiskt skriva musik. 

När I3 frågades om vad han trodde vad som är viktigast att betona svarade han kreativt 

skapande, digitala verktyg och att utveckla sin kunskap om musikens olika byggstenar. 

I3: Man kan säga att musikproduktion är ett ämne som samlar alla parametrar inom musik 
under ett paraply. Du ska på något vis förstå musikens helhet för att kunna producera 
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musik. Det är väldigt mycket som du ska kunna. Vad är viktigt att lära ut då? Ja, men vad är 

musik? Det är puls, rytm, takt, harmonik, melodik. Lär dig de grejerna så kanske du kan 
jobba som musikproducent.  

I3 uttrycker att det det viktiga är att förstå musik i sin helhet och att han försöker förmedla det 

till sina elever. Utöver skapandet och kreativiteten menar I2 och I4 att de lägger mycket fokus 

på att lyssna och analysera låtar.  

I3: Ja men man kan tänka att Logic X och Behringer 32, det är de viktiga grejerna här. Nej, 
det är bara verktygen för att skapa musik. Så vi lyssnar mycket på musik, vi lyssnar på 
gammal musik och ny musik och jämför, pratar om vad är det ni hör och så vidare. Det 

tycker jag är de viktiga grejerna att förstå, musik i sin helhet. Och man blir aldrig fullärd på 
det.  

Det säger jag till dem första lektionen de kommer in. Från och med nu så måste ni lyssna på 

musik analytiskt. Åtminstone ibland. Men nu när ni ska skapa musik här så är det ganska 
bra att ha lyssnat på musik med något slags fokus. Vad är det jag hör? Är sången starkare än 
gitarren? Hur kompakt är soundet? För att de ska ha en aning om vad de själva vill göra för 
någonting. 

I2: Det första de behöver klara av är att vara här inne och spela in och hantera utrustningen, 
det tycker jag är jätteviktigt. Annars blir det inte roligt, annars blir det ingen musik. Men 
det stora jag vill ge dem, skitsamma vad det står i centrala innehållet, men det som jag 

tycker är viktigast är att de lär sig utveckla sitt öra. Sitt lyssnande. Att jobba med örat och 
faktiskt lyssna på musik och lyssna på ett helt annat sätt. Och det tar tid att jobba upp.  

Det som för samman samtliga informanter är att kursen Musikproduktion 1 är tätt förknippat 

med skapande och kreativitet. I1 nämner vikten av att samarbeta och och I3 och I2 lägger 

tyngd på lyssning och att utveckla sitt öra. I och med att kreativiteten och skapandet anses 

vara en grundstomme för ämnet musikproduktion så fokuserar samtliga informanter på 

egenskaper som leder till det. Det rådde konsensus mellan informanterna om att skapande 

utgör en central roll i deras utformning av kurserna. Vad som är viktigt att betona skiljde sig 

en del, men inte markant. Både I2 och I3 tar upp vikten av att lyssna annorlunda på det 

musikaliska innehållet, och att utveckla sitt öra.  

Musikproduktionsämnet tar sitt uttryck utifrån vad musiklärarna själva väljer att lägga fokus 

på, vilket visar på en stark klassifikation av ämnet och kursen. Med andra ord vet 

musiklärarna vad musikproduktion innebär för dem och förhåller sig och anpassar kursen till 
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stor del efter detta förhållningssätt. I stället blir egna tolkningar viktigare i kursen 

Musikproduktion 1. Eftersom att ramfaktorn med utgångspunkt i läroplanen och kursens syfte 

är svag ges i stället fokus på kreativitet och skapande, och därför uppfattar jag dessa två 

aspekter som centrala för musikproduktionsundervisningen utifrån det läroplansteoretiska 

tänkandet. De inre ramfaktorerna för gymnasielärarna är starkare än de yttre ramfaktorerna i 

form av läroplanen och kursens särskilda betoning. Makten och kontrollen som lärarna 

besitter använder de genom att koncentrera sin undervisning till dessa aspekter i 

musikproduktion som anses vara mer centrala och viktiga och de formar kursen 

Musikproduktion 1 till stor del i enlighet med denna syn. Kunskaper och färdigheter som 

lärarna anser vara centrala väljs ut och omformas så att de kan återskapas inom kursen 

Musikproduktion 1, och denna kunskap representeras bland annat i urval eller 

bearbetningssätt av läromedel. I och med att det finns en makt och kontroll mellan sociala 

grupper i samhället så finns möjligheter att påverka den pedagogiska processen, och i en kurs 

som Musikproduktion 1 har lärarna och eleverna som sociala grupper makt att påverka den 

pedagogiska processen och dess innehåll. Ett ämne som musikproduktion har även en stark 

selektiv tradition som skall förmedlas via lärare. Ett ömsesidigt kommunikativt 

förhållningssätt i dessa maktförhållanden mellan läroplan, elever och lärare kan betraktas som 

pedagogiskt och demokratiskt nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett 

meningsskapande i ett klassrum med ungdomar. 

6.Diskussion 
Det som inte framgår av att läsa tidigare forskning av Ternhag och Wingstedt (2012), Gullö 

(2010) och Burgess (2013) är vikten av att ha en särskild betoning på kunskaper om 

arbetsmiljöfrågor i ämnet musikproduktion. Arbetsmiljö finns varken med i benämningar eller  

i konkretiseringar av vad som är centralt inom musikproduktion. Burgess (2013) har en del 

sidor och rubriker som avser managers och jurister vilka möjligtvis kan räknas in till 

arbetsmiljöregler, men de utgör 16 sidor av en 315 sidor lång bok. Under hela Gullös (2010) 

avhandling återkommer ordet arbetsmiljö fyra gånger, varav tre gånger under 

referensrubriken. Den korta passagen där arbetsmiljö nämns handlar om att man inte ska 
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lyssna på hög musik under långa pass för att det kan skada öronen, med en citering från 

Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ternhag och Wingstedt (2012) nämner ej arbetsmiljö 

under något kapitel i deras forskning. 

De intervjuade gymnasielärarna ser på kreativitet och skapande som centralt, och denna syn 

delas även med informanter ur Sara Öbergs (2017) studie där även hon intervjuat verksamma 

gymnasielärare. Möjligen kan Arbetsmiljöverkets samarbete med Skolverket påverkat 

utformningen av styrdokumenten för Musikproduktion 1 så pass mycket att det kommit att bli 

en särskild betoning på arbetsmiljöfrågor. En annan möjlig förklaring kan vara att 

musikproduktion innefattar höga ljud och mycket stillasittande och att det kan vara någonting 

särskilt viktigt att lära ut till dem som precis börjat kursen. 

De moment i det centrala innehållet för Musikproduktion 1 som välkomnar viss kreativitet 

och skapande till viss mån är i så fall punkterna “Grundläggande bearbetning av ljud med 

analog och digital teknik” och “Planering och genomförande av ett musikaliskt 

produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av 

akustiska eller elektriska instrument” (Skolverket, 2018:d). I kunskapskraven finns en passage 

om om konstnärligt skapande för varje betyg. Frågan är också hur man ska tolka Skolverkets 

allmänna råd och läroplanen för Musikproduktion 1 och om det är oskrivet att man ska ha ett 

friare förhållningssätt till dem. För en kurs som Musikproduktion 1 upplever jag det som mer 

relevant att lägga betoning på kunskapskraven i stället för kursens syfte.  

I Erikssons (2014) resultat framkommer det att lärarna gör sina ställningstaganden delvis i 

relation till förändringar av samhället och reformer och delvis i relation till de 

handlingsmönster som formats ur ett historiskt perspektiv vilket implicerar att lärare ändrar 

utformning av sina kurser i förhållande till samhällets utveckling. Möjligen gäller även detta 

gymnasielärare i kursen Musikproduktion 1 förhåller sig till detta på ett liknande sätt. Ämnet 

musikproduktion enligt Gullö (2010) en produkt av historia och nutid och är relativt unga 

begrepp som också är under konstant förändring. I och med detta leder det till att kurser inom 

ämnet musikproduktion också kommer att vara under konstant förändring, inte minst med 

tanke på den teknologiska utvecklingen som ständigt sker (Gullö, 2010). 
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6.1.Resultatdiskussion

Resultatet visar att gymnasielärare som undervisar i kursen Musikproduktion 1 uppfattar 

kreativitet och skapande som centrala delar, och en produkt av detta är att den särskilda 

betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor till viss del åsidosätts. Den tidigare 

forskningen om ämnet musikproduktion i kombination med den samlade empirin har 

presenterat en djupare förståelse för vad som kan vara centralt i kursen.

Efter att ha analyserat intervjuerna kan jag dra slutsatsen att kreativiteten, skapandet, digitala 

verktyg och lyssnande är viktiga grundstenar i kursen Musikproduktion 1 för dessa fyra 

informanter. Det finns riktlinjer från Skolverket för hur man ska förhålla sig till ämnets syfte, 

det centrala innehållet och kunskapskraven men de följs inte ordagrant, och frågan är om det 

behöver vara ett problem i sig, eller ens fel att göra. Det centrala innehållet anger som tidigare 

nämnt vilket obligatoriskt innehåll som undervisningen ska behandla och de olika delarna av 

det centrala innehållet kan få olika mycket utrymme utifrån kursens syfte vid planeringen av 

undervisningen (Skolverket, 2018:b). Därav hade det ju faktiskt blivit en särskild betoning på 

arbetsmiljöfrågor om en lärare planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i 

syftet.

Denna studie gör dock inga anspråk på att hävda att resultatet är en sann representation för 

alla lärare i kursen Musikproduktion 1, dels för att antalet informanter, fyra stycken, är lågt 

och för att jag som intervjuare är ny i detta hantverk. För att kunna dra mer definitiva 

slutsatser om mitt resultat skulle troligen fler intervjuer behöva genomföras. Det är även 

diffust hur betoning, eller särskild betoning, ska tolkas i förhållande till utformning och 

planering av kursen Musikproduktion 1 och min egen och informanternas tolkning av denna 

betoning kan mycket väl vara felaktig. Om detta skulle vara fallet visar dock denna studie på 

att dessa fyra informanter tolkat denna särskilda betoning som jag gjort, och i så fall behövs 

troligen en tydligare förklaring från Skolverket på vad betoning innebär.  
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6.2.Metoddiskussion 

Syftet med att använda sig av metod baserat på halvstrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjuer var att få en nyanserad bild av forskningsfrågorna. Det hade antagligen 

varit svårare att få så pass detaljerade och spontana svar av informanterna om en annan metod 

hade använts. Dock så tror jag att om i stället genomfört en kvantitativ enkätundersökning på 

ett nationellt plan så hade det troligen gått att generalisera gymnasielärares förhållningssätt till 

den särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor på ett mer djupgående sätt. Jag 

har varit intresserad av att få utförliga och nyanserade svar från mina informanter, och 

kvalitativa intervjuer gav det. Eftersom att intervjuerna var utformade på ett sådant sätt att de 

koncentrerades kring specifika teman och var öppna i sin natur ledde det till att samtalen med 

informanterna flöt på. En nackdel i denna metod var att transkriberingen var tidskrävande och 

besvärlig. Min upplevelse av vissa intervjuer var att de lätt flöt iväg på teman som inte var 

relevanta i förhållande till ämnets syfte och min frågeställning. Ett problem med 

halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer är att studiens validitet, det vill säga 

giltighet, kan försämras då teman som egentligen inte var relevant för studien även 

diskuterades. Dock så fick jag under intervjuernas gång svar på mina forskningsfrågor. I 

slutändan upplever jag att studien har hög reliabilitet då forskningsfrågorna kunnat besvaras 

och syftet fullföljas (Thurén, 2007). Att i efterhand urskilja, särskilja, hitta meningsbärande 

innehåll och kategorisera de olika informanternas svar var relativt enkelt. 

Att använda det läroplansteoretiska perspektivet med begrepp som klassifikation, ramfaktorer, 

selektiv tradition och inramning var för mig utmanande men gav mig perspektiv på lärarnas 

förhållningssätt till kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Det var dock svårare att få in de 

perspektiven till vad de anser centralt för undervisningsämnet, och detta tror jag beror på att 

vad som anses centralt inte har lika mycket att göra med själva läroplanen.  

6.3.Pedagogiska implikationer 

Kursen Musikproduktion 1 verkar inte representera vad som är centralt att lära om man tittar 

på kursens syfte. Balansen mellan Skolverkets, lärarnas och elevernas syn på 
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musikproduktion är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Möjligtvis är en friare tolkning av syftet 

i kursen i Musikproduktion 1 nödvändig och att gymnasielärarna gör rätt genom att 

åsidosätta, eller ha ett mer genomsyrande tänkande till denna särskilda betoning. Självklart är 

arbetsmiljö en viktig faktor i musikproduktion, men skulle denna särskilda betoning följas 

mer strikt hade det troligen inte getts tillräcklig mycket plats åt centrala delar av ämnet. 

Lärare gör troligen rätt för sig genom att åsidosätta denna särskilda betoning, men detta är 

även en tolkningsfråga. 

6.4.Framtida forskning 

Det hade varit intressant att få djupare kunskap på vad för konsekvenser betoningen och den 

särskilda betoning har i kursen Musikproduktion 1. Annan framtida forskning kan vara att 

finna verksamma gymnasielärare i ämnet musikproduktion idag som även har undervisat med 

de äldre läroplanerna och göra en jämförande studie mellan hur deras undervisning ser ut idag 

jämfört med hur den gjorde då. 
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Bilaga 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med 
tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper 
hos något medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven kopplar ihop 
och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i 
samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, 
hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om 
faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. 
Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för 
rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar 
i någon känd musikmiljö. 
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och 
resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Eleven 
redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och 
beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid 
musikproduktion. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med 
tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper 
hos några medier som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar 
ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter 
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samråd med handledare. Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, 
hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser 
om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. 
Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för 
rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar 
i några kända musikmiljöer. 
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och 
resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar 
resultatet. Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt för 
upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar 
och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid 
musikproduktion. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med 
tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper 
hos flera medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar 
ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter 
samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat 
flerainspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria 
situationeroch drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som 
påverkar det ljudtekniska resultatet. Dessutom förutser eleven svårigheter och 
anpassar sig för att utveckla resultatet. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande 
begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för 
rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer. 
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och 
resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar 
resultatet. Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt och 
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nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar 
och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker 
arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön vid musikproduktion. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
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