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Abstract

Music Production with Changing Tools – a Challenge to Formal Education

Jan-Olof Gullö

The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with

tools for interactive communication and media production. Many students choose to

study music production in higher education establishments. Therefore music

production is an emerging subject and important research topic. The aim of this

thesis is to develop knowledge of music production and to identify key skills

necessary for music producers and music production teachers. Three sub-studies

were performed to investigate what characterizes music production, both in an

educational context and as a professional activity. In the first study, a Desktop Music

Production project in a municipal music school was investigated. Observations and

interviews were used as data collection methods. The results show that teachers need

to be multi skilled to teach music production. In addition to standard teaching skills

they need to have extensive knowledge of music technology and relevant

contemporary knowledge about trends in youth culture and popular music. In the

second study students' views on important learning outcomes in music production

were investigated. Questionnaires and group interviews were used to collect data.

The results show that music production is a topic that includes various types of

content. Issues regarding music, technology, music industry, personal development,

and employability were of central importance to the students. In the third study

eleven professionals were interviewed, all music production teachers or active music

producers. The main result was that the skills required for both music producers and

music production teachers are varied and extensive. Psychology and leadership,

music, technology, ethics, law and copyright, entrepreneurship and cultural timing

are particularly relevant to music production. Based on these results, a model for

education in music production is presented. Music production also differs from

traditional music education. In addition to traditional musical and pedagogic skills it

requires technical competence from the teachers. Men dominate music production

teaching, and the vast majority of professional music producers are also men.

Technological developments are affecting young people's musical skills, and

therefore it’s a challenge for music teachers to meet pupils and students who already

have advanced knowledge of music production and are eager to learn more.

Keywords: desktop music production, gender, music education, music production,

the Bologna process, the millennials, university teaching
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1 Inledning

Under senare år har utvecklingen av modern informations- och kommunika-
tionsteknologi resulterat i avancerade möjligheter för dem som skapar musik
med digitala verktyg. Som en följd av denna utveckling har många
ungdomar som intresserat sig för musikskapande i datorer sökt sig till högre
utbildning i musikproduktion inom ramen för fristående kurser eller
utbildningsprogram. Samtidigt finns musikproduktion som ämne inom
gymnasieskolan sedan början av 1990-talet och har även blivit allt vanligare
i den frivilliga musikundervisningen vid till exempel studieförbund och
kommunala musikskolor. Musikproduktion är alltså en tillväxtsektor inom
musikutbildning på olika nivåer.

Problemområdet för denna avhandling är alltså företeelsen att många som
är intresserade av att skapa musik med digitala verktyg söker sig till högre
utbildning i musikproduktion. Detta samtidigt som ämnet musikproduktion
är ungt och i utveckling. Därför är det angeläget att musikproduktion
undersöks inom ramen för musikpedagogik som vetenskapligt ämne.

1.1 Syfte
Avhandlingens syfte är att bidra till ökad kunskap om musikproduktion som
professionell verksamhet samt att begreppsliggöra kompetenser som är
väsentliga inom denna. Detta leder till följande forskningsfrågor:

• Vad kännetecknar musikproduktion i utbildningssammanhang och
som professionell verksamhet?

• Hur beskriver musikproducenter och lärare i musikproduktion den
professionella kompetens de behöver i sina respektive yrken?

Resultaten från undersökningen förväntas ge kunskap om vad blivande lärare
i musikproduktion och blivande musikproducenter behöver lära sig under sin
högskoleutbildning.
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1.2 Inriktning och avgränsning
Denna avhandling ansluter till den musikpedagogiska forskning som är
riktad mot studier av undervisningsprocesser och studier av musikaliskt
lärande i samband med konstnärligt utövande. En konsekvens av detta är att
avhandlingens fokus avgränsas till högskolepedagogiska aspekter i samband
med musikproduktion. Detta innebär också att avhandlingen inte gör anspråk
på att belysa musikproduktion från andra i sig relevanta perspektiv som
musikvetenskap, musikakustik, medieteknik, medie- och kommunikations-
vetenskap, kulturvetenskap, kulturgeografi, idéhistoria, företagsekonomi,
och upphovsrättsjuridik.

1.3 Avhandlingens disposition
Avhandlingens innehåll är strukturerat i tre delar och fördelat i samanlagt sju
kapitel som vart och ett inleds med en kort presentation av kapitlets innehåll
och struktur. I den första delen följer, efter denna inledning, ett kapitel med
beskrivning av bakgrunden till studien där också centrala begrepp för
problemområdet presenteras. Därefter kommer teori- och metodkapitlet med
genomgång av de vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter
som ligger till grund för undersökningens utformning samt beskrivning av
metoder för datainsamling och analys. I den andra delen presenteras i varsitt
kapitel de tre delstudier som utgör avhandlingens empiriska del.
Diskussionskapitlet utgör den tredje och avslutande delen och inleds med en
sammanfattning av de viktigaste resultaten från de tre delstudierna. Därefter
diskuteras slutsatser och framtida implikationer med anledning av
undersökningens resultat. Texten är utformad med utgångspunkt från den
femte upplagan av Publication Manual of the American Psychological

Association (2001) med anpassning till svenska språket (Hellmark, 2004;
Språknämnden, 2008).
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2 Bakgrund

Det här kapitlet börjar med en beskrivning av vad som är karaktäristiskt för
millenniegenerationen och följs av en genomgång av hur begreppen
musikproducent och musikproduktion har utvecklats och hur dessa begrepp
kan uppfattas. Sedan kommer en kort historik över den tekniska
utvecklingen av metoder för att producera, distribuera och konsumera musik,
följt av en beskrivning av tekniker för musikproduktion med datorer.
Därefter beskrivs musikproduktion i grundskolan och gymnasieskolan,
i frivillig musikundervisning och i högre utbildning. Kapitlet avslutas med
att jag presenterar olika pedagogiska och utbildningsvetenskapliga aspekter
med relevans för avhandlingen.

2.1 Millenniegenerationen
De unga studenter som idag kommer till högskolan är den första
generationen som växt upp i ett samhälle präglat av digitala medier. För
millenniegenerationen, alltså de som vid millennieskiftet ännu inte var
vuxna och som år 2009 inte enbart är elever på grundskola och
gymnasienivå utan även utgör en stor del av studenterna vid universitet och
högskolor, är tillgången till Internet och mobiltelefoner lika självklar som att
det ska finnas rinnande vatten, avlopp och elektricitet i våra bostäder. Utöver
att vara tekniskt kunniga och erfarna beskrivs millenniegenerationen i flera
internationella studier ha andra medievanor än tidigare generationer. De
surfar till exempel hellre på Internet än tittar på teve eller läser
morgontidningen. De är också duktiga på att kommunicera via Internet och
med mobiltelefoner. Genom sin medieanvändning upplever de sig själva
som världsmedborgare och som deltagare i en multikulturell gemenskap på
nätet där det snarare är regel än undantag att man har vänner med helt annan
geografisk, social eller etnisk bakgrund än den egna (Howe & Strauss, 2000;
McBride & Muhle, 2008).

Från millennieskiftet och framåt har medieutvecklingen varit snabbare än
någonsin tidigare. Medierna har förändrats på två tydliga sätt. För det första
har olika medieformer smält samman, eller konvergerat. Många dags-
tidningar har till exempel förändrats från att enbart vara papperstidningar till
att bli mediehus som publicerar sitt redaktionella material i många olika
kanaler. För det andra har Internet etablerats som ett effektivt
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distributionssystem för medieinnehåll. Till detta kan läggas en allt tydligare
fragmentering av medielandskapet i mindre nischer och publiker (Hvitfelt &
Nygren, 2008). Samtidigt som olika medieformer har konvergerat har alltså
innehållet i medierna divergerat. På Internet finns olika forum för den som
vill uttrycka sig och bli publicerad och med enkla medel och till låg kostnad
kan vem som helst starta en webbplats för att till exempel sprida sin musik
(Parrti, 2008).

Bland medieforskare har problematiken med att millenniegenerationen
tillägnat sig andra medievanor än tidigare generationer uppmärksammats.
Detta därför att det både bland medieföretag och vid medieutbildningar finns
värderingar och föreställningar som bygger på det mediesamhälle som fanns
för flera årtionden sedan och som dagens ungdomar aldrig har upplevt
(Hvitfelt & Nygren, 2008). Även inom musikbranschen har millennie-
generationens konsumtionsmönster, som att de till exempel hellre laddar ner
musik från Internet än köper skivor, skapat en insikt om att omfattande
förändringar och anpassning till dagens mediesamhälle är nödvändiga för
musikbranschföretagens framtida överlevnad (McBride & Muhle, 2008).

Utmärkande för Millenniegenerationen är att de genom bloggar och
deltagande i olika webb-communities är både medieproducenter och medie-
konsumenter. Att ägna sig åt prosumtion, när konsumenten är delaktig i
produktionen (Toffler, 1980, Nordström & Ridderstråle, 1999), är alltså helt
naturligt för millenniegenerationen (Findahl, 2009; Findahl & Zimic, 2008).

2.2 Musikproduktion och musikproducent
Musikproduktion kan som begrepp vara svårt att definiera koncist. Det finns
heller inte upptaget i vedertagna svenska uppslagsverk. Ordet har två led:
musik och produktion.

Trots att de flesta människor säkert har en ganska klar uppfattning om vad
de tycker att musik är, så anses musik vara en ”kulturyttring som inte låter
sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition”
(Bohlin, 2009). Här väljer jag att definiera musik som organiserat ljud som

människor kan uppfatta som musik.
Det andra ledet i musikproduktionsbegreppet, produktion, indikerar att

det rör sig om någon slags tillverkning. Produktion kommer från latinets
produco och betyder att föra fram, sätta i rörelse, alstra, eller skapa. En
produktion förutsätts leda till en produkt som alltså är resultatet av utfört
arbete, men en produkt behöver inte vara ett fysiskt ting. Den kan även ha
immateriell karaktär som till exempel en idé eller ett varumärke. I musikens
värld är det vanligt att en benämns musikinspelning benämns som
produktion eller musikproduktion.
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Samarbetsorganisationen The European Sound Directors Association,
ESDA, har i ett remissvar till EU definierat musikproducenten 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, 2004, s. 6)

En musikproducent påverkar alltså det klingande resultatet på ett avgörande
sätt. Just sådan påverkan kan ha en avgörande betydelse för om
produktionen blir framgångsrik eller inte.

I Nationalencyklopedin förklaras producent som ”ledare och samordnare
vid t.ex. film-, radio-, teve- eller fonograminspelning, vid konserter och
teateruppsättningar” (NE, 2009). Skivproducent finns också förklarat och
skivproducentens uppdrag jämförs med filmregissörens. En annan aspekt
som tas upp är att producentrollens betydelse beskrivs ha ökat i takt med
inspelningsteknikens successiva utveckling.

Musikproduktion omfattar dock långt mer än enbart skivproduktion och
under ett produktionsarbete kan många olika yrkesgrupper vara delaktiga i
produktionsprocessen som artister och musiker, kompositörer och
textförfattare. Samtidigt finns dock knappast längre någon klar gräns mellan
de olika yrkesrollerna för produktion och komposition eller arrangering.
Dessa yrkesroller har alltså konvergerat (Gibson & Curtis, 2005; Moorefield,
2005).

Trots att samma personer alltså kan vara såväl artister som kompositörer
eller producenter så brukar den som konkret ansvarar för en produktion i
första hand benämnas producent eller musikproducent. Det är också stor
skillnad mellan hur olika musikproducenter arbetar. De olika ansvars-
områdena kan handla om att ta konstnärliga beslut eller att sköta
administrativa sysslor. Ett centralt ansvar är att se till att en produktion blir
klar, helst på utsatt tid och inom givna budgetramar (Cohen, 2005;
Mansfield, 1998).

Utöver de rent musikaliska kvaliteterna förutsätts en musikproducent
även ha kompetens att leda verksamhet och samarbeta med människor samt
vara en kreativ person som litar på sin egen förmåga och sin intuition. En
musikproducent är alltså den som har det konstnärliga ansvaret, men även
den som administrativt planerar och genomför en produktion (Barrow &
Newby, 1995; Gullö, 2003).

Trots att musikproducenter under hela den moderna musikindustrins
framväxt har haft en central betydelse för vilken musik människor lyssnar på
verkar ändå musikproducenter få mindre medieuppmärksamhet jämfört med
andra verksamma i musikbranschen som artister, musiker, kompositörer och
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textförfattare. Detta kan bero på att själva produktionen ofta sker i en sluten
värld där arbetsmetoderna skiljer sig mycket mellan olika producenter. Att
musikproduktion också kan vara en kollektiv praktik där två eller flera
personer delar på producentansvaret är något som ytterligare kan försvåra
utomståendes förståelse för och kunskap om hur musikproducenter arbetar.
Även för människor som själva medverkat vid till exempel skivproduktioner
kan musikproducentuppdraget vara svårt att få grepp om eftersom
skivproduktioner ofta är uppdelade i olika delar. Därför är det fullt rimligt att
intrycken av musikproducentens arbete präglas av vilken del av
produktionen som den medverkande varit i kontakt med (Burgess, 2002;
Cepican, 2008).

Traditionellt delas en produktion, som teve- film- eller musikproduktion,
upp i olika steg (Millerson, 1999; Gibson & Curtis, 2005). Under
förberedelsefasen, pre-production, planeras det inspelningsarbete som ska
ske under själva produktionsfasen: production. När alla inspelningar är
genomförda, redigerade och sammanställda tar efterbearbetningen, post-

production, vid. Under denna fas, mastring, skapas de original som senare
används i till exempel tillverkning av CD-skivor. I praktiken sker dock vid
musikproduktion ofta en överlappning mellan de olika faserna.
Förberedelsefasen kan till exempel innehålla arbete med inspelning som har
till främsta syfte att vara test inför kommande produktionsfas som att pröva
ut lämplig tonart för en sångare, testa olika arrangemangsidéer eller
förbereda notmaterial (Gibson & Curtis, 2005; Zager, 2006). Om sådana
förberedande inspelningar blir konstnärligt och produktionstekniskt
välgjorda kan de behållas och användas i produktionen. Överlappning
mellan produktionsfaserna kan även ske i slutet av en produktion då till
exempel delar av redigering och mixning, som traditionellt räknas som en
del i produktionsfasen, lika gärna kan flyttas till den efterbearbetning som
sker vid mastringsprocessen (Vogel, 2006; Gullö, 2009).

I Sverige har design- kultur- och upplevelsenäringen, dit till exempel
dataspelsproducenter, modeindustrin och musikbranschen kan räknas, vuxit
under de senaste decennierna. Musik beskrivs ofta som en växande
exportindustri (Forss, 1999; Hallencreutz, 2002; Nielsén, 2006). Svenska
musikproducenter och låtskrivare har med stor kommersiell framgång
komponerat och producerat låtar till populära internationella artister
samtidigt som många svenska artister haft internationella framgångar
(Burnett & Wikström, 2006).

Enligt Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå – STIM var Sverige
2006 världens tredje största exportör av musik räknat i royaltyintäkter per
capita (Lomäng, 2009). I slutet av 2008 hade STIM drygt 56 000
registrerade medlemmar, kompositörer, textförfattare och arrangörer (STIM,
2009). Sett ur detta perspektiv har alltså ungefär en halv procent av den
svenska befolkningen i egenskap av rättighetsinnehavare ett personligt
ekonomiskt intresse av verksamheter som musikproduktion.



2. Bakgrund

7

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi – ESO utredde 1999 den
svenska musikexporten och delade då in den svenska musikindustrin i fyra
led: det skapande, det producerande, det säljande och det stödjande ledet

(Forss, 1999). Det skapande ledet utgörs av kompositörer, textförfattare,
sångare, instrumentalister och inspelningstekniker och är enligt utredningen
konstnärerna, alltså de som med en kreativ kompetens skapar musiken. Det
producerande ledet är företag som musikförlag och skivbolag som tar
musiken till industriell produktion och ser till och spela in och ge ut musiken
och att bevaka upphovsmännens ekonomiska rättigheter. Det säljande ledet
är enligt rapporten de företag som sköter om att förlagens och skivbolagens
produkter når konsumenterna. Det stödjande ledet består av olika tjänster
som är en förutsättning för att musiken skall kunna komma från
upphovsmännen till marknaden. Bland de aktörer och yrken som nämns i
detta sammanhang finns produktionsteknik, som företag som pressar CD-
skivor, reklam och marknadsföring, jurister som kan anlitas för att lösa
tvister och tolka juridiska frågor samt intresseorganisationer och
kulturpolitiska organisationer. Samtliga dessa fyra led anknyter på olika sätt
till musikproduktion och musikproducenters arbete. En slutsats i rapporten är
att det är betydligt fler än musiker och kompositörer som ligger bakom den
svenska musikexportens framgångar och att det även har växt fram nya
yrkesroller. ”Inte bara musiker utan även en rad nya yrkesgrupper har
kommit till, till exempel ljudtekniker, stylister, musikingenjörer och ’image-
byggare’ av olika slag” (Hedborg, 1999, s. 4).

I en statlig mångfaldsutredning (Malm, 1997) beräknades att antalet
inspelningsstudior eller motsvarande vid företag eller hos privatpersoner
som kunde färdigställa professionella original för medieburen musik, till
exempel CD-skivor eller andra fonogram, 1997 hade vuxit till fler än 200 i
hela Sverige. Utvecklingen sågs som ett resultat av att kostnaderna för
avancerad inspelnings- och redigeringsutrustning för musikproduktion hade
sjunkit radikalt. Det var väsentlig ökning jämfört med ett årtionde tidigare då
endast ett fåtal skivbolag och några andra stora medieföretag hade den
tekniska utrustning som krävdes för att färdigställa professionella original
för medieburen musik. Sedan flera år tillbaka är bilden helt annan eftersom
de flesta persondatorer numera kan användas för att framställa medieburen
musik av god teknisk kvalitet. Utvecklingen har alltså resulterat i att många
människor numera har möjlighet att ägna sig åt musikproduktion.

Musikproducent är ingen skyddad titel och därför har alltså vem som helst
rätt att kalla sig för musikproducent. Inom organisationer som Sveriges
Radio och Svenska Rikskonserter har begreppen musikproducent och
musikproduktion använts i samband med viss radioproduktion och
konsertproduktion. Det förekommer också att musikförlag beskriver sin
verksamhet som musikproduktion. Musikproduktion och musikproducent
kan alltså ha varierande innebörd beroende på i vilka sammanhang som
begreppen uppträder. I en bred betydelse kan alla former av musikskapande
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beskrivas som musikproduktion och alla som på något sätt skapar musik
betraktas som musikproducenter. Dessutom används, som jag visat tidigare i
texten, andra begrepp som sound director, studio producer, record producer,

och musikingenjör. Dessa begrepp kan alltså uppfattas vara synonyma.
I den här texten används begreppen musikproduktion och musikproducent

vidare som inkluderande för musikskapande där frukten av musik-
producenternas arbete är olika typer av medieburna musikverk.

2.3 Från vaxrulle till dataspel
De metoder som idag finns för att producera, distribuera och konsumera
musik är resultatet av en lång teknisk utveckling som sträcker sig tillbaka till
andra hälften av 1800-talet. Här följer en kort historik med fokus på några
viktiga utvecklingssteg.

Innan Thomas Alva Edison uppfann phonografen 1877 kunde musik, med
undantag för speldosor och liknande mekaniska apparater (Axelsen, 1997),
endast bevaras genom muntlig tradition eller via notskrift. Edisons
konstruktion var enkel och genial. En nål ristade in ett spår i ett mjukt
material på en snurrande cylinder. Till nålen var en tratt fäst och tratten
fångade upp ljudvågornas vibrationer som leddes vidare till nålen. Det
gjorde att formen på det spår som ristades in var analogt med det ljud som
spelades in. För uppspelning flyttades nålen tillbaka till spårets början. Nålen
sattes i vibration när den gled genom spåret och vibrationerna leddes vidare
till tratten. Det ljud som spelades upp var alltså analogt med inristningen i
spåret på cylindern.

Även om Edison hade kommersiella framgångar med sin phonograf så
var det framför allt senare uppfinningar som resulterade i att många
människor fick möjlighet att lyssna på inspelad musik. En viktig utveckling
var att istället för cylindrar göra skivor som spelades på grammofon. Med
den tekniken kunde skivor pressas och masstillverkas. Produkt- och
materialutveckling höjde både kvalitet och produktivitet. Ett viktigt sådant
utvecklingssteg var när 78-varvsskivor i shellack, populärt kallade
stenkakor, kring 1950 ersattes av vinylskivor i 7- och 12-tums format, Single

och Long Play (LP). Vinylskivorna hade därefter en ledande position för
musikdistribution fram till slutet av 1980-talet när den digitala tekniken tog
över (Chanan, 1995; Fine, 2008).

Mikrofonen kom att bli ett annat viktigt produktionsverktyg. Istället för
att använda trattar för att mekaniskt fånga in ljudet, som man gjorde vid de
tidiga fonograf- och grammofoninspelningarna, kunde man med mikrofoner
omvandla ljudet till elektriska signaler. Mikrofontekniken, som även var
viktig för utvecklingen av radio och telefoni, gjorde det möjligt att
specialdesigna inspelningsstudior där musiker spelade i studiorum och där
tekniker och musikproducenter arbetade i kontrollrum. I studion fanns en
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eller flera mikrofoner som var kopplade till inspelningsutrustningen i
kontrollrummet. För att justera inspelningsnivån och för att blanda ljudet
från olika mikrofoner använde teknikerna särskilda kontroll- eller mixerbord.

Tekniken med att rista in ljud på cylindrar eller skivor medförde vissa
begränsningar under produktionen. Vid graveringen av en skiva var
musikerna, av produktionstekniska skäl, tvungna att spela in allt som skulle
rymmas på en skivsida i en tagning. Denna produktionsmetod, direkt-
gravering, var dominerande fram slutet av 1940-talet. Då hade bandspelare
utvecklats som hade god ljudkvalitet och hög tillförlitlighet. Istället för att
rista in ljud spelades på bandspelaren en tunn och smal plastfilm, ett band,
förbi olika tonhuvuden. Genom en elektromagnetisk process lagrades
ljudinformationen på bandet. En fördel med bandspelare var att såväl
inspelning som uppspelning var möjlig att göra från samma maskin. Även
kostnaderna för musikproduktion sänktes då inspelningsbanden kunde
användas många gånger. En produktionsmässig vinst med att använda
bandspelare var att tekniken medgav viss redigering. Genom att klippa ut
valda delar från olika inspelningstillfällen som sedan sammanfogades till en
helhet kunde producenterna i efterhand redigera och alltså påverka det
musikaliska innehållet. Det var till exempel enkelt att klippa bort en refräng
eller byta plats på två verser i en populärmusikproduktion. Bandspelaren
blev snabbt ett nytt kreativt musikproduktionsverktyg.

Den flerkanaliga bandspelaren var en uppfinning som kom att
revolutionera musikproducenternas produktionsmetoder. De tidiga band-
spelarna hade enkla tonhuvuden, så att man antingen spelade in ljud eller
spelade upp ljud i mono, men den amerikanske gitarristen och uppfinnaren
Les Paul konstruerade i början av 1950-talet bandspelare som kunde spela in
ljud på olika spår (Cunningham, 1998; Snyder, 2003). Tekniken gjorde det
möjligt att spela in olika instrument vid olika tillfällen. Först kunde man till
exempel spela in ett komp på ett eller flera spår och sedan lägga på en eller
flera stämmor. De tidiga flerkanaliga bandspelarna hade 8 kanaler. Under
1970-talet utvecklades en standard med 24 inspelningskanaler på tvåtums
magnetband, en standard som kom att dominera i musikstudior fram till
1990-talet.

Genom att synkronisera två eller flera 24-kanalsbandspelare kunde antalet
inspelningskanaler utökas. På så sätt fick musikproducenter god möjlighet
att separera olika instrument vid inspelning eller att göra alternativa
tagningar. En direkt konsekvens av mångkanalstekniken var att musik-
produktioner blev allt mer tekniskt komplicerade och i regel även betydligt
mer tidskrävande, jämfört med när inspelningar gjordes i en tagning med
äldre teknik. Samtidigt gav flerkanalstekniken många kreativa fördelar, som
till exempel att komplicerade produktioner kunde delas upp i omgångar eller
att felspelningar i enskilda tagningar lätt kunde korrigeras. En annan
utveckling var att flerkanalstekniken gjorde det möjligt för producenter att
sololyssna till utvalda ljudkanaler och med noggrannhet bedöma enskilda
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musikaliska prestationer. Samtidigt som bandspelartekniken utvecklades
tillkom även annan musikproduktionsteknisk utrustning som olika typer av
filter och effekter. Som ett resultat av detta blev musikstudiornas mixerbord
efterhand allt mer tekniskt avancerade och omfångsrika (Cunningham, 1998;
Swedien, 2003).

Den inspelningsteknikiska utvecklingen resulterade i att metoderna för
musikproduktion utvecklades. Genom att använda många mikrofoner vid in
spelningar kunde unika klanger byggas upp och skivstudior utvecklades från
att ha varit platser där musik dokumenterades till experimentella miljöer för
nyskapande. Teknikutvecklingen påverkade också det musikaliska uttrycket.
För framför allt populärmusik resulterade teknikutvecklingen i nya
uttryckssätt och stilar men även metoderna för produktion av västerländsk
konstmusik utvecklades (Chanan, 1995). Toivo Burlin (2008) har undersökt
hur produktionen av svenska konstmusikfonogram utvecklades under åren
1925-1983. Burlin beskriver dels en omfattade teknisk utveckling under
perioden, dels hur produktionsmetoderna utvecklades från att i början ha en
dokumenterande funktion till att bli integrerade i den musikaliska
gestaltningen.

Under efterkrigstiden skedde en teknisk kapplöpning där den digitala
tekniken för att lagra information som digital kod utvecklades. Själva idén
med att utföra räkneoperationer digitalt har dock en historia som går tillbaka
till Edisons dagar då den brittiske matematikern och uppfinnaren Charles
Babbage konstruerade räknemaskiner som kan anses vara föregångare till
den moderna datorn (Beekman, 2003). Redan på 1920-talet beräknade den
svensk-amerikanska matematikern Harry Nyquist det teorem som ligger till
grund för digital ljudbehandling än idag. Digitaliseringen av musikbranschen
skulle dock dröja fram till början av 1970-talet då vissa försök med digital
inspelningsteknik genomfördes. Under 1980-talet blev den digitala ljud-
tekniken allt vanligare i musikproduktionssammanhang. MIDI, Musical
Instrument Digital Interface, introducerades 1983 och blev snabbt en
världsstandard för elektroniska musikinstrument som syntar och trum-
maskiner och även för vissa professionella musikdatorsystem. Den digitala
Compact Disc, CD-skivan, introducerades 1982-83 och konkurrerade
efterhand ut analoga vinylskivor och kompaktkassetter som distributions-
verktyg för inspelad musik. Under 1990-talet resulterade den datatekniska
utvecklingen i att musikproduktion i datorer, DESKTOP MUSIC PRODUCTION,
kom att bli dominerande som musikproduktionsverktyg.

Den stora vinsten när musik lagras digitalt är att inspelning, bearbetning
och reproduktion kan ske med mycket stor precision. I den digitala tekniken
konverteras det analoga ljudet till digital kod. Denna kod består av, i
vardagligt tal, ettor och nollor. En sekunds ljud på en CD-skiva har delats in
i 44 100 samplingar, eller avläsningar, som vardera har något av 65536 olika
värden, 16 bit. En fördel med den digitala koden är att den kan kopieras utan
generationsförlust och att den på många sätt är mindre känslig för störningar
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än den äldre analoga tekniken. Vid uppspelning rekonstrueras den analoga
signalen med en digital-analog-omvandlare. Inledningsvis var den digitala
tekniken mycket dyr men masstillverkning och produktutveckling i
kombination med kommersiella framgångar ledde snabbt till att tekniken
blev tillgänglig för den stora allmänheten.

När den digitala ljudtekniken slog igenom på 1980-talet riktades viss
kritik mot att CD-skivor hade en sämre ljudkvalitet jämfört med de analoga
skivorna. Sedan dess har dock den digitala tekniken utvecklats och även nya
format har tillkommit. En riktning har varit att gå mot en högre upplösning
än CD-formatet. På till exempel DVD-skivor (Digital Versatile Disc)
tillämpas en högre samplingsfrekvens och större upplösning. En viktig del i
denna riktning har varit att använda flerhögtalarsystem. En sådan standard är
ljudformatet Dolby Digital. En inspelning med denna standard kan också
beskrivas som 5.1-kanalsljud. En annan riktning i utvecklingen av det
digitala ljudet har varit att komprimera den digitala signalen så att den tar
mindre plats när den ska lagras i olika digitala media eller laddas ner över
Internet. MP3, egentligen MPEG 1, Audio Layer-3, är en sådan standard
som kom i slutet av 1990-talet och snabbt fick stor spridning. Framför allt
blev MP3 ett populärt format tack vare de speciella MP3-spelare som blivit
populära under senare år. I en MP3-spelare lagras hundratals eller tusentals
musikstycken och även om den tekniska ljudkvalitén är betydligt sämre än
på till exempel en CD är den för de flesta användare fullt tillräcklig.

Den nya tekniken har medfört förändringar i hur människor lyssnar på
musik (Axelsen, 1997; Tanaka, 2006; North & Hargreaves, 2008). Under
efterkrigstiden ökade människors tillgång till medieburen musik. En ny
företeelse var att det blev möjligt för allt fler att lyssna på musik i enrum via
till exempel transistorradio eller grammofon. När Sony 1979 lanserade sin
freestyle Sony Walkman förstärktes denna trend. Genom att ha en bärbar
kassettbandspelare med hörlurar begränsades inte längre lyssnandet till att
ske i till exempel bilradio eller stereoanläggning.

I mobiltelefoner finns ofta musikspelare och radiomottagare inbyggda.
Det gör att användaren kan välja att var som helst koppla in sitt headset och
lyssna på musik på radio eller använda telefonens internetuppkoppling och
lyssna på streamad musik eller ladda ner musik on demand från virtuella
skivbutiker där tillgången till olika musikverk är näst intill oändlig.

Den internationella musikindustrins mål att skapa en världsomspännande
marknad har av Charlotte Rördam Larsen (1999) jämförts med Marshall
McLuhans teori om The Global Village (McLuhan, 1962). Rördam Larsen
tar musikkanalen MTV som ett exempel på något som gör att ungdomar
lyssnar på samma musik och har samma idoler överallt i världen. Även
www-platser som YouTube och Myspace bidrar till att göra samma musik
tillgänglig för människor över hela världen.

För de internationella skivbolagen har dock Internet inneburit en rejäl
utmaning. Samtidigt som Internet har blivit en av de viktigaste distributions-



Jan-Olof Gullö – Musikproduktion med föränderliga verktyg

12

kanalerna för spridning av musik har de stora skivbolagen tappat kontrollen
över vad människor lyssnar på. Därför har skivbolagen börjat pröva nya
vägar för att nå lyssnarna med sina produkter. ”TV-spel ny arena för ny
musik” (Arvidsson, 2005) löd rubriken på en artikel i Dagens Nyheter där
Steve Schnur, musikchef på EA Games, menade att unga mellan 12 och 24 år
ägnar betydligt mer tid åt att spela teve- eller dataspel än att titta på teve eller
lyssna på radio. Därför är teve- eller dataspel ett alternativ till de tidigare
viktiga distributionskanalerna MTV och radio för ny musik. Schnur beskrev i
intervjun att artister förr ansåg att de hade lyckats när deras musik spelades i
radio men att inställningen istället har blivit att riktig framgång symboliseras
av att artisten dyker upp som rollfigur i ett teve- eller dataspel. Rapparen 50

cent förekommer till exempel på detta sätt i 50 cent: Bulletproof (2005).
Schnur menar att framtiden för musikbranschen är interaktiv och att det gör
att teve- och dataspel kommer att bli en än viktigare marknad för musik-
branschen.

Det går inte att lura den unga publiken. Vi söker aktivt upp heta band innan
de släppt en skiva för att vara först med deras material. Redan om 5-10 år
kommer cd:n vara död. Framtiden är interaktiv. Gå till närmaste skolgård.
Om du hittar en cd-spelare får du mitt jobb. (Arvidsson, 2005)

Schnur menar i artikeln att ungdomar snabbt tillägnar sig nya metoder för att
lyssna på musik. Därför ligger det i hans intresse som kommersiell aktör att
ligga i medieutvecklingens framkant. Steve Schnur arbetade tidigare inom
skivindustrin men är sedan några år framgångsrik musikchef på EA Games,
som är världens största teve- och dataspelsföretag.

Guitar Hero, Sing Star och Rockband är populära spel där musik spelar
en central roll. Även om dessa spel är en slags karaoke där man sjunger till
förinspelade bakgrunder eller som gitarrist ska trycka på olika färgade
knappar på en låtsasgitarr kan spel av detta slag användas för att skapa egna
musikproduktioner.

Sedan slutet av 1990-talet har den snabba utvecklingen av informations-
och kommunikationsteknik – IKT resulterat i att metoder för produktion,
distribution och konsumtion av musik har förändrats (Kusek & Leonhard,
2005). Denna digitala revolution har demokratiska aspekter eftersom det kan
tas för givet att alla medborgare har tillgång till IKT eller kunskap om hur
datorer ska användas. Under de senaste två decennierna har därför stora
satsningar genomförts för att göra IKT tillgänglig i grund- och gymnasie-
skolan samt i den högre utbildningen (ITiS, 1998; Selg, 2004). Nyligen
genomförda undersökningar visar att nära nio av tio svenskar (86 %) över 16
år har tillgång till dator i hemmet och att åtta av tio svenska hushåll (78 %)
har tillgång till Internet genom bredbanduppkoppling. Så gott som alla
svenska barn och ungdomar har tillgång till Internet hemma. Var femte
3-åring och varannan 5-åring har börjat använda Internet och i åldersgruppen
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16-25 år är det nästan 9 av 10 (88 %) som dagligen använder Internet. Bland
unga män mellan 16 och 25 år är det hela 3 av 4 (72 %) som fildelar eller har
fildelat (Findahl, 2009; Findahl & Zimic, 2008). Dessutom använder åtta av
tio (82 %) av alla svenskar som fotograferar med digitalkameror också
datorer för att redigera sina bilder (Segeholm, 2005). Det finns inga
undersökningar om hur många som i Sverige regelbundet använder datorer
för att komponera och producera musik eller redigera musik och ljud. Med
den spridda användningen av datorer och olika nätbundna tjänster via
Internet är det troligt att fler människor än någonsin nu har tillgång till
ljudutrustning och programvara för musikproduktion och alltså har möjlighet
att producera och distribuera musik.

2.4 Desktop Music Production
Utmärkande för musikproduktion i datorer är att det tekniska navet, själva
arbetsverktyget, är en dator. Ibland kallas en datorarbetsstation utrustad för
musikproduktion för DAW som står för Digital Audio Workstation. En viktig
skillnad när musikproduktion görs i datorer är att de produktionstekniska
skälen till att strikt separera olika faser i produktionen har minskat. I den
äldre traditionella produktionsmiljön var det i regel en omständlig process att
tekniskt ställa om från till exempel inspelning till mix. Tidigare var också
vissa studior med personal specialiserade på till exempel inspelning,
mixning eller mastring. Med datorns hjälp kan en musikproducent utföra allt
detta på egen hand. Förutsättningarna har alltså förändrats och de olika
produktionsfaserna har i viss mån konvergerat (Gullö, 2003).

Det speciella med en dator som används för musikproduktion är, utöver
viss nödvändig kringutrustning, mjukvaran, alltså de musikproduktions-
program som används. På marknaden finns ett flertal tillverkare av sådan
mjukvara. Som en följd av stor konkurrens mellan dessa tillverkare är det
prestandamässigt ganska små skillnader mellan olika program. Olika
användare har olika preferenser och tillverkarna konkurrerar om
användarnas intresse.

De musikproduktionsmjukvaror som finns tillgängliga har i programmen
inkluderat alla verktyg som en producent behöver för att skapa musik som
virtuella bandspelare, musikinstrument, mixerbord och effekter. I ett och
samma programpaket kan en musikproduktion skapas från första idé fram till
färdigt original, en så kallad master. Denna master kan användas för vidare
reproducering på till exempel CD-fabrik eller konverteras till MP3-fomat för
vidare distribution via Internet.

Utöver de musikinstrument och effekter som finns inkluderade finns
många tredjepartstillverkare som gör plugin-instrument och -effekter. Vissa
sådana plugin kräver ett värdprogram för att fungera men det finns också
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musikproduktionsmjukvaror där användaren kan välja om programmet ska
användas som ett plugin eller som ett helt fristående program.

Reason (Propellerhead, 2009) är en svensk musikproduktionsmjukvara
som nått stor internationell framgång. I Reason finns, liksom i andra musik-
produktionsmjukvaror, många olika musikinstrument och annan virtuell
musikproduktionsutrustning. Men Reasons tillverkare Propellerhead har
också utvecklat en funktion, Rewire, som gör att olika musikproduktions-
mjukvaror kan kopplas samman. Därför är en användare inte låst till att köra
ett program åt gången. Musikproduktionsprogram från olika tillverkare kan
köras synkront och ljudfiler kan utväxlas mellan de olika programmen.
Konsekvensen blir, med Rewire, att en användare har mycket stor möjlighet
att efter egna preferenser kombinera olika musikproduktionsmjukvaror och
på så sätt sätta en personlig prägel på sin digitala arbetsstation. Till följd av
detta är det är svårt att detaljerat beskriva en standard för vad som bör ingå i
en professionell arbetsstation för musikproduktion och knappast heller
möjligt att nå en studiostandard på liknande sätt som 24-kanalsbandspelare
under många år var en studiostandard för musikproduktion i den analoga
inspelningstraditionen (Buick & Lennard, 1995).

Den tekniska utvecklingen av datorer följer sedan årtionden ett mönster
som beskrivs som Moores lag (Beekman, 2003), det vill säga att datorers
beräkningskapacitet fördubblas var artonde månad eller att kostnaden för
datorkraft halveras på samma tid. Den amerikanske uppfinnaren och
filosofen Ray Kurzweil, som på 1980-talet tillsammans med Stevie Wonder
gjorde ett pionjärarbete när de utvecklade datoriserade synthesizers, menar
att även mjukvaror och annan datakommunikationsutrustning i fortsättningen
kommer att utvecklas i likhet med Moores lag (Kurzweil, 1999, 2001). Även
om såväl Moore som Kurzweil har blivit ifrågasatta (Joy, 2000; Tuomi,
2002, 2003) gör ändå den tekniska utvecklingen att förutsättningarna för
musikproduktion i datorer fortsättningsvis måste bedömas vara goda.

En annan viktig förändring med den datorstödda digitala inspelnings-
tekniken är att den ger en visuell representation av hur musik eller ljud låter.
Med den tidigare analoga tekniken redigerade man musik genom att klippa i
band. Det enda som ljudteknikern kunde lita på vid sådan redigering var sina
öron och sin erfarenhet. Ett resultat av den tekniska utvecklingen är att
expertkunskap inte längre är en nödvändig förutsättning för att kunna
redigera i musik så som det var på den tiden då man redigerade med band-
spelarteknik.

Ytterligare en aspekt är att datorer inte har begränsningar i omfång på
liknande sätt som i äldre tekniker. Det går att spela in hur många spår som
helst och den tekniska kostnaden för musikproduktionsarbetet är normalt
betydligt lägre när musiken produceras i datorer jämfört med den äldre
tekniken. När The Beatles spelade in sin första LP-skiva Please, Please Me

spelades hela 10 melodier in på en enda dag (Everett, 2001). Sådant högt
produktionstempo har varit ovanligt under senare år. Tekniken ger för många
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valmöjligheter och det har resulterat i att produktioner ofta tar lång tid, men
det finns undantag. Världens mest sålda enskilda singel: Candle in the

Wind/Goodbye England’s Rose (John & Taupin, 1997) spelades in på en
dag, direkt efter prinsessan Dianas begravning, och producerades av samma
producent som the Beatles hade: Sir George Martin (Cunningham, 1998).

Mjukvara för musikproduktion kan ses som moderna musikinstrument
men kan också på flera sätt jämföras med ordbehandlare och system för
Desktop Publishing. En sådan jämförelse blir särskilt giltig för de användare
som yrkesmässigt använder musikproduktionsmjukvara i skapande
verksamhet som upphovsmän. Men lika lite som ordbehandlare gör någon
till författare eller poet gör mjukvara för musikproduktion någon till musiker
eller musikproducent. Andra individuella kunskaper och förmågor behövs.

The art of producing fine recordings is distinct from the techniques used to
pursue that art. Thus, while a Stradivarius cannot make good music without a
good violinist, so a top quality-recording studio cannot create good
recordings without a good Music Producer. The better the violinist, the better
the music. The better the Music Producer, the better the finished recorded.
(ESDA, 2004, s. 20-21)

Det är heller inte enbart professionella användare som skapar musik i
datorer. Undersökningar tyder på att det skett en stor spridning av mjukvara
för musikskapande under senare år, inte minst bland ungdomar (Sandberg,
Heiling & Modin, 2005). Det finns många människor som ägnar sig åt att
skapa musik i datorer för nöjes skull, och för dessa användare av musikdata-
program kan även en jämförelse med dataspel vara relevant.

Det ickeprofessionella musikskapandet i datorer har bidragit till att
viktiga kommersiella aktörer på senare år har visat intresse för musik-
skapande i datorer. När Avid, en tillverkare av videoredigeringsmjukvara,
1995 köpte Digidesign som tillverkar ljudredigeringsprogram meddelade
Avid att deras syfte med affären var att stärka sin position inom professionell
video- och audiohantering. Men då flera tillverkare av musikproduktions-
mjukvara, som Emagic, Steinberg och Syntrillium, blivit uppköpta och
införlivade i stora mediekoncerner som Apple, Yamaha och Adobe finns det
skäl att misstänka att de professionella användarna utgör en för liten
målgrupp för att intressera dessa stora företag (White, 2005). När Avid i
augusti 2006 meddelade att bolaget förvärvat Sibelius Software Ltd, en
ledande tillverkare av mjukvaror med inriktning på musikskapande var inte
motiveringen att Avid ville stärka sin position bland professionella
användare. Istället löd rubriken i företagets pressmeddelande: ”Avid
Acquires Sibelius, Expands Reach into Global Education Market” (Avid,
2006). Avids köp av Sibelius indikerar att utbildning kan vara en viktig
framtidsmarknad för tillverkare av utrustning och mjukvaror för musik och
musikproduktion.
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2.5 Utbildning i musikproduktion
I Sverige kan utbildning i musikproduktion betraktas som ett växande
område. Musikproduktion som ämne i finns till exempel gymnasieskolan
sedan början av 1990-talet och i kurser vid universitet och högskolor sedan
början 1980-talet. Sedan millennieskiftet har många utbildningsvägar
tillkommit för elever och studenter som vill studera musikproduktion. I vid
bemärkelse kan musikproduktion även ingå som väsentlig del i andra musik-
ämnen eller olika former av estetisk verksamhet. Det förekommer även att
till exempel musiklärare använder musikproduktionsverktyg i sin under-
visning eller i sitt arbete med att förbereda undervisning.

2.5.1 Musikproduktion på grund- och gymnasieskola

I samband med den nationella utvärderingen av grundskolan 2003
(Sandberg, m fl. 2005) undersöktes i vilken utsträckning ungdomar använder
datorer för att lyssna på och skapa musik. Nästan fyra av fem elever (78 %)
svarade i undersökningen att de hemma hade tillgång till datorer med
musikprogram. Frågan ställdes dock på ett sådant sätt att det inte gick att
avgöra om det var programvara som används till musiklyssning eller
program avsedda för musikskapande. I undersökningen fick eleverna direkta
frågor om datoranvändningen på musiklektionerna. Endast var sjätte elev
(17 %) uppgav att de använde datorer för att göra egen musik med hjälp av
musikprogram i samband med musikundervisningen i skolan. Över hälften
(54 %) svarade att de aldrig använder datorn i musikundervisningen. Fler
pojkar (45 %) än flickor (34 %) svarade att de skulle vilja använda datorer
oftare i samband med musikundervisningen. Ett annat resultat i den
nationella utvärderingen var att pojkar födda i utlandet och elever med ännu
ej godkänt musikbetyg använde datorer på musiklektionerna något oftare än
genomsnittet. Då det i undersökningen också fanns ett samband mellan
föräldrarnas utbildningsnivå och barnens betyg i musik tyder det på att
ungdomar med lågutbildade föräldrar är mer intresserade av musikskapande
i datorer än andra.

Ett övergripande resultat i den nationella utvärderingen var att det fanns
mycket stora skillnader mellan hur musikundervisningen bedrevs i olika
grundskolor. Därför är det ett rimligt antagande att det finns stora lokala
variationer mellan vilket utrymme musikproduktion och annat musik-
skapande har i undervisningen.

I motsats till grundskolan har musikproduktion varit särskilt angivet som
undervisningsinnehåll på gymnasiet sedan 1990-talet. Musikproduktion och

ljudteknik infördes på det estetiska programmets musikgren i och med
programgymnasiereformen i början av 1990-talet, LPF94. Inledningsvis
fanns två kurser: Musikproduktion och Ljudteknik A och Musikproduktion

och Ljudteknik B, MULJ 200/201, och vardera omfattade dessa kurser 40
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lektionstimmar. Under kurserna lärde sig eleverna hantera inspelnings-
apparatur, bearbeta inspelade signaler, känna till flerkanalsinspelning och
mixningsteknik samt att använda sequenserprogram för dator och synt,
hantera videoteknisk utrustning arbeta med sampling inklusive bearbetning
och redigering av digitalt material på dator. Dessutom fick eleverna
relevanta kunskaper i bild-, ljus- och färglära och en bred orientering om
användningsområden för musikvideo. I de reviderade styrdokument som
kom år 2000 fick musikproduktion en förändrad roll (Skolverket, 2000).
Musikproduktion blev då namnet på ett nytt ämne innehållande kurser i
ljudteknik, ensembleledning, arrangering och komposition samt musik och
kommunikation. Musikproduktion på gymnasiet blev alltså, jämfört med
tidigare, ett bredare ämne som kan beskrivas som musikskapande i olika
former.

I ett betänkande från Gymnasieutredningen (2008) Framtidsvägen – en

reformerad gymnasieskola finns långtgående förslag till förändringar av den
svenska gymnasieskolan. Utredningen ger en bild av en gymnasieskola där
utbildningens innehåll varierar stort mellan olika skolor, även inom det som
formellt är samma program. Detta har resulterat i att avnämarna, alltså de
som tar emot elever från gymnasieskolan, har svårt att bedöma vad eleverna
har lärt sig under sin utbildning. Därför ifrågasätter gymnasieutredningen om
det finns en nationellt likvärdig gymnasieskola. Förslagen i utredningen
syftar till att öka kvaliteten i såväl yrkesutbildning som studieförberedande
gymnasieutbildning. Med utgångspunkt från gymnasieutredningens förslag
går det inte att bedöma vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna
kommer att få i för elever som vill gå gymnasieutbildning där musik-
produktion ingår. Utredningen belyser dock en problematik som direkt kan
beröra lärare som undervisar i ämnen som musikproduktion. Många lärare i
praktiskt-estetiska ämnen saknar formell behörighet och för vissa kategorier
av lärare, som till exempel teaterlärare som särskilt nämns i utredningen,
finns ingen lärarutbildning på högskolenivå.

I Lärarutredningens betänkande Legitimation och skärpta behörighets-

regler (2008) finns förslag om att införa en särskild lärarlegitimation. För att
en lärare ska vara behörig att undervisa eller få en fast anställning krävs
enligt utredningens förslag att läraren har en legitimation. Dessa ska svara
mot de krav som ställs för att ska kunna undervisa med god kvalitet i det
aktuella ämnet, som till exempel kan vara musikproduktion i gymnasie-
skolan. Utredningen tar utgångspunkt i studier som visar att lärares
kompetens har avgörande betydelse för elevernas resultat (Skolverket,
2005). En konsekvens av utredningen kan bli att obehöriga lärare som i
undervisar i musikproduktion kommer att behöva särskild kompetens-
utveckling för att kunna behålla sina anställningar.
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2.5.2 Musikproduktion i frivillig musikundervisning

De kommunala musik- och kulturskolorna, som sedan mitten av 1970-talet
finns i de flesta kommuner, har omfattat en mycket stor del av den frivilliga
musikundervisningen i Sverige (Brändström & Wiklund, 1995). I vilken
utsträckning undervisning i musikproduktion eller musikskapande i datorer
förekommer är inte undersökt i vetenskaplig mening. Dock verkar många
kommunala musik- och kulturskolor idag ha någon form av verksamhet som
kan betecknas som musikproduktion eller musikskapande i datorer. Många
kulturskolor marknadsför sin verksamhet på www-platser. Vid sökning som
jag gjorde på Internet våren 2009 fann jag att många musik- och kulturskolor
hade lärare i till exempel studioteknik, inspelningsteknik eller musikdata och
att flera skolor gjorde reklam för sina inspelningsstudior på sina hemsidor.

Många svenska folkhögskolor erbjuder kurser eller längre utbildningar i
musik och vid några skolor finns utbildningar i musikproduktion. Utöver de
utbildningar som har en inriktning mot musikproduktion och närliggande
områden som ljudteknik ingår till exempel musikskapande i datorer som ett
inslag i många av folkhögskolornas i musikutbildningar (FIN, 2009).

Flera privatdrivna musikinstitut ger också utbildning i musikproduktion.
SAE Institute finns till exempel sedan 1995 i Stockholm och ingår i ett
världsomspännande nät av skolor som riktat in sig på utbildning i bland
annat ljudteknik och musikproduktion. Kulturama är en institution som ger
utbildningar inom musikområdet och även ger musikproduktionsutbildning.
En annan utbildare är Orca Musikutbildning som finns på flera orter i
Sverige och ger utbildning i musikproduktion i samarbete med bland annat
Folkuniversitetet. Det finns ytterligare utbildningar i musikproduktion vid
privata musikinstitut och studieförbund än de som räknas upp här ovan.
Gemensamt för dessa är att undervisningen finansieras med studenternas
kursavgifter. För ett läsår kan kursavgiften för heltidsutbildning i musik-
produktion vara över 70 000 kronor. Det faktum att flera utbildnings-
anordnare konkurrerar med varandra tyder på att många är intresserade av att
studera musikproduktion. Någon vetenskaplig studie finns dock inte som
visar vilka det är som går privata musikutbildningar och varför man istället
för att gå högskoleutbildning finansierad med offentliga medel väljer att gå
en privat och avgiftsbelagd utbildning.

2.5.3 Musikproduktion i högre utbildning

Den första svenska musikproducentutbildningen på högskolenivå kom 1983
då en kull om åtta studenter började Kurs för musikproducenter 40 p vid
Musikhögskolan i Malmö. Utbildningen var tvåårig och studenterna läste på
halvfart. Ett grundläggande antagningskrav var att studenterna skulle ha
minst två års musikhögskolestudier för att bli antagna. Flera av studenterna
hade redan en färdig musiklärarutbildning i bagaget när de började.
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Utbildningen i Malmö var professionsinriktad och omfattade ämnen som
studioteknik, akustik, formlära och partiturstudier.

Vid Musikhögskolan i Piteå startade 1991 en tvåårig utbildning för ljud-
ingenjörer. Även om utbildningen var en tekniker- och ingenjörsutbildning
innehöll den en väsentlig del musikproduktion. En konsekvens av
etableringen av mer tekniskt inriktad utbildning vid Musikhögskolan i Piteå
var att fler ämnen som normalt inte finns vid en musikhögskola som teater,
journalistik, radio, teve och dans har etablerats vid campus Piteå. Det ger
musikhögskolan i Piteå med Institutionen för musik och medier en unik
position i Sverige.

Samtidigt som musikhögskolan i Piteå började bredda sig mot
medieutbildningar började flera lärosäten som inte är musikhögskolor att ge
utbildning i musik. Vid sidan av den musikundervisning som finns inom
ramen för olika lärarutbildningar går det till exempel vid Mälardalens
högskola att studera upp till 90 högskolepoäng kammarmusik. Vid Uppsala
universitet finns liknande möjligheter. Där kan studenter läsa upp till 60
högskolepoäng kammarmusik på instrumentet eller sång. Men det är inom
ämnet musikproduktion som den största utvecklingen av musikkurser vid
lärosäten som inte är musikhögskolor har skett under senare år.

I Sverige fanns under läsåret 2008-2009 högre utbildning i musik-
produktion och närliggande ämnesinnehåll, med varierande utbildningslängd
vid 19 svenska lärosäten, fem musikhögskolor och 14 universitet och
högskolor. Dessutom finns vid musikhögskolorna musiklärarutbildning som
i olika omfattning innehåller musikproduktion. Antalet studenter vid de olika
lärosätena varierar kraftigt. Men klart är att betydligt fler studenter läser
musikproduktion i dag än för bara några år sedan (studera.nu).

Ett exempel på en nyare professionsinriktad utbildning är Ljud- och

musikproduktionsprogrammet om 180 högskolepoäng vid Högskolan
Dalarna. I samband med att utbildningen, tillsammans med annan
medieutbildning, etablerades 2002 gjordes en stor satsning på specialinredda
undervisningslokaler i det gamla regementsområdet i centrala Falun. Den
tidigare matsalsbyggnaden renoverades och byggdes om till att bli ett
mediehus. Där finns bland annat en radiostudio, flera kontrollrum för
musikproduktion och en ljudstudio med möjlighet att variera akustiken.
Utöver detta finns en större tevestudio med tillhörande kontrollrum, ett antal
ljud- och videoredigeringar samt en biograf med ett avancerat ljudsystem.
Dessutom finns datasalar och mer traditionella undervisningslokaler. Under
de senaste åren har 40 studenter årligen antagits till det treåriga ljud- och
musikproduktionsprogrammet. Urval vid antagning sker med resultat från
högskoleprovet och betyg.

Musikproduktion har alltså vuxit kraftigt under sin drygt 25-åriga historia
som ämne i den svenska högre utbildningen och det är inte på musik-
högskolorna utan på vanliga universitet och högskolor som de flesta
utbildningarna och den största utbildningsvolymen finns. I detta perspektiv
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har utbildning i musikproduktion gått från att vara en specialistutbildning för
utvalda musikhögskolestudenter till att bli ett ämne som konkurrerar om
studenterna i den högre utbildningen på samma villkor som annan
högskoleutbildning.

I en rapport från Högskoleverket fastslås dock att nya behov från musik-
branschen ännu inte resulterat i speciellt många utbildningar inom
musikområdet och att musikerutbildningarna på musikhögskolorna främst är
uppbyggda för att tillgodose den seriösa musikens behov av musiker.

Det går en skiljelinje mellan dessa etablerade konstnärliga utbildningar och
de utbildningar med liknande inriktningar som uppstått under senare år. Med
denna tudelning åtskiljs traditionsbundna, reglerade och statligt subven-
tionerade verksamheter med ganska stabila förutsättningar från verksamheter
som är både anpassade efter och beroende av arbetsmarknadens parter eller
marknaden för nya produkter. Tudelningen kan också sägas gälla ”finkultur”
kontra populärkultur. (Furusten, 2005, s. 8)

Ett antagande i rapporten är att musikutbildningar i framtiden kommer att
vara inriktade mot behov som ligger utanför den samhällsfinansierade delen
av musiklivet.

För studenter som vill studera musikproduktion finns utöver svensk
högskoleutbildning i musikproduktion även möjlighet att söka sig
utomlands. I våra nordiska grannländer finns utbildning i musikproduktion
och liknande ämnen som tonemester, och musikkteknologi på kandidat- eller
bachelornivå i bland annat Köpenhamn, Trondheim, Hedmark och
Helsingfors. I Tyskland och Österrike finns tekniskt inriktad utbildning vid
flera lärosäten som vid till exempel Erich-Thienhaus-Institut der Hochschule

für Musik Detmold som gett utbildning till Tonmeister sedan 1949.
I Storbritannien och USA finns många utbildningar i musikproduktion att
välja bland men även på mer exotiska platser i Indien, Malaysia, Thailand
och Singapore samt i Mellanöstern, Amman och Dubai, och i Afrika i
Kapstaden finns möjlighet att läsa kurser med anknytning till musik-
produktion.

En möjlig utbildningsväg, som var vanlig innan högre utbildning i
musikproduktion fanns, var att börja som hjälpreda eller b-tekniker i en
skivstudio och på det sättet vara en perifer men legitim deltagare (Lave &
Wenger, 1991) i en inspelningsverksamhet (Burgess, 2002; Crane &
Visconti, 2000; Swedien, 2003). Att i en sådan praxisgemenskap skolas i en
komplicerad verksamhet som musikproduktion och att allt eftersom få
genomföra allt mer komplicerade arbetsuppgifter gav en helt annan
erfarenhetsbaserad kunskapsgrund jämfört med studenternas lärande i
högskoleutbildning. Ett viktigt skäl till att inte romantisera den äldre
produktionsstrukturens möjligheter till lärande utan formell undervisning
och se det som en förebild, är att produktionsapparaten har förändrats. Den
datatekniska utvecklingen har gett möjlighet till små effektiva produktions-
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miljöer som vida skiljer sig från den äldre produktionsapparat med stora
studior där det fanns mindre kvalificerade arbetsuppgifter som var lämpliga
som branschintroduktion för nya lärlingar. Utvecklingen har alltså höjt
insteget i branschen och just det kan vara en bidragande förklaring till varför
många söker sig till högre utbildning i musikproduktion.

2.6 Bolognaprocessen och en förändrad högre
utbildning

Den svenska riksdagen beslutade i februari 2006 om anpassning av den
högre utbildningen till ett enhetligt europeiskt system – Bolognaprocessen.
Den övergripande målsättningen med denna reform är att främja studenters
rörlighet och anställningsbarhet samt Europas konkurrenskraft som
utbildningskontinent.

Redan 1998 beslutade utbildningsministrarna från Frankrike, Tyskland,
Storbritannien och Italien att inleda samverkan i den högre utbildningen.
Denna överenskommelse fick till resultat att flera andra europeiska länder
reagerade med en uttalad önskan om ökat samarbete. I Bologna 1999 deltog
29 Europeiska länder, däribland samtliga EU:s medlemsländer, och träffade
en överenskommelse: Bolognadeklarationen.

A Europe of Knowledge is now widely recognised as an irreplaceable factor
for social and human growth and as an indispensable component to
consolidate and enrich the European citizenship, capable of giving its citizens
the necessary competences to face the challenges of the new millennium,
together with an awareness of shared values and belonging to a common
social and cultural space. (Bolognadeklarationen, 1999, s. 1)

Sedan starten har många länder tillkommit och 2009 var 46 länder anslutna
till Bolognaprocessen.

2.6.1 Studenternas lärande i centrum

Enligt Bolognaprocessen ska lärandemål vara en grund för utvecklingen av
kurs- och utbildningsplaner. Syftet med dessa lärandemål, eller learning

outcomes, är att säkerställa att studenternas lärande står i fokus. Detta genom
att lärandemålen uttrycker vad studenterna ska kunna efter avslutad kurs.
Målsättningen är att det ska vara tydligt både för studenterna vad som
förväntas av dem och för till exempel nya lärare att se vad deras uppgift är.
Lärandemålen förutsätts också öka lärares samsyn och även underlätta för
lärare att anpassa sina kurser längre fram i utbildningar eftersom de vet vad
studenterna förväntas kunna prestera. Även för avnämarna, arbetsgivare och
andra som förväntas anlita studenterna efter utbildningen, finns fördelar med
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lärandemålen eftersom det blir lättare att bedöma vad en student kan efter sin

utbildning. Arbetet med lärandemål förväntas också få pedagogiska

konsekvenser. Att tillsammans med andra formulera mål i form av

förväntade studieresultat är en process som beskrivs leda till pedagogisk

utveckling (NSHU, 2006).

I högskoleförordningens examensordning formuleras målen under tre

huvudrubriker: Kunskap och förståelse; Färdighet och förmåga; Värderings-

förmåga och förhållningssätt. Den kunskapsteoretiska grunden för dessa

lärandemålskategorier kan spåras tillbaka till antikens Grekland och

kunskapsformerna e p i s t e m e , t e c h n e och fronesis (Aristoteles, 1993;

Gustavsson, 2000). Begreppen kan översättas till vardagssvenska som att:

veta att; veta hur och veta när (Josefsson, 1998). Kunskap och förståelse är

alltså i detta perspektiv teoretisk kunskap, episteme eller ”veta att” -kunskap.

Färdighet och förmåga är samma sak som praktisk kunskap, techne eller

”veta hur” -kunskap. Och värderingsförmåga och förhållningssätt kan

motsvara fronesis, kunskapen att ”veta när”. I internationella informations-

och styrdokument kan kunskapsformerna även benämnas som kunskaper,

färdigheter och kompetens eller knowledge, skills and competence

(EU, 2005).

De högskolepedagogiska frågorna har aktualiserats i den högre

utbildningen i och med Bolognaprocessens krav att lärandemålen för en

utbildning ska vara formulerade i kursplaner och andra styrdokument.

Dessutom ställs sedan några år explicita krav från statsmakten på att det i

lärosätenas redovisningar ska framgå hur många lärare som har genomgått

högskolepedagogisk utbildning eller deltagit i utbildning för handledare för

utbildning på forskarnivå under det gångna året (U2006/9555/UH).

Regeringen gav 2002 alla universitet och högskolor i uppgift att erbjuda

högskolepedagogisk fortbildning till lärare och personal med pedagogiska

uppgifter som saknade sådan utbildning (Prop. 2002/03:1). För att ge lärare

och administratörer stöd i högskolepedagogiska frågorna har många

lärosäten bildat särskilda högskolepedagogiska enheter. Detta därför att

lärare i den högre utbildningen, adjunkter, lektorer eller professorer, utöver

att ha visat konstnärlig eller vetenskaplig skicklighet för att kunna anställas

också måste ha en högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt

förvärvat motsvarande kunskaper: ”Lika stor omsorg skall ägnas prövningen

av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighets-

grundande förhållanden” (Högskoleförordningen, 4 kap. 7§).

En konsekvens av Bolognaprocessen och ökade krav på pedagogisk

skicklighet hos undervisande personal är att de lärosäten som satsar rejäla

resurser på högskolepedagogisk utbildning av sina lärare och som dessutom

är noga vid tjänstetillsättningar om att ta frågor om pedagogisk skicklighet

på största allvar vinner konkurrensmässiga fördelar i sitt kvalitetsarbete

jämfört med andra lärosäten. I samband med Bolognaprocessen har alltså

nya krav kommit att ställas på högskolelärarnas pedagogiska och didaktiska
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kunskaper samt lärosätenas vilja till utveckling i dessa sammanhang. Ett nytt
scenario är också att inte bara studenternas rörlighet, i och med Bologna, ska
vara möjlig över gränserna utan även mellan lärosäten inom Sverige. Det
ställer krav på att olika utbildningars innehåll blir tydligt redovisat i kurs-
och utbildningsplaner. Lärarnas undervisningsmetoder vid de olika
lärosätena kan också bli föremål för utvärderingar och jämförelser. En viktig
aspekt, när sådant som olika lärosätens kvalitetsarbete utvärderas är att
Bolognaprocessen är giltig för alla typer av högre utbildning. Därför är en
konsekvens av Bolognaprocessen att skillnaden mellan de konstnärliga
högskolorna och övriga lärosäten, om än i formell mening, har minskat.
Ytterligare en följd av Bolognaprocessen är att inarbetade traditioner, som
finns vid olika lärosäten och som kan sträcka sig långt bakåt i tiden,
utmanas.

2.6.2 Utbildning, fostran och bildning

Västvärldens första universitet anses vara Alma Mater Studiorum som
grundades i Bologna på 1000-talet. Under de kommande århundradena
tillkom universitet i många olika europeiska städer. De första nordiska
universiteten grundades på 1400-talet, däribland Uppsala 1477.
Universiteten erbjöd likartad utbildning och i det nätverk av universitet som
fanns över hela Europa kunde lärare och studenter vandra fritt. Även om vi
idag använder många begrepp och titlar som även förekom på medeltiden
finns avgörande skillnader mellan det medeltida universitet och dagens
högre utbildning.

Det medeltida universitetets huvuduppgift var att reproducera kunskap.
Det var professorerna som skrev avhandlingarna. Doktorandernas uppgift
var att vid disputationer visa att man kunde försvara och reproducera
kunskapen. Lärandet i det medeltida universitet byggde alltså på att det
mellan professorerna och studenterna fanns en tydlig relation, där
professorerna snarast kan jämföras med mästare, och studenterna med
gesäller eller lärlingar. Målet med undervisningen var att förmedla den
kunskap som fanns vid universitetet och professorernas uppgift var att
undervisa. Forskning eller kunskapsproduktion var, till skillnad mot det
moderna universitetet, inte något som professorerna i det medeltida
universitetet förväntades ägna sig år.

Som pedagogisk metod var mästarläran under medeltiden vanlig i det
skråväsende som fram till industrialismens genombrott dominerade inom
handel och hantverk och än i dag finns mästarlära som uttalad metod i vissa
hantverksutbildningar (Nielsen & Kvale, 2000). Universitetspedagogik som
påminde om mästarlära överlevde länge men kring sekelskiftet 1800
förändrades förutsättningarna för högre utbildning drastiskt.

Som ett direkt resultat av den franska revolutionen stängdes universitet i
Paris. Efter revolutionen skapades istället elithögskolor, grandes écoles, som
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hade till syfte att utbilda den blivande eliten inom fransk administration och
kultur. I Storbritannien växte under 1700-talet en borglig kultur fram som
med aristokratiska inslag kom att prägla den högre utbildningen. De ledande
universiteten, Oxford och Cambridge, skulle fostra studenterna till att bli
gentlemän, vakna, belevade och mångsidiga (Bron & Talerud, 2005;
Liedman, 2009).

Utvecklingen i Tyskland kom att stå i kontrast mot dessa två utbildnings-
respektive fostringsideal. När Berlinuniversitetet grundades av Wilhelm von
Humboldt 1810 var det bildningen som stod i centrum. Bildning har som
begrepp kopplingar till det antika Grekland men det var i Tyskland under
den senare hälften av 1700-talet som idén om den bildade människan växte
fram. Grundidén var att det inte går att göra någon bildad. ”Sann bildning
måste komma inifrån” (Liedman, 1998, s. 23-24). ”För bildningstanken
grundas vetandet i förståelse och inte tvärtom, dvs. förståelse i ett vetande”
(Cavalcante Schuback, 2007, s. 137).

Utöver de tre ovan nämnda synsätten, utbildning i Frankrike, fostran i
Storbritannien och bildning i Tyskland, växte under 1800-talet inriktningen
Liberal Arts Education fram vid många college och universitet i USA.
Fortfarande har många av de högst rankade amerikanska lärosätena en sådan
inriktning. Den ideologiska grunden i detta bildningsideal är att studenterna
själva utifrån eget intresse väljer olika bildande studieämnen och genom
utbildningens befriande förmåga utvecklas till att bli goda samhälls-
medborgare (Nussbaum, 1997). Länge hade denna inriktning dock litet
inflytande i den svenska högre utbildningen. Men under de senaste åren har
några svenska lärosäten, som Högskolan Gotland och Södertörns Högskola
utvecklat utbildningar inspirerade av Liberal Arts Education (Burman, 2009;
Rönnby, 2008).

Den mest avgörande skillnaden vid Berlinuniversitetet jämfört med äldre
universitet var att lärare och studenter i akademisk frihet skulle ägna sig åt
kunskapsproduktion (Husén, 2009a). Lärarna skulle både undervisa och
forska. Tidigare hade professorerna i regel enbart undervisat. En ny
undervisningsform infördes också: seminariet. Med naturvetenskapens
laboratorium som förebild skulle lärare och studenter tillsammans skapa
kunskap i seminarier. En nyordning var också att doktorander vid
disputationer försvarade sina egna avhandlingar. En annan viktig förändring
var att filosofiska fakultetens status höjdes så att den inte längre endast var
en förberedelse för medicinska, juridiska och teologiska studier. Ämnena
skulle inte längre vara i en hierarki. Berlinuniversitetets mål var alltså
kunskapsproduktion genom forskning, lärande och fri vetenskap.

Sverige följde med i utvecklingen och med Tyskland som förebild
genomfördes under 1800-talet flera viktiga reformer i den högre
utbildningen. Antalet utbildningsinstitutioner växte kraftigt och flera fack-
och specialhögskolor tillkom. Verksamheten vid svenska universitet och
högskolor kom med start under 1800-talet och fortsatt under 1900-talet att
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omfatta såväl undervisning som forskning där produktion av ny kunskap var
central. I den högre musikutbildningen kom dock denna bildningssträvan
med inriktning mot kunskapsproduktion att få mindre betydelse.

2.6.3 Traditioner inom högre musikutbildning

I tvåhundra år, från 1771 till 1971, var den Kungl. Musikaliska Akademien
huvudansvarig för den högre musikutbildningen i Sverige ”och har försett
operor och orkestrar, kyrka, skola och militär med professionella musiker.
Under större delen av perioden hade akademien dessutom funktionen som
remissinstans, utredare, statlig musikmyndighet och smakdomare, inte till
namnet men väl till gagnet” (Karlsson, 2009). Den högre musikutbildningen
i Sverige har alltså haft ett tydligt utbildningsideal snarare än ett
bildningsideal och målet med utbildningen har varit att förse samhället med
kompetenta musiker och musiklärare.

Bland annat som en följd av det inflytande som Karlsson kallar att vara
smakdomare förändrades förutsättningarna för den högre musikutbildningen
i och med OMUS-reformen 1978. Vid sidan av målet att fler genrer än den
västerländska konstmusiken skulle finnas i den högre musikutbildningen var
ett viktigt mål att de blivande musiklärarna skulle utveckla en modern
musikundervisning genom att möta elevernas behov, musikintresse och
förutsättningar samt att undervisningen skulle präglas av musik- och
ungdomskultur, kreativa arbetssätt och ett aktivt musicerande (Heiling &
Sandberg, 2005). Men så verkar det inte ha blivit fullt ut. I en samman-
ställning av forskning om musiklärarutbildning menar Ralf Sandberg att:
”Musiklärarutbildningen kan ses som en ’traditionsficka’ som är relativt
opåverkad av yttre samhällsinflytande” (Sandberg, 2006, s. 43-44).

När det gäller genrebreddningen så har musikhögskoleutbildningen
breddats till att omfatta eftersatta genrer som folkmusik och jazz. Den
rådande ungdomskulturen i form av populärmusik har dock än så länge haft
en nedtonad ställning i utbildningsutbudet vid till exempel Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm och det kan indikera en tradition som handlar
mer om kunskapsreproduktion än kunskapsproduktion.

Det finns också samtidshistoriska belägg för att undervisningen i musik,
på kanske främst på musikhögskolenivå inte verkar ha påverkats mycket av
yttre samhällspåverkan. Sten Dahlstedt (2007) beskriver hur en omfattande
idémässig förändring med inriktning mot en mer modernistisk estetik under
efterkrigstiden fick stor uppmärksamhet i debatten om det svenska musik-
livet. Ändå passerade dessa idéer den högre musikutbildningen utan att
väcka någon större uppståndelse. Förändringarna ska enligt Dahlstedt ”inte
satt sin prägel på den dagliga lunken, om man nu kan tala om daglig lunk på
en konstnärlig utbildningsanstalt” (Dahlstedt, 2007, s. 22). En förklaring till
detta var att akademien hade utvecklats till en slags skråmässig korporation.
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Det hade konsekvenser för såväl undervisningens innehåll som vilka
undervisningsmetoder som traderades.

Jessika Karlsson (2008) har undersökt hur lärande om emotionellt uttryck
i musik sker i samband med musikundervisning. Trots att Karlsson samlat
data genom att besöka musiklektioner i olika kontexter menar hon att
instrumentalundervisningen gick till på ungefär samma sätt vid alla
observationer: ”instrumental teaching was mainly devoted to reproduction of
particular pieces of music from a notation. The focus of the teaching was
mostly on technique and on the written score” (Karlsson, 2008, s. 31). Det
som Karlsson beskriver kallas ibland för en till en undervisning men kan
kanske lika gärna beskrivas som triangelmetod. Instrumentalundervisningen
sker i ett rum där det finns tre saker: en lärare, ett notställ och en elev. Det är
en metod som finns dokumenterad sedan flera hundra år tillbaka och
framstår som mycket effektiv för att utbilda musiker.

Musikutbildningarna hade i Sverige sedan 1780-talet stått under Kungliga
Musikaliska Akademiens överinseende. Länge utgjorde de knappast några
föredömen med avseende på bildningssträvanden, snarare representerade de
länge, med sin betoning av mästare/lärling–relationen, i hög grad en
förmodern uppfattning om utbildning. Mot detta kan naturligtvis med fog
invändas att musik knappast kan undervisas på så många andra sätt. Ingen
människa har exempelvis lärt sig spela oboe genom att studera en handbok.
(Dahlstedt, 2007, s. 198)

Först i 1947 års musikutredning fanns spår av det nyhumanistiska
bildningsideal som ett och ett halvt sekel tidigare hade satt sin prägel på
Berlinuniversitetet. Men detta bildningsideal fick inget genomslag i
efterkrigstidens musikutbildning utan bildning kom enligt Dahlstedt att
innebära att kognitiva kunskaper i som gehörs- och satslära, till skillnad mot
den rena färdighetsträningen på musikinstrument och sång, fick en större
plats i musikutbildningen.

Även om andra undervisningsformer har prövats, som till exempel
gruppundervisning under Sämustiden på 1970-talet (Olsson, 1993), så har
den enskilda undervisningen där läraren är mästare och studenten lärling
fortsatt vara en vanlig undervisningsmodell i den högre musikutbildningen.

Men kan det verkligen vara så att den högre musikutbildningen i mindre
utsträckning har påverkats av strömningar inom annan högskoleutbildning
och att tankar om bildning och kunskapsproduktion eller andra mer
pedagogiskt inriktade idéer och teorier verkligen inte gjort något väsentligt
avtryck? En förklaring kan vara att det är svårt att förändra i skolans värld.
Det har uppmärksammats av Gerd och Gerhard Arfwedson (1991) som
menar att det finns stora skillnader mellan vad politiker, administratörer och
forskare anser om hur skola och utbildning bör förändras och hur lärare
arbetar. Även om forskning ger argument för förändring visar studier att
”lärare fortsätter att undervisa så som de alltid ha gjort. När lärare förändrar
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något, sker det genom små och prövande steg och inte genom revolutionära
omkastningar” (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s. 24).

Ett uttryck för att det kan vara mycket trögt att genomföra förändringar i
den högre utbildningen framfördes av Ingela Josefsson, rektor vid
Södertörns högskola, när hon sommarpratade i Sveriges radio 2002 och då
refererade till hur förändringar inom den högre utbildningen kan upplevas.
”Att förändra ett universitet det är som att flytta en kyrkogård. Man får ingen
som helst hjälp av de berörda” (Josefsson, 2002). Att jämföra musik-
högskolan med en kyrkogård är kanske att gå lite väl långt. Men en kanske
viktig förklaring till varför musikundervisning verkar vara så traditions-
bunden kan vara att inom den högre musikutbildningen har instrumental-
undervisning för instrumentalister och undervisning i sång för de studenter
som är sångare en helt central position. Detta gäller i synnerhet för de
musikhögskolestudenter som utbildar sig till att bli musiker men även för de
studenter som ska bli musiklärare.

Många av de ämnen som en student läser under sin musikhögskole-
utbildning utöver sitt huvudinstrument kan beskrivas ha en underordnad eller
stödjande funktion. En gitarrstudent på musikerprogrammet läser till
exempel inte musikhistoria för att bli lärare eller forskare i musikhistoria
utan för att bli en bättre gitarrist. Bland de ämnen som uttalat räknas som
stödjande ämnen finns utöver musikhistoria även musikteori, akustik,
musikkommunikation, ergonomi och medieteknik (www.kmh.se). Olika
ämnen i musikhögskoleutbildningen har alltså uttalat olika värde och
eftersom instrumentalundervisning på musikhögskolenivå, enligt resone-
manget ovan, har en central betydelse kan enskild instrumentalundervisning
också ses som en outtalad norm för hur övrig undervisning bör genomföras i
den högre musikutbildningen.

Instrumentalundervisning i den högre utbildningen handlar av tradition
till väsentliga delar om kunskapsreproduktion. För en musikstudent kan, likt
den medeltida doktoranden, målet med studierna vara att visa att hon kan
försvara kunskapstraditionen och snarare spela så som läraren instruerat än
att visa att hon kan göra egna unika tolkningar och på det sättet utveckla
konsten. I en sådan tradition blir utrymmet för bildning, med betydelsen att
sann bildning måste komma inifrån, inte särskilt stort. Traderingsideal kan
också ha ett fast grepp om hur vissa musikhögskolelärare bedömer
studenters prestationer. I en aktuell studie beskriver Cecilia Hultberg (under
tryckning) hur en instrumentallärare gav sin student rådet att göra en
instudering för examinationsjuryn, där musikaliska ideal enligt traditionen
gjordes tydliga, och en egen instudering där hon spelade så som hon själv
tyckte att det skulle vara. Lärarens agerande i det fallet visar vilka ideal som
kan styra över vad som examineras, alltså vad som är de reella lärandemålen
i högre musikerutbildning. Samtidigt utmanades traditionen då studenten,
genom mer informella lärandemål, uppmanades att göra en egen instudering.
Studenten fick både lära sig traditionen och genom sin egen instudering och
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kunskapsproduktion möjlighet att utveckla sig själv och möjligen även bidra
till att utveckla traditionen. Detta exempel visar att det inte är mästarläran i
sig som leder till att kunskapsreproduktion värderas högre än kunskaps-
produktion. Däremot visar exemplet att mästare utöver att vara skickliga i
sitt ämnesområde också behöver vara skickliga pedagoger. För att nå
framgång med mästarläran som metod måste läraren ha förmåga att
reflektera över vad som är bäst för den lärande (Schön, 1983, 1987).

2.7 Avhandlingens musikpedagogiska positionering
Även om musikutbildningen i Sverige har en lång historia (Dahlstedt, 2007;
Reimers, 1998) så är musikpedagogik som forskningsämne ungt. Sedan 1989
har professorsstolar i musikpedagogik inrättats vid flera svenska lärosäten
och sedan 2008 finns också en nationell forskarskola i musikpedagogik.

Även pedagogik är ett ungt forskningsämne. Pedagogik anknyter nära till
musikpedagogiken och kan beskrivas som ett ämne inriktat mot vetande och
metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning (Husén, 2009b). Ett
problem med pedagogik är att det finns det uppfattningar om att begreppet
pedagogik behöver kompletteras eller ersättas med andra bättre begrepp och
ämnesnamn. Didaktik liksom utbildningsvetenskap är exempel på det
(Uljens, 1997; Kim & Olstedt, 2005; Askling, 2006; Larsson, 2006).
Ytterligare en variant är edukologi, ett begrepp som är mindre vanligt i
Sverige men som bland annat i Australien och USA används för att särskilja
teoretiska uppfattningar om lärande från det praktiska pedagogiska
utövandet (Christensen, 1987). För att skilja barn och ungdomars lärande
från lärandeprocesser hos vuxna används ibland begreppet andragogik för
vuxnas lärande men i Sverige är denna benämning ovanlig. Istället används
det lite inkonsekventa begreppet vuxenpedagogik (Bron, 2006). Även
benämningen utbildningsforskning förekommer och kan rymma forskning
inom hela utbildningsområdet likaväl som studier av informella lärande-
processer. I den här texten använder jag, i vid bemärkelse, pedagogik som
begrepp för processer som har med utbildning och lärande att göra.

I såväl nationellt, nordiskt, europeiskt som globalt perspektiv är det stor
skillnad mellan vad för slags studier som görs inom musikpedagogik och
vilka vetenskapliga eller filosofiska perspektiv som anläggs. Därför kan
musikpedagogik uppfattas befinna sig i ett gränsområde mellan olika
vetenskapsområden och discipliner. Vad som också komplicerar bilden, inte
minst då det gäller internationella studier, är att utbildningssystemen i olika
länder är mycket olika och därför kan forskningsresultat uppfattas som
mindre giltiga när de i internationella jämförelser tas ur sin lokala kontext.
Detta till trots har ändå försök gjorts att skapa internationellt giltiga
handböcker med musikpedagogisk relevans (Bresler, 2007).
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I Sverige och Norden har den musikpedagogiska forskningen omfattat

såväl kvalitativt som kvantitativt inriktade studier som kan delas in i fyra

grupper 1) musiklärarorienterad forskning, 2) läroplansorienterad forskning,

3) elev-/studentorienterad forskning och 4) ämnesspecifika studier

(Sandberg, 2005). Det kan alltså vara svårt att kortfattat definiera vad som

skulle kunna vara ett musikpedagogiskt perspektiv. Trots detta uttrycker sig

ibland såväl forskare som praktiker i olika frågor och hänvisar till

musikpedagogik så som om det fanns en gemensam värdegrund om vad som

är musikpedagogik och som om det fanns ett musikpedagogiskt perspektiv.

Ett försök att definiera ett sådant perspektiv gör Bengt Olsson när han

formulerar ett musikpedagogiskt credo (Olsson, 2007). Han poängterar att

dagens musikpedagogik bör sträcka sig längre än den vetenskapliga

definitionen av musikpedagogik som avser intentionellt undervisande och

intentionellt lärande utan bör omfatta musikalisk kunskapsutveckling i långt

fler sammanhang än den formella musikundervisningen. Olsson avlutar sitt

credo med:

One core issue is what are the unique aspects of music education? First of all
music education leads to a spirit of community. It is through the musical
performances as well as experiences of music that the social dimensions of
music education are strengthened. However, the forces of music education on
the individual strengthen his/her abilities to distinguish another core issue.
What is good and what is bad music? This is not only a matter of skills to
decide what is good and bad music for the individual, but a matter of being
able to take part of the deeper aspects of music. It is here that music
education can play a role in human development. (Olsson, 2007)

Att formulera ett credo, en trosbekännelse, är i sig inget nytt för pedagoger.

John Dewey, till exempel, säger i sitt pedagogiska credo: ”Jag tror att

utbildning är den grundläggande metoden för sociala framsteg och reformer”

(Dewey, 1980, s. 48). Under senare år har det blivit allt vanligare att lärare,

ofta i samband med högskolepedagogiska fortbildningar, formulerar

explicita credon, dokument som man gärna bilägger sina handlingar i

samband med att man söker tjänst. Professorers installationsföreläsningar

kan fylla en liknande funktion (Folkestad, 1999).

I den forskningsstrategi som fastslogs 2003 framgår att forskningsprofilen

vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm – KMH har tre huvudinriktningar

där utveckling av läroplansteori och forskningsmetoder inom musik-

pedagogiken samt studier av undervisningsprocesser och musikaliskt lärande

ingår vid sidan av studier av musikpedagogikens historia (Fürstenbach,

2003). I den strategi för forskning och utbildning vid KMH som fastställdes

2007 finns inte längre uttalade huvudriktningar för den musikpedagogiska

forskningen.
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Under senare år har det musikpedagogiska forskningsfältet vidgats från att,
med utgångspunkt från det allmänna skolväsendets behov, i huvudsak
undersöka barns och ungas musikaliska lärande i generella termer. Nu finns
ett nytt intresse för att närmare studera de specifika läroprocesser som finns i
konstnärligt utövande på hög nivå. (KMH, 2007, s. 7)

Den här avhandlingen ansluter till den musikpedagogiska forskning som
omfattar studier av undervisningsprocesser och musikaliskt lärande inklusive
läroprocesser som finns i konstnärligt utövande på hög nivå.
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3 Vetenskapsteoretiska och metodologiska
utgångspunkter

Forskare lär av varandra, och när det gäller teoretiska perspektiv sker förr
eller senare det som vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn (1970) kallar
paradigmskiften. Under sådana paradigmskiften kan det uppfattas som om
många forskare, och då kanske i synnerhet doktorander, rör sig likt en
starflock, en flock där många rör sig åt samma håll så länge som det rådande
paradigmet utgör ett normaltillstånd. Under kritisk prövning utvecklas
efterhand nya teorier och då kan det rådande paradigmet hamna i kris.
Vinden vänder och flocken byter riktning genom att följa ett annat teoretiskt
perspektiv.

Paradigmskiften kan komma som ett resultat av att nya teorier erbjuder
forskare nya sätt att förklara och förstå. Charles Darwins (1859)
evolutionsteori är ett exempel på en teori som omkullkastade tidigare
etablerade uppfattningar om livets uppkomst och som därför ledde till att
många forskare valde att byta teoretiskt perspektiv. Det finns även
beskrivningar av hur forskare på ett individuellt plan byter perspektiv.
Jerome Bruner utvecklade under efterkrigstiden viktiga teorier om lärande
med utgångspunkt i kognitiv psykologi (Bruner, 1960). Senare i livet bytte
Bruner inriktning och utvecklade en kulturpsykologisk teori (Bruner, 1990,
1996).

När människor förändras då förändras också kulturen som de verkar i.
Sådana förändringar gör samtidsanalyser besvärliga och därför är
paradigmskiften lättare att identifiera när det gått en tid. Av just denna
anledning har jag svårt att ge en tydlig och säker bild av hur det nu rådande
paradigmet i svensk musikpedagogisk forskning ser ut. Jag upplever
emellertid att vi befinner oss i en brytningstid där nya tolkningar av äldre
teorier och även nya teoretiska synsätt rörande musikalisk kunskaps-
utveckling accepteras och välkomnas.

En annan viktig fråga är om ett väl valt teoretiskt perspektiv ska vara
forskarens rättesnöre, ram eller om det valda perspektivet snarare ska ses
som en utgångspunkt. Kan också flera och kanske i sig motstridiga
perspektiv med framgång kan användas i en och samma studie? I vissa
studier kan kanske multipla perspektiv skymma sikten och i andra
sammanhang kan det vara det omvända. När man betraktar ett problem från
olika perspektiv framträder en tydligare bild som kan ge ökad förståelse och
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säkrare vetande, och det är ett sådant synsätt som jag ansluter mig till. Därför
ska de teorier som jag presenterar i det här kapitlet inte uppfattas som ett
credo. Istället handlar det om utgångspunkter varifrån jag som forskare
finner det lämpligt att betrakta undersökningens frågor.

Det här kapitlet har en tematisk struktur och efter den här korta
inledningen kommer en genomgång av Bruners kulturpsykologiska teori.
Detta följs av ett avsnitt där teorier om kunskapsutveckling, lärande och
ledarskap behandlas. Sedan presenteras olika medieteorier, relevant litteratur
om musik produktion samt en teoretisk modell för musikproduktion.
Därefter följer en beskrivning av olika metodologiska överväganden som
gjordes i samband med undersökningen. Efter detta presenteras kortfattat två
förstudier innan kapitlet avslutas med en beskrivning av de undersöknings-
metoder som användes för datainsamling och analys.

3.1 Ett kulturpsykologiskt perspektiv
Med en målsättning att studera musikalisk kunskapsutveckling i olika former
och sammanhang är det, ur ett kulturpsykologiskt perspektiv (Bruner, 1996),
omöjligt att tänka sig den lärande människan utan sin kultur. I en kultur
utvecklas artefakter, alltså av människor fabricerade föremål eller produkter.
Det leder till att människor lever i en till stor del konstruerad eller artificiell
värld. Jämfört med andra levande varelser är människor i liten utsträckning,
från åtminstone skolåldern och uppåt, styrda av instinkter och genetiskt
programmerade reflexer och beteenden. Det är istället så, menar Roger Säljö
(2000) att människors sätt att bete sig, tänka, kommunicera och uppfatta
verkligheten är en produkt av processer och erfarenheter som är socio-
kulturella. Enligt detta synsätt är den sociala omgivningen och kulturen helt
avgörande för individens lärande. Enligt Lev Vygotskij (2001) lär sig
människor att hantera de olika slags verktyg som tillhör en kultur genom att
växa in i den. Lärande och kunskapsutveckling sker genom socialisering i
och med att en lärande gör erfarenheter i en social situation tillsammans med
andra. Därefter internaliserar den lärande den nya kunskapen och gör den till
sin egen. Bruner (1996), som tagit starka intryck av Vygotskij, menar att
förklaringen till att olika människor kan uppleva samma sak på olika sätt är
att upplevelser och erfarenheter är socialt och kulturellt situerade. Därför har
människors individuella livshistorier stor betydelse för de lär och handlar.

Med ett sociokulturellt (Säljö, 2000), kulturhistoriskt (Vygotskij, 2001)
eller kulturpsykologiskt (Bruner, 1996) synsätt går det inte att betrakta
skolelever som tabula rasa, oskrivna blad som ska fyllas med kunskap.
Lärande måste ske med respekt för och med utgångspunkt i de upplevelser
och erfarenheter som en elev bär med sig från sociala/kulturella
sammanhang. Med detta perspektiv sträcker sig lärandet till de flesta
mänskliga aktiviteter och är alltså inte avgränsat till exempelvis skolans
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värld. Som John Dewey så enkelt uttrycker det: ”The very process of living
together educates” (Dewey, 1916, s. 6). Å andra sidan finns det i en kultur
starka krafter som värnar kulturens bevarande och det får konsekvenser för
lärande och kunskapsutveckling.

Grundläggande förutsättningar för en kulturs återskapande är uppfostran och
utbildning. För att en kultur ska kunna leva vidare måste människan
socialiseras in i gällande produktionsformer och i de värderingar som
kännetecknar kulturen i fråga. Uppfostran och utbildning har därför i första
hand en konserverande funktion: att skapa villkor för en reproduktion av
materiellt liv och kultur. (Garefalakis, 2004, s. 45)

Att uppfostran och utbildning har en konserverande funktion kan innebära en
konflikt med bildningstankens beaktande av individers handlingsutrymme
och möjligheter att initiera förändring/utveckling. Samtidigt resulterar
lärande och kunskapsutveckling hos såväl individer som kollektiv i en
ömsesidighet där alltså kulturen inte bara påverkar utan även utvecklas.

I avhandlingen har jag valt att utgå från ett kulturpsykologiskt perspektiv
(Bruner, 1996) därför att jag är intresserad av hur psykologiska aspekter,
alltså människors upplevelser, reaktioner, känslor och tankar samt kunskaper
samspelar med och utvecklas i en kultur. Den kultursyn som jag ansluter till
ser i vid bemärkelse allt det som människor har, gör och tänker som kultur.
I kulturer finns meningssystem som ger ordning och inriktning i människors
liv. I olika kulturer finns olika meningssystem och inom en kultur kan såväl
delkulturer som subkulturer finnas (Ek, 2009).

Bruner har i nio centrala principer formulerat vad som kännetecknar ett
kulturpsykologiskt perspektiv i samband med utbildning (Bruner, 1996,
2002). Eftersom dessa principer, eller teser, bildar basen för den teoretiska
utgångspunkt som jag har valt kommer i följande textavsnitt en refererande
sammanfattning av vad jag uppfattar som kärnan i Bruners teori. I anslutning
till varje tes finns en reflektion om vad den innebär för mitt problemområde.

För det första menar Bruner med den perspektivistiska tesen att mening
bildas på olika sätt beroende på utifrån vilket perspektiv eller vilken
tolkningsram man väljer att betrakta ett faktum, ett påstående, eller till
exempel ett fenomen. Men likaväl som att flera och kanske motstridiga
perspektiv väl inryms i ett kulturpsykologiskt perspektiv poängterar Bruner
att man inte kan gå tillväga hur som helst. ”En perspektivistisk syn på
meningsbildningen innebär inte att man kan bortse från sunt förnuft och
logik” (Bruner, 2002, s. 31). Bruner lyfter på detta sätt fram att det är
interaktionen mellan olika perspektiv som bildar det kulturella livet. Detta
sker genom ett samspel mellan individuella historier, alltså vad olika
människor har upplevt, och den rådande kulturens inflytande. Det kan vara i
form av institutionella intressen och andra kanoniska generaliseringar som
till exempel en kulturs litteratur och vardagsteorier. Bruner framhåller också
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vikten av att utbildningsinstitutioner erbjuder studenter möjlighet att
utveckla förmågan skapa mening genom att frågeställningar och fenomen
betraktas utifrån olika perspektiv. Om så inte sker finns annars risk för
stagnation därför att ”när utbildningen begränsar sitt kritiska tolkningsfält,
reduceras också kulturens förmåga till förändringar. Och i vår moderna värld
är förändring den norm som gäller” (Bruner, 2002, s. 32).

Bruner visar med den perspektivistiska tesen att han vänder sig mot
uppfostran och utbildning som första hand en konserverande funktion
(Garefalakis, 2004). Istället ansluter Bruner till ett bildningsinriktat
seminarieideal där olika perspektiv kan mötas diskuteras och värderas och
som har kunskapsproduktion som mål. Därför kan ett Brunerskt synsätt vara
en god grund för utbildning som har ambitionen att utvecklas och som vill ge
sina studenter kompetens att möta framtiden. Bruners perspektivistiska tes
har varit en viktig utgångspunkt för mig i min begreppsanvändning. Därför
används i avhandlingen begreppet perspektiv för att benämna såväl inom-
som utomvetenskapliga, eller doxologiska (Rosengren, 2008) synsätt.

För det andra menar Bruner med den restriktiva tesen att människor är
begränsade i sin förmåga att skapa mening. Detta handlar dels om att
människor, för att skapa genuin mening, behöver uppfatta sig själva som
aktörer som drivs av sina egna intentioner. Dels handlar det också om
människans begreppsmässiga begränsning att kunna tolka och uppfatta
opersonliga fenomen som tid, rum och kausalitet. Bruner menar att
pedagogikens utmaning är tillhandahålla den så kallade verktygslåda som
utvecklats i den rådande kulturen. I verktygslådan ryms verktyg som får den
lärande att överskrida sina medfödda förutsättningar och begränsningar. Det
kan handla om att förstå och hantera tiden genom att använda en klocka eller
att kunna ta del av andras tankar och kunna förmedla sina egna genom ett
språk. I musikens värld kan verktygslådan handla om musikteori, noter och
för musikproducenter olika slags begrepp eller procedurer som har samband
med musikproduktion. För att studenterna ska kunna överskrida sina
inneboende mentala förutsättningar är alltså den viktigaste uppgiften i en
utbildning att utrusta studenterna med det symbolsystem som är gällande i
den aktuella kulturen. I ett snävt perspektiv skulle detta kunna tolkas som att
det räcker med att en musiker lär sig de symbolsystem som är viktiga i
musikens värld och att en jurist eller ingenjör lär in symbolsystem på
liknande sätt. Men Bruner menar snarare tvärt om att pedagogikens uppgift
är att höja människans förmåga till meningsbildning och verklighets-
konstruktion. Därför är reflektion, att tänka över tänkandet ett grundelement
i undervisning som syftar till att stärka studenters medvetenhet.

För det tredje, med den konstruktivistiska tesen, menar Bruner att en
viktig del av det kulturpsykologiska perspektivet är att den verklighet som
tillskrivs en kultur är konstruerad. ”Verklighetskonstruktionen är en produkt
av meningsbildningen, formad av traditioner och av kulturens verktygslåda
för tänkandet” (Bruner, 2002. s. 37). Bruner använder i detta sammanhang
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metaforerna byggmästare och arkitekt för att beskriva att studerande måste
lära sig att på olika sätt konstruera den värld som de lever i. Verkligheten
blir med detta synsätt inte något som den enskilde upptäcker utan något som
var och en själv konstruerar. Det får konsekvenser i stort som smått. För
skolungdomar är det viktigt att lära sig använda verktyg för meningsbildning
och verklighetskonstruktion så att de kan skapa sig en livsvärld efter egna
önskemål och behov. Även för fria konstnärer och andra som är verksamma
utanför den reglerade arbetsmarknaden, som till exempel musikproducenter,
är förmåga att kunna använda verktyg för meningsbildning och
verklighetskonstruktion en väg anpassa sig själv till omvärlden och även ett
sätt att förändra omvärlden till den egna verksamheten.

För det fjärde, med den interaktionistiska tesen, visar Bruner att
kunskapsutveckling sker genom interaktion. Den minsta enheten för
interaktion är två människor, till exempel lärare och elev. Bruner utvecklar
emellertid också tanken om att läraren inte nödvändigtvis måste vara en
fysisk person utan kanske lika gärna kan vara en bok eller en interaktiv dator
och anknyter med detta synsätt till hur Vygotskij (1995) beskriver lånad
erfarenhet och lärande genom andras artefakter. Lärande sker då inte genom
att vara i direkt kontakt med andra mer erfarna utan interaktionen sker med
artefakter, som till exempel litteratur eller musikverk.

Att berätta och att visa är lika självklart i samband med lärande och
undervisning som att tala och interaktion av detta slag förekommer i kulturer
över hela världen. Dock vänder sig Bruner mot den modell för undervisning
som han menar är typisk för den västerländska pedagogiska traditionen, där
en allvetande lärare talar om eller visar för okunniga elever något som de
inte vet något om, en mästarlära (Nielsen & Kvale, 2000) i dess sämsta form.
Istället förespråkar Bruner en slags seminariemetod som han kallar
lärogemenskap. ”I en sådan ömsesidig lärogemenskap blir deltagarna
varandras modeller när det gäller handlings- och kunskapsformer. De får
möjlighet att efterlikna varandra, komma med fortlöpande kommentarer, och
de mer erfarna utgör en ’byggnadsställning’ för nybörjarna” (Bruner,
2002, s. 39). Läraren har inte ett kunskapsmonopol i en lärogemenskap utan
lärandet sker i interaktion mellan deltagarna. Då får läraren en viktig
funktion i att uppmuntra deltagarna att lära av varandra och med varandra.
Återigen använder Bruner metaforen byggnadsställning för att beskriva hur
de lärande kan stödja varandra. Att mer kunniga kan utgöra en
byggnadsställning för nybörjare menar Bruner kan vara ett sätt att i
undervisning öva arbetsdelning, något som han menar är kännetecknande för
effektiva arbetsgrupper eller team. En viktig aspekt i det kulturpsykologiska
perspektivet är att interaktiv och intersubjektiv pedagogik kan ske på många
olika sätt eftersom olika ämnen kräver olika tillvägagångssätt. Det
utmärkande för det kulturpsykologiska perspektivet är att lärandet sker
genom en interaktiv process där deltagarna lär av varandra.
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Bruners resonemang om hur lärande i interaktion lär av varandra i en
lärogemenskap utan en lärare med kunskapsmonopol anknyter till hur Petros
Gougoulakis (2001) beskriver lärande i studiecirklar. Att det informella
lärandet i studiecirklar hade en avgörande betydelse för den svenska
samhällsutvecklingen från det förra sekelskiftet är enligt Gougoulakis
odiskutabelt. Bortsett från det faktum att många framstående politiker och
tjänstemän under 1900-talet hade fått en väsentlig del av sin bildning i just
studiecirklar var det något i själva lärandeformen som verkar ha smittat av
sig och påverkat den politiska kulturen. Då själva idén med en studiecirkel är
att en grupp människor träffas regelbundet kring ett ämne eller
problemområde och motorn bakom att träffas på detta sätt kommer från den
enskildes önskan att ägna sig åt det valda området handlar det om en drift
styrd av inre motivation. Min tolkning är att det finns tydliga likheter mellan
hur lärande sker i en studiecirkel och i samband med musikproduktion, i de
fall då musikproduktionen sker som en gruppaktivitet med människor som
drivs av en inre motivation. Då sker lärandet i enlighet med en Brunersk
lärogemenskap där deltagarna delar på arbetsuppgifterna och lär av varandra.
Även om det finns en hierarki i samband med musikproduktionen genom att
musikproducenten är ansvarig ledare innebär det inte per automatik att
producenten har ett kunskapsmonopol. Ledarskapet i samband med
musikproduktion bygger på andra grunder. På denna punkt kan det alltså
finnas avgörande skillnader mellan musikproduktion och mer traditionella
pedagogiska situationer. En annan avgörande skillnad kan vara vad målet
med verksamheten är. I pedagogisk verksamhet är ett rimligt mål att elever
eller motsvarande lär sig något. Men i musikproduktion är inte lärandet i sig
ett uttalat mål. Det är en effekt av det egentliga målet som är att producera
verk.

För det femte menar Bruner med externaliseringstesen att en central
funktion i alla kulturer är att just producera verk. Det kan handla om stora
verk, som en kulturs historia, eller mindre verk, som i musikens värld kan
vara ett musikstycke eller kanske en musikproduktion. Skapandet av verk
sker genom en externaliseringsprocess där människor, enskilt eller i grupp,
genom skapande av sina verk dokumenterar sina mentala ansträngningar.
Bruner menar att tankeprocessen och dess produkter vävs samman i de verk
som skapas. I ett verk finns alltså kunskap lagrad. Eftersom externaliserings-
processen gör tankeverksamheten synlig och förhandlingsbar blir också
fortsatt reflektion och metakunskap möjlig. En aspekt som Bruner särskilt
håller fram är att skapandet av kollektiva verk är något som ger upphov till
och bevarar grupptillhörighet. Att skapa kollektiva verk är något som inte
enbart bygger gruppsolidaritet utan även kan ge deltagarna en känsla för
arbetsdelning. Att bygga upp en känsla för arbetsdelning kan vara ett sätt för
deltagarna att skapa sin identitet. När till exempel musikproduktion sker som
en gruppaktivitet kan också arbetsdelning vara en direkt förutsättning för att
verk ska kunna produceras.
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För det sjätte, med den instrumentalistiska tesen, hävdar Bruner att
utbildning aldrig är neutral eller opolitisk. Detta eftersom utbildning
förmedlar färdigheter, sätt att tänka, känna och tala som alltid får
konsekvenser senare i livet för den enskilde som deltagit i undervisningen.
”Det viktigaste ämnet i skolan, sett ur ett kulturellt perspektiv, är skolan
själv. Det är så som de flesta elever upplever det, vilket därmed bestämmer
den mening som de tillskriver skolan” (Bruner, 2002, s. 46). Detta menar
Bruner är en av kulturpsykologins huvudteser när det gäller utbildnings-
frågor. Skolan kan aldrig betraktas som fristående eftersom innehållet i
undervisningen, vilka sätt att tänka och handla som eleverna utvecklar, är ett
resultat av hur skolan är situerad i eleverna liv och kultur. Bruners
uppfattning att skolan och skolundervisningen är situerad grundar sig alltså
på att kunskap och lärande är baserat på det sociala sammanhang som
eleverna eller studenterna finns i. Lärande sker alltid i ett sammanhang, i en
situation, en kultur och som en konsekvens av detta handlar utbildning om
makt, distinktioner och belöningar. Att utbildning på detta sätt har en politisk
dimension är något som såväl allmänhet som medier endast har vaga
uppfattningar om, menar Bruner.

Den sjunde, institutionella tesen, handlar om konsekvenserna av att
utbildning i den industrialiserade världen är institutionaliserad. Bruner menar
att konkurrens – främst om privilegier och makt – är typiskt för institutioner,
såväl inom sig själva som mot andra institutioner. Som en konsekvens av
detta synsätt menar Bruner att det som är kännetecknande för en stabil kultur
är att den förmår att integrera de institutioner som verkar i kulturen och att
integrationen sker genom dialektisk konfliktlösning. Sådan konfliktlösning
kommer praktiskt till uttryck när institutioner konkurrerar om ett
tolkningsföreträde eller när en institution eftersträvar att få sin speciella
egenart erkänd i relation till andra institutioner. Bruner efterlyser forskning
som undersöker utbildning utifrån ett institutionellt perspektiv. Han
framhåller också att lärares uppfattningar ges rejält utrymme när utbildning
reformeras. ”Institutionerna skapas av de människor som driver dem. Hur
väl genomtänkta våra utbildningsplaner än är, måste de ge lärarna en central
plats. I sista hand är det de som befinner sig i händelsernas centrum”
(Bruner, 2002, s. 53). Denna tes är särskilt giltig i tider av förändring, som
till exempel i samband med Bolognaprocessen, när den högre utbildningen
under kort tid reformerades. Under sådana processer är det, som Bruner
belyser, viktigt att lärarna får all den kunskap och information de behöver för
att kunna vara delaktiga och bidra till reformarbetet.

För det åttonde, med tesen om identitet och självkänsla, lyfter Bruner
fram att utbildning måste bedrivas med tanke på att utbildning spelar en
avgörande roll för personlighetsbildningen. Dels handlar denna bildning om
att utveckla handlingsförmåga och de färdigheter och kunnande som krävs
för att kunna initiera och fullborda handlingar. Dels handlar bildningen om
bedömningsförmåga, och där har självbedömning en central betydelse.
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Självkänsla är enligt Bruner handlingsförmåga och självbedömning i
förening och detta är något som elever behöver för att hantera både skolans
värld och det övriga samhället. Att uppnå handlingsförmåga, identitet och
självkänsla, är enligt Bruner generellt försummat i utbildningssammanhang.
Detta beror på byråkratisering av utbildning i kombination med många
uttalade krav på prestation. I just detta avseende kan förändringar i den högre
utbildningen som Bolognaprocessens uttalade krav på prestation i form av
lärandemål få negativa konsekvenser för konstnärlig utbildning som
musikerutbildning och även för utbildning i musikproduktion. Detta är
utbildningar där identitet och självkänsla sannolikt har stor betydelse för
studenternas yrkesmässiga framgång eller anställningsbarhet.

För det nionde, med den narrativa tesen, anser Bruner att skapande av
berättelser, det narrativa, fyller en viktig funktion för att få människor att i en
psykologisk mening känna att de behövs och att de har en plats att fylla.
Genom det narrativa skapar sig de som växer upp en identitet och finner en
plats inom kulturen. Bruner menar att det endast är genom det narrativa
tänkandet som meningsskapande av detta slag kan ske, men det narrativa
tänkandet är inget som med självklarhet är medfött. Det behöver tränas.
Därför är Bruners uppfattning att det är lika viktigt att i skola och utbildning
lyfta fram det narrativa tänkandet som att elever och studenter tränas i
logiskt och vetenskapligt tänkande. Arne Jarrick (2005) har i sin forskning
strävat efter att förstå den kulturella evolutionen och i likhet med Bruner
(2002) menar Jarrick att människor behöver känna att de behövs.

Människor har en önskan att behövas av andra människor. Alla. Det har de
alltid haft. Därför är denna önskan ett av våra grundläggande behov. Så är det
oavsett om behovet skulle vara inlagt som en del av vårt genetiska program
eller vara något som lärts in generation för generation till följd av tidlöst
återkommande erfarenheter. (Jarrick, 2005, s. 9)

Jarrick menar att allt fler människor har svårare att få sitt behov av att
behövas uppfyllt till följd av hur den samtida kulturen har utvecklats. För att
råda bot på känslan av att vara överflödig drivs människor till att vara
annorlunda och profilera sig själva genom att till exempel exponera sig i nya
medieformer. Att behövas är, enligt Jarrick ett universellt och unikt
mänskligt behov som förklaras av att människor är kulturskapande varelser.
Den samsyn som finns hos Bruner och Jarrick i dessa frågor har stor relevans
för den föreliggande undersökningen. Att ägna sig åt musik och
musikskapande som musikproduktion kan utan tvekan ses som ett uttryck för
människors behov av att behövas. Detta inte minst eftersom musik ger
möjlighet att skapa berättelser på ett mellanmäskligt plan där musiken väl
gentemot språket hävdar sig som känslomässig budbärare (Langer, 1942)
och har potential att ge lyssnare starka upplevelser (Gabrielsson, 2008).
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Med ett kulturpsykologiskt perspektiv är det inte bara möjligt utan snarare
önskvärt att sträva efter att betrakta världen, i såväl vardagen som
forskningen, utifrån olika perspektiv. De verktyg och symbolsystem som
används i en kultur har en central betydelse för hur en kultur fungerar och
upplevs. Det är genom att studera dessa utifrån olika perspektiv som
kunskap om en kultur kan vetenskapliggöras. Utöver verktyg och symbol-
system är även de verk som skapas i en kultur väsentliga studieobjekt
eftersom människor, enskilt eller i samverkan i verk dokumenterar sina
mentala ansträngningar. Den kunskap som ligger till grund för att ett verk
ska kunna skapas sätter kulturella avtryck i det skapade verket. Lärande sker
genom interaktion och dialog mellan människor och även med hjälp av verk
skapade av människor. Därför är en bärande idé i det kulturpsykologiska
perspektivet att utbildning och lärande ska ha som mål att ge den lärande
handlingsförmåga, identitet och självkänsla. Genom det narrativa tänkandet
kan den lärande utveckla sin förmåga att känna, förstå och handla i den
kulturella världen. Såväl människor som institutioner är beroende av
varandra och då kunskapsutveckling sker genom interaktion betonar det
kulturpsykologiska perspektivet betydelsen av medvetenhet, reflektion,
förhandling och öppen dialog. Även om jag tar min utgångspunkt i det
Brunerska perspektivet har jag som avgränsning valt att i första hand
fokusera på de delar som handlar om hur människor i samband med lärande
skapar verk och använder verktyg.

Ett centralt begrepp i det kulturpsykologiska perspektivet och i den här
avhandlingen är medierande verktyg. Begreppet står för mentala eller fysiska
verktyg som människor använder i sin relation till den omgivande världen
för att lösa problem, för att minnas, för att utföra arbetsuppgifter och för att
tänka. ”Det är bra att ha karta och kompass när vi orienterar oss i en okänd
skog. Yttre aktivitet med hjälp av verktyg föregår inre tankearbete. Utan
fingerräkning, ingen huvudräkning” (Strandberg, 2006, s. 11). Medierande
verktyg kan vara fysiska ting som musikinstrument eller apparater som
används för musikproduktion. Det kan också vara tankeplatser, eller topos,

som tankeplatser kallas i retorikens begreppsapparat. Musikaliska verk samt
kurs- och läroplaner är andra exempel på medierande verktyg. Oavsett om
sådana verktyg är materiella eller immateriella så är de skapade av
människor och situerade. Verktygen får alltså sin betydelse och funktion
beroende på i vilken situation de uppträder.

Den direkta relevansen för att använda den kulturpsykologiska teorin i
den här avhandlingen är följande: Genom att studera uppfattningar om de
medierande verktyg som används i samband med musikproduktion kan
slutsatser dras om relationer mellan kompetenskrav i det professionella
fältet, om ungdomars kompetens inom olika delområden i anslutning till
musikproduktion och om vad det är som kännetecknar lärares
ämnesspecifika pedagogiska kompetens i såväl ungdomsskolan som i högre
utbildning i musikproduktion.
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3.2 Kunskapsutveckling, lärande och ledarskap
Kunskapssynen påverkar synen på lärande. Redan i den bibliska skapelse-
berättelsen tydliggörs relationen mellan kunskap och makt när Adam och
Eva straffas för att ha ätit frukten från kunskapens träd. Hur symbolik som i
den berättelsen har påverkat skola och utbildning ligger utanför den här
avhandlingen men klart är att synen på kunskap, lärande och ledarskap
utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv påverkas av den rådande kulturen.
Tidigare i texten har jag kortfattat visat hur de antika grekiska kunskaps-
formerna episteme, techne och fronesis kan spåras i lärandemålskategorierna
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och

förhållningssätt som sedan anpassningen till Bolognaprocessen används i
den svenska högre utbildningen. Mycket gamla synsätt kan alltså påverka
hur lärande går till, vad för slags pedagogiskt ledarskap som utövas och hur
olika slags kunskap värderas. I härefter följande textavsnitt presenteras olika
lärande- och ledarskapsmodeller som anknyter till det kulturpsykologiska
perspektivet och som har musikpedagogisk relevans i relation till den
föreliggande undersökningen.

3.2.1 Från undervisning till kunskapsutveckling

Syftet med undervisning är att förändra den lärandes uppfattningar och
hjälpa den lärande att se nya perspektiv. När så sker leder undervisningen till
genuin kunskapsutveckling hos den lärande.

John Biggs och Catherine Tang (2007) menar att det finns tre
huvudsakliga sätt att se på undervisning i den högre utbildningen. Det första
sättet innebär att lägga fokus på vilka studenterna är och undersöka om de är
duktiga eller inte. Pedagogiken präglas med detta synsätt av förmedling av
kunskap och information och av att värdera hur duktiga studenterna är.

A teacher is the knowledge expert, the sage on the stage, who expounds the
information the students are to absorb and to report back accurately. How
well the students do these things depends, in this view, on their ability, their
motivation – even their ethnicity. (Biggs & Tang, 2007, s. 17)

För det andra kan fokus läggas på vad lärarna gör. Biggs och Tang menar
emellertid att det då finns en risk att överdriven uppmärksamhet läggs på
olika metoder i undervisningen samtidigt som läraren då blir ensam ansvarig
för om undervisningen fungerar eller inte. Därför förespråkar Biggs och
Tang en tredje väg där fokus läggs på vad studenterna gör och hur de
förhåller sig till undervisningen. Lärarens uppgift blir då att stödja
studenterna i deras lärande. Centrala frågor för lärare som fokuserar på
studenternas lärande är för det första att reflektera över vad det innebär för
studenterna att förstå det kunskapsinnehåll som beskrivs i kurs- och
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läroplaner och som utgör de lärandemål som studenterna ska nå. För det
andra krävs att lärarna funderar över vad för slags undervisning som krävs
för att studenterna ska nå de uppsatta målen.

Hur sådan undervisning bör gå till, som alltså bejakar synsättet att det är
den lärandes perspektiv som ska vara i centrum, är ingen lätt fråga. Donald
Broady menar, när han i läroplanskommitténs betänkande diskuterar
bildning, att skolan i det moderna samhället måste ägna sig åt förmedlings-
pedagogik om kunnande från äldre generationer ska kunna föras vidare.

Det må vara ett inlärningspsykologiskt sakförhållande att kunskaper aldrig
kan ’läras ut’, utan enbart förvärvas genom egen aktivitet, men ur ett
kulturvetenskapligt perspektiv hör överföringen av vetande och värden till
skolans centrala och ofrånkomliga funktioner. I ett demokratiskt samhälle är
det rimligt att alla elever blir delaktiga av ett slags gemensamt kulturellt
minimum. (Broady, 2002, s. 15)

Broady lyfter dock samtidigt fram att skolan inte är den enda plats där
lärande sker och att detta kan ses som ett pedagogiskt problem. Han menar
att skolan blir effektiv endast om den fungerar i samverkan med alla andra
kunskapskällor och informationsflöden som elever kommer i kontakt med
utanför skolarbetet. En pedagogisk komplikation med detta är enligt Broady
att olika elever har helt olika förutsättningar för sitt lärande utanför skolan.

Cecilia Hultberg (2009) definierar skillnaden mellan lärande och
kunskapsutveckling i musikpedagogiska sammanhang när hon menar att
lärande kan ske utan att någon kunskapsutveckling sker men inte det
omvända. För att kunskapsutveckling ska ske krävs reflektion. Hultbergs
resultat visar relevansen i Vygotskijs teori om att utveckling förutsätter
lärande men också att utveckling förutsätter att den lärande kan transformera
sin nya kunskap i nya situationer. Att kunna reproducera inlärd information
är ett resultat av lärande och för genuin kunskapsutveckling krävs att de nya
kunskaperna kan perspektiviseras. Den nya kunskapen fungerar sedan som
ett värdefullt redskap för framtida kunskapsutveckling.

I ett större perspektiv kan skillnaden mellan lärande och kunskaps-
utveckling spåras tillbaka till antiken där såväl Aristoteles (1994) som
Quintilianus (2002) beskrev efterbildning som en effektiv lärandemetod.
I retorikens begreppsapparat används det latinska imitatio för att beskriva
efterbildning som motsvarar mimesis på antik grekiska.

I en diskussion om imitatio som undervisnings- och lärandemetod
presenterar Niklas Håkansson (2008) en retorisk modell där skillnad görs
mellan aktiv efterbildning och passiv imitation. Håkansson utgår i sin modell
från Benjamin Blooms taxonomi (Bloom, 1956) och Reidar Kvadsheims
teori om den intelligenta imitatören (Kvadsheim, 1992).

Vid aktiv efterbildning sker kunskapsutveckling genom att de den
lärande, i en reflektiv process, efterbildar ett eller flera exempel, exemplum,
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varefter den lärande gör ett medvetet urval som reflekteras och teoretiseras.
Sedan lägger den lärande den nya kunskapen eller färdigheten till sin egen
repertoar av kunskaper och färdigheter, det som i retorikens begreppsapparat
kallas för copia (Hellspong, 2004; Sigrell, 2008). Under denna process
anknyter den lärande till sina tidigare erfarenheter, tankar och idéer och
bildar nya tankeplatser, topos, eller bearbetar redan existerande topos. Nya
eller bearbetade topos ligger sedan till grund för fortsatt kunskapsutveckling.

I Håkanssons modell (2008) är passiv imitation eller oreflekterat
härmande en form av lärande men inget som leder till kunskapsutveckling.
Det är alltså en form av lärande som inte resulterar i att topos ny- eller
ombildas. Under avsaknad av ett medvetet urval som reflekteras och
teoretiseras leder den passiva imitationen till att möjliga kunskaper och
färdigheter förblir ren faktainformation och oreflekterat meningslöst
tankestoff som för den lärande inte upplevs ha någon avsedd funktion eller
tillämpning och därför snart glöms bort.

I musikens värld är efterbildning en vedertagen pedagogisk metod.
Notskrift är ett utmärkt exempel på systematiserat efterbildande. Och inte
minst den i musikundervisning så vanliga mästarläran är ett annat tydligt
exempel på efterbildning (Hultberg, 2000; Dahlstedt, 2007; El Gaidi, 2007;
Karlsson, 2008; Åberg, 2008). Det finns alltså mycket gamla och väl rotade
uppfattningar om att efterbilda är ett naturligt sätt för människor att lära, till
och med lika naturligt som att ägna sig åt musik, om vi lyssnar till
Aristoteles när han i sin bok om diktkonsten gör en jämförelse:

Då efterbildning hör till vår natur, liksom även musik och rytm gör det (det är
ju uppenbart att versmått är segment av rytmer), så var det i början de
personer som hade mest anlag för saken som utvecklade den undan för undan
och skapade diktkonsten ur improvisationer. (Aristoteles, 1994, s. 29)

Den musikpedagogiska utmaningen blir alltså, enlig ovanstående
resonemang, knappast att ifrågasätta efterbildandet i sig som metod. Men
med uppfattningen att passiv imitation som undervisningsmetod endast kan
leda till oreflekterat lärande handlar det snarare om att sträva efter att de
lärande utvecklar metoder för aktiv efterbildning, metoder som alltså
resulterar i genuin kunskapsutveckling.

Ett annat sätt att beskriva genuin kunskapsutveckling sker i: T h e

conscious competence learning model (Dodgson, 1987; van Gothem &
Sloboda, 2008). Enligt denna modell kan människor i en kultur bli medvetna
om egen oförmåga eller okunskap när de influeras av andra. En sådan
upplevelse av oförmåga eller okunskap resulterar i motivation att utveckla
sin kunskap inom det aktuella området. I modellen börjar den lärande i ett
tillstånd av omedveten okunskap – unconscious incompetence. Genom att
komma i kontakt med någon som kan något, ett exempel, som är åtråvärt för
den lärande blir den lärande medveten om sin egen okunskap – conscious
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incompetence. I nästa steg utvecklar den lärande nya kunskaper och känner
sitt kunnande öka – conscious competence. När den lärande efter en tid lagt
det nya kunnandet till sin egen repertoar av kunskaper och färdigheter, copia,
blir det nya kunnandet så självklart för den lärande att det inte längre är
synligt – unconscious competence. Då sluts cirkeln och den lärande har nått
en högre kompetensnivå – higher skills level requirements. Samtidigt är då
den lärande tillbaka i ett tillstånd av omedveten okunskap men alltså på en
högre kompetensnivå där det krävs nya mer avancerade externa stimuli eller
exempel för att influera den lärande till fortsatt kunskapsutveckling.

Roger Säljö resonerar på likartat sätt kring lärande och kunskaps-
utveckling samt oreflekterat och reflekterat lärande i sin modell:
Appropriering genom ökande koordination mellan redskap och användare

(Säljö, 2005). Med appropriering menar Säljö det som händer när människor,
i samspel med andra, socialiseras till att bli kulturella varelser genom att bli
förtrogna och vänja sig vid kulturella redskap. I Säljös sociokulturella
terminologi, som anknyter till Vygotskijs kulturhistoriska teori (Vygotskij,
1995, 1999, 2001), är de kulturella redskapen antingen språkliga kategorier
eller fysiska artefakter. Artefakterna kan vara av tre olika slag. Primära
artefakter är redskap som yxor, knivar, datorer, bilar, eller musikinstrument.
Dessa verktyg fungerar ungefär som en förlängning av den mänskliga
kroppen för att utföra arbete och andra uppgifter. Sekundära artefakter är
istället redskap som används som modeller för hur människor ska tänka och
handla. Det kan vara en instruktionsbok, ett recept eller i musikens värld, ett
nothäfte. De tertiära artefakterna handlar om hur man kan framställa, förstå
och analysera världen. Säljö menar att såväl vetenskapliga teorier som
estetiska objekt eller produkter av kreativ verksamhet tillhör denna
artefaktkategori. En musikalisk komposition eller musikproduktion är lika
väl som en roman eller staty en slags tertiär artefakt. I modellen menar Säljö
att en lärande genom en initial kontakt prövar hur ett redskap medierar, alltså
i samspel med redskapet undersöker vad för slags kunskaper eller vad för
slags nytta som redskapet kan ge den lärande. Under denna fas kan den
lärande vara beroende av yttre stöd. I musikens värld kan ett exempel på
detta vara när en musikproducent ska lära sig ett dataprogram. Då är det
rimligt att musikproducenten initialt undersöker programmets egenskaper
och kan behöva stöd av en manual eller kanske av en lärare.

Under det andra steget i Säljös modell sker en systematisk prövning under
intensiv användning och då minskar den lärandes behov av yttre stöd. Under
den tredje fasen sker appropriering. Då har den lärande byggt upp en
förtrogenhet med redskapets funktion och användandet har blivit något
normalt. Den lärande har lärt sig behärska redskapet så väl att han eller hon
klarar av att förklara redskapet för en nybörjare. Under den fjärde och sista
fasen i Säljös modell sker naturalisering. Med det menas att redskapet har
blivit transparent för användaren och snarast ses som en självklarhet. Säljö
menar att just denna fas är pedagogiskt intressant ”eftersom det ofta är svårt
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att inse vilka naturaliserade redskap man använder och vilka svårigheter de
bjuder en ovan brukare” (Säljö, 2005, s. 231). Modellen visar alltså att en
sida av kunskapsutveckling är att den lärande, när kompetensen inom ett
område växt och kunskapen blivit transparent, inte enbart lär nytt utan också
glömmer bort hur det en gång var att inte kunna själv.

3.2.2 Nycklar till kunskap och kompetens

Genom att fråga sig vad måste man kunna för att bli en bra tennisspelare och
om man måste man behärska allt lika väl har Carl-Axel Hageskog,
framgångsrik svensk idrottsledare och professor i idrottsvetenskap, utvecklat
en modell han kallar nyckelteorin.

Nyckelteorin har för mig blivit en röd tråd i mitt tenniscoachande. Den går ut
på att först kartlägga alla aspekter som ingår i spelet och sedan värdera svaga
respektive starka kort med hänsyn till hur man vill spela. Utveckla din styrka
och tro på den. Att bara träna på sådant som du är dålig på är både tråkigt och
ger inte så mycket resultat. Det gäller att vinna matcher och det gör man med
sina styrkor. I annat fall är det motståndarna eller medtävlarna, som jag hellre
benämner dem, som bestämmer hur det ska gå! (Hageskog, 2006)

Med en nyckelmetafor analyseras några olika viktiga delar i tennisspel som
forehand, backhand, serve, volley och fotarbete. Spelaren blir genom
nyckelanalysen medveten om sina starka och svaga sidor och använder
denna kunskap till att sträva mot att vinna sina matcher med sina starka
sidor. Istället för att på träning främst jobba med att bättra på sina svagheter
ska spelaren träna på att utveckla en effektiv spelstil där styrkorna härskar
(Fritzén, 2004). Dock ska inte endast de starka sidorna tränas. Detta eftersom
även grundträning ingår i ett nyckelteoriinriktat upplägg (Hageskog, 2006).

Nyckelteorin har diskuterats och ifrågasatts av musikpedagoger som
lämplig metod i samband med undervisning i högre musikutbildning. Detta
därför att man, enligt kritikerna, inom musikens område och då främst med
inriktning mot konstmusikaliska genrer måste ha ett brett kunnande inom
den aktuella traditionen för att kunna bli framgångsrik (Åberg, 2008). Men
enligt Hageskog fungerar nyckelteorin på alla nivåer eftersom den syftar till
att stimulera människors goda egenskaper. Han menar att det var just genom
att förståndiga tränare lät spelare som Björn Borg, Mats Wilander och Stefan
Edberg utveckla sitt eget spel genom att fokusera på sina starka sidor som
dessa spelare kunde nå den absoluta världseliten.

För att arbeta som ledare, eller coach, med nyckelteorin menar Hageskog
att ledaren måste ha ett modernt tänkande och förnuftigt förhållningssätt.
Detta innebär att ledare, för det första, ska ha en positiv människosyn och
vara övertygade om att medmänniskor runt om gör sitt bästa. För det andra
måste ledaren ha empati och med medkännande inlevelseförmåga för att
kunna se saker och ting från den lärandes perspektiv. För det tredje ska den
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gode coachen vara nyfiken och vilja lära och utveckla sig själv för att kunna
ge de lärande mer. För det fjärde menar Hageskog att även redskap som
fackkunskap, organisationsförmåga och kommunikationsförmåga krävs i det
goda coachandet.

En grundläggande idé i nyckelteorin är att även de svaga sidorna stärks
när man arbetar med att utveckla sina starka sidor. Detta synsätt går stick i
stäv med mycket annan pedagogik där fokus snarare är att fokusera på den
lärandes svaga sidor för att identifiera vad som man måste jobba extra med
för att klara uppsatta mål för lärandet. Pedagogiken blir då alltså mycket
inriktad mot att kompensera den lärandes brister. Sådan pedagogik har
kritiserats av Anders Sigrell (2008). Han menar att en verklig utmaning för
lärare är att välja vad man lägger in i sin copia, alltså till sin egen repertoar
av kunskaper och färdigheter. Ska läraren vara den som, kanske med
rödpenna, ringar in fel och brister hos en lärande, eller ska läraren ta fasta på
det som är bra hos den lärande och ta det som utgångspunkt för fortsatt
lärande? För att använda idrottstermer: ska läraren vara domare eller coach?
Vinsten, enligt Hageskog (2006) med att stället arbeta i enlighet med
nyckelteorin är att den närmaste utvecklingszonen, för att använda
Vygotskijs (1999) begrepp, utökas. Skillnaden mellan vad den lärande redan
kan och hur långt den lärande kan nå med assistans från en lärare eller coach
ökar alltså med nyckelteorimetoden jämfört med andra metoder.

Den direkta relevansen för nyckelteorin i den här undersökningen ligger
dels i det faktum att musikproduktion i den kommersiella musikbranschen
liksom idrott sker i konkurrens med andra. Därför kan nyckelteorin som
verktyg hjälpa musikproducenter att analysera och hitta de starka sidorna hos
till exempel en artist i samband med ett produktionsarbete, detta för att bättre
kunna coacha artisten och i förlängningen även nå framgång i kommersiell
mening. Nyckelteorin kan även vara en väg för musikproducenter, eller för
studenter som läser musikproduktion, att analysera sin kompetens och
utveckla sina egna starka sidor.

3.2.3 Förväntningars konsekvenser för kunskapsutveckling

Robert Rosenthal har i flera studier visat att människors kunskapsutveckling
påverkas mycket av vilka förväntningar ställs på dem. När lärare med empati
visar att de förväntar sig en god kunskapsutveckling hos utvalda elever
utvecklas eleverna betydligt bättre än om läraren inte visar några
förväntningar (Rosenthal & Jacobson, 2003). För att återvända till idrotten är
det närmast självklart att en idrottare klarar av att prestera bättre om en
tränare eller coach tydligt visar förväntningar om framgång. På liknande sätt
visar Rosenthal i en annan studie (Rosenthal & Lawson, 1964) att
förväntningar i en kultur kan manipulera såväl kunskapsutvecklingen som
verklighetsuppfattningen hos en lärande. Under ett laboratorieexperiment
blev studenter lurade att tro att vissa försöksråttor var mer intelligenta än
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andra. Denna förhandsinformation resulterade i att råttornas prestationer, när
de sprang en hinderbana, felbedömdes av studenterna mot bakgrund av den
givna informationen. Förväntningspedagogik kan därför alltså missbrukas
och användas för att manipulera människor att inte utveckla kunskaper eller
medvetenhet om de egna tankeprocesserna.

En modell som visar hur människor, genom förväntningar från den
omgivande kulturen, skapar bilder av sig själva som i sin tur resulterar i att
de lär på helt olika sätt grundas på resultat från en omfattande
intervjuundersökning där enbart kvinnor deltog (Belenky, 1986). Metoden
var en reaktion mot att andra amerikanska studier om kunskapsutveckling
vid den tiden endast hade män som undersökningsdeltagare. Tack vare
Belenkygruppens tillvägagångssätt kunde viktiga likheter och skillnader
mellan mäns och kvinnors lärandestrategier och kunskapsutveckling
identifieras. Uppställningen nedan av Belenkymodellens kunskaps-
utvecklingssteg är en egen bearbetning efter Britta Wingård (1998).

Det lägsta steget i Belenkymodellen silence, kännetecknas av att lärandet
främst sker som konkreta upplevelser och handlingar och inte med ord som i
texter eller genom reflektion. Den lärande lyder auktoritära, alltså befallande
och egenmäktiga ledare och saknar själv ett kraftfullt språk för att dela
tankar och insikter samt har självbilden att de egna tankarna inte är
betydelsefulla för omvärlden. I det andra steget, received knowledge, sker
lärandet främst genom att lära av auktoriteter. Det sker genom att lyssna och
skapa strategier för att komma ihåg och reproducera kunskap. Den lärande
ser sig själv som en effektiv kunskapssökare som väl kan upprepa det som
andra sagt. Det tredje steget, subjective knowledge, är helt annorlunda
eftersom den lärande talar utifrån sina egna känslor och upplevelser och
lyssnar efter den inre rösten och den subjektiva sanning som är känns rätt.
Här är egna åsikter unika och värdefulla och därför bör analys undvikas
eftersom det kan skada vad som känns rätt. Om den egna sanningen inte
stämmer med yttre realiteter är mindre intressant. I det fjärde steget,
procedural knowledge, vet den lärande att kunskap kan erövras på olika sätt
och att olika perspektiv ger olika syn på till exempel frågeställningar och
problem. När den lärande söker kunskap genom samarbete med andra sker
det genom att sträva efter en genuin dialog där deltagarna lyssnar aktivt och
försöker förstå varandra. När den lärande söker kunskap genom diskussion
med andra används gärna logik, analys och debatt som verktyg. Den lärande
utvecklar kompetenser för att passa in i olika discipliner och förstår olika
procedurer för att skapa kunskap. På detta steg är det akademiska seminariet
(Sundgren, 2008) ett tydligt exempel på en arena för kunskapsutveckling.
Utmärkande för den femte och högsta steget i Belenkymodellen, constructed

knowledge, är att den lärande kombinerar de ovan beskrivna kunskaps-
utvecklingsstegen och söker kunskap genom dialog med andra och med sig
själv där både tanke och känsla är viktigt. Den lärande kan i debatt och
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dialog med andra både framföra kritiska argument och lyssna med empati.
Lärandet sker då med självförtroende.

I en skolledarundersökning (Wingård, 1998) deltog åtta rektorer, samtliga
kvinnor. Rektorerna hade gemensamt att de under sin egen skoltid använde
en lärandestrategi i enlighet med Belenkymodellens andra steg, received
knowledge. Alltså tog de som lärande i första hand emot kunskap från
auktoriteter och lärde sig att som duktiga elever reproducera kunskap. I sitt
yrkesliv som upplevde flera av rektorerna svårigheter med att motsätta sig
auktoriteter och utöva pedagogiskt ledarskap. Wingård slutsats är att
rektorernas svårigheter var en konsekvens av den lärandestrategi de hade
under sin egen skoltid. De hade inte utvecklat förmågan att lyssna och lita på
sig själva (Belenkymodellens tredje steg), eller förmågan att i dialog eller
debatt möta andra (Belenkymodellens fjärde steg). Detta resulterade i att
rektorerna ofta valde att arbeta inåt, inom skolan, med administrativa
uppgifter och problemlösning, inte i första hand med skolutveckling.

Wingårds studie visar att det är viktigt för pedagogiska ledare att utveckla
egna lärandestrategier av olika slag. Om det egna lärandet sker med
självförtroende i såväl möten med andra som på egen hand finns en god
grund för att utveckla ett naturligt pedagogiskt ledarskap. Detta är i hög grad
relevant för ledare som musikproducenter och därför kan Belenkymodellen
som utgångspunkt användas för att identifiera och utveckla strategier för
lärande i samband med utbildning i musikproduktion.

3.2.4 Kunskapsutveckling som taxonomier

Taxonomi är vetenskapen om indelning eller klassificering och ett
taxonomiskt sätt att förhålla sig till kunskapsutveckling som under senare år
fått stor betydelse i den högre utbildningen genom införandet av lärandemål
för ämnen, kurser och program är Benjamin Blooms kunskapstaxonomi
(1956). Enligt Bloom sker lärandet på sex olika nivåer. I uppställningen
nedan exemplifierar jag Blooms modell med lärandemålskriterier från
Gronlund (2000) i översättning av El Gaidi (Edström, 2006).

Den lägsta nivån i Blooms taxonomi är faktakunskaper där det för den
lärande handlar om att komma ihåg genom att kunna repetera fakta och
andras kunskap. Den lärande förutsätts kunna identifiera, citera och lista
kunskap. I den andra nivån, förståelse, klarar den lärande att med egna ord
förklara olika principer genom att ge exempel och generalisera. Här ska den
lärande även kunna förklara, försvara, sammanfatta och använda de lärda
kunskaperna. Den tredje nivån, tillämpning, ställer krav på att den lärande
konkret ska kunna tillämpa sin kunskap i verkliga situationer. Det gör den
lärande genom att till exempel göra beräkningar, förutsägelser, lösa problem
eller att i musikens värld kanske producera musik. Den fjärde nivån, analys,
handlar om att den lärande ska kunna förstå strukturer genom att analytiskt
studera delar i en frågeställning eller princip. Genom att identifiera, relatera,
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sortera och kritiskt bearbeta kan den lärande skilja fakta från antaganden.
I den femte nivån, syntes, ska den lärande klara av att sammanställa nya
mönster och strukturer genom att kategorisera, kombinera, skapa,
konstruera, organisera, planera, eller att framställa. Målet för den lärande är
att kombinera olika principer till en ny fungerande strategi, något som i
musikens värld kan handla om att producera musik. I Blooms sjätte och
högsta nivå av lärande, värdering, sker bedömning genom kriterier. Den
lärande ska kunna värdera, jämföra, kritisera, stödja eller ta ställning för att
till exempel kunna bedöma användningen av en viss strategi. Denna nivå
framstår som utmärkande viktig inte minst för ledare som till exempel
musikproducenter. Blooms taxonomi har, liksom andra taxonomier, använts
i arbetet med att ta fram lärandemål i samband med Bolognaprocessen
(Edström, 2006; Erhardsson, 2006; Hellertz, 2006). Kritik har dock riktats
mot att Blooms taxonomi förutsätter att sak- eller ämnesinnehållet är
detsamma på de olika nivåerna och att det är hur innehållet hanteras som är
progressionen. Åsa Lindberg-Sand (2008) menar att detta är djupt
problematiskt sett ur ett pedagogiskt perspektiv eftersom det taxonomiska
tänkandet, i enlighet med till exempel Bloom (1956), kan leda till att
utbildning utformas där de inledande delarna huvudsakligen handlar om att
utveckla grundläggande kunskap och förståelse och att sådant som
tillämpning, bedömning, värderingsförmåga och förhållningssätt, inte
kommer förrän längre fram i studiegången. För att återknyta till
Belenkymodellens fem lärandestrategier (Belenky 1986) riskerar studenter
med en strikt taxonomisk linjär studiegång att först i slutet av sin utbildning
få möjlighet att kombinera olika lärandestrategier genom att utvecklas i
dialog och debatt med andra och känna tillit till den egna förmågan.

I en annan taxonomi av Dreyfus och Dreyfus (2000), som specifikt avser
hur expertis utvecklas, förklaras färdighetstillägnelse i en femgradig modell.
Den lägsta nivån, novis, handlar om att på nybörjarnivå lära sig ämnes-
specifika fakta och grundläggande regler för det aktuella yrket eller den
färdighet som ska läras. På den andra nivån, avancerad nybörjare, börjar
kunnandet utvecklas, vad gäller både kroppsliga och intellektuella
färdigheter, och den lärande kan hantera verkliga situationer. Under denna
nivå lär sig även den lärande mer sofistikerade regler och tankesystem.
Utmärkande för den tredje nivån, kompetens, är att den lärande har kontroll
och på egen hand klarar av att utföra yrket. Den lärande kan ta egna initiativ
genom att tänka ut en plan eller välja ett perspektiv och kan på så sätt ta
ställning till vad som är viktigt i en given situation och vad som kan
ignoreras. Den lärande känner ansvar för sitt yrkesarbete. Samtidigt kan den
större erfarenheten kännas överväldigande eftersom den lärande ännu inte
utvecklat en förmåga att intuitivt känna vad som är viktigt i en given
situation. På den fjärde nivån, skicklighet, har den lärande under lång tid
utvecklat ett avancerat kunnande och är inte längre direkt styrd av
instruktioner och regler när färdigheten ska utövas. Utmärkande för denna
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nivå är att den lärande själv kan ta visst ansvar för sin egen kompetens- och
kunskapsutveckling. På den högsta nivån i Dreyfus och Dreyfus modell,
expertis, finns människor som genom lång erfarenhet av den aktuella
färdigheten skaffat sig en genuin mogenhet och bred kunskapsbas. ”Bland
många situationer, som alla kan betraktas som likvärdiga med avseende på
plan eller perspektiv, har experten lärt sig att skilja mellan de situationer som
kräver en viss form av handling och de som kräver en annan” (Dreyfus &
Dreyfus, 2000, s. 73). Kännetecknande är att en expert, eller mästare, tänker
holistiskt och har kunskapen som förkroppsligad. Enligt Dreyfus och
Dreyfus är mästarens kunnande alltså intuitivt. En mästare i en speciell
färdighet är inte säkert en mästare på att lära andra, vilket kan förklaras av
att den intuitiva kunskap som mästaren besitter helt eller i delar efterhand
blir transparent för mästaren själv. I detta avseende har Dreyfus och Dreyfus
modell stora likheter med The conscious competence learning model

(Dodgson, 1987; van Gothem & Sloboda, 2008) och Appropriering genom

ökande koordination mellan redskap och användare (Säljö, 2005) som
beskrivits tidigare i texten. En viktig aspekt i samband med mästarläran är att
metoden ställer höga krav på såväl mästare som elev. Peter Kemp (2005)
menar att en fungerande mästarlära förutsätter att eleven själv tar ansvar för
sitt lärande genom att fritt välja sin mästare.

Därav kan man dra slutsatsen att läraren formar eleven och att eleven väljer
sin lärare så att eleven formar sig själv genom sitt val av den bäste läraren.
I denna process måste båda ställa krav på varandra om att få och ge insikter
som är berikande och stärkande. I det fullbordade förhållandet har läraren
blivit elevens elev och eleven lärarens lärare. (Kemp, 2005, s. 188)

Den bild som Kemp ger förutsätter att läraren har kunskap och kompetens att
som traditionsbärare representera en historisk gemenskap. Detta gör att
läraren som auktoritet har något att erbjuda eleven och då fungerar
mästarläran. I likhet med Kemp framhåller Klaus Nielsen att det fria valet av
lärare i musikutbildning har en avgörande betydelse för att mästarläran ska
fungera:

De studerande väljer själva sina huvudämneslärare på konservatoriet, och det
är viktigt för både lärarens anseende och den studerandes utbildning att detta
klassiska mästare–lärling-förhållande fungerar. Detta förhållande är mång-
facetterat och ändrar sig över tiden. Att upprätthålla en relation till en
huvudämneslärare är ofta en fråga om att bygga upp ett förhållande präglat av
ömsesidig tillit i vilket den studerande lär sig nya tekniker, tillägnar sig vissa
sätt att spela på och så vidare. (Nielsen, 2000, s. 146)

Eftersom mästarläran alltså i hög grad bygger på fria val, personliga
relationer och individuella kompetenser står den tydligt i kontrast mot ett
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taxonomiskt tänkande med explicita lärandemål som direktiv för vad en
utbildning ska leda till.

I samband med Bolognaprocessen har en taxonomi formulerats, Dublin

Descriptors (EHEA, 2005), som i fem nivåer beskriver mål för vad studenter
normalt ska ha uppnått efter avslutad utbildning. Målen finns för
grundlägande nivå – kandidat, på avancerad nivå – master/magister och på
forskarutbildningsnivå – doktor. Syftet med dessa målbeskrivningar är att
förverkliga Bolognaprocessens intention att skapa transparens, erkännande
och rörlighet inom europeisk högre utbildning.

Dublin Descriptors omfattar följande fem områden: kunskap och

förståelse; tillämpning av kunskap och förståelse; förmåga att göra

bedömningar; förmåga att kommunicera och studiefärdigheter . Den
europeiska samarbetsorganisationen för högre musikutbildning Association

Européenne des Conservatoires – AEC har i ett EU-finansierat projekt,
Polifonia , tolkat och bearbetat Dublin Descriptors och utarbetat en
handledning med anvisningar för hur dessa måldokument konkret kan
användas i musikhögskoleutbildning (Polifonia, 2007). Utöver konkreta
förslag på hur syftesbeskrivningar i kurs- och läroplaner kan formuleras
graderar Polifonia även olika typer av högre musikutbildning i tre kategorier.
I den första kategorin finns utbildning där musik helt är i centrum och där
utbildningen huvudsakligen sker vid musikhögskolor eller motsvarande. Till
denna kategori räknas instrumentalister och sångare, ackompanjatörer,
tonsättare, dirigenter och musiklärare. I den andra kategorin finns
utbildningar som kan ges vid musikhögskolor eller liknande men lika gärna
kan finnas vid andra lärosäten. Det handlar om utbildning där musik är
huvudämne men ingår i kombination med andra ämnen. Hit räknas
musikvetare, musikproducenter, ljudtekniker, musikdataprogramspecialister,
musikterapeuter, musikförläggare samt fritidsledare och lärare med viss
kompetens att undervisa i musik. Till den tredje kategorin räknas utbildning
där musik kompletterar ett annat huvudämne. Hit räknas musikkritiker,
musikinstrumenttillverkare, pianostämmare, musikbibliotekarier med flera.
Värt att notera är att i denna taxonomi beskrivs att utbildning i musik-
produktion likaväl kan ske på musikhögskolor som på vanliga universitet
och högskolor.

Utöver de taxonomier jag ovan kortfattat redogjort för finns flera andra
som är användbara i samband med planering och genomförande av för
högskoleutbildning men som inte har direkt relevans för den här studien.
Bland dessa vill jag ändå kortfattat nämna SOLO-taxonomin (Biggs & Tang,
2007) som kan användas för att bedöma studenters prestationer och den
svenska Trowalds taxonomin (Trowald, 1997) som i fyra steg i korthet är en
förenkling av Blooms taxonomi (1956). Gemensamt för dessa refererade
taxonomier är de gör anspråk på att dela upp kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt i nivåer och att nivåerna i sig kan uppfattas som kunskaps-
utvecklingssteg där en högre nivå förutsätter en lägre.



3. Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter

51

3.2.5 Sammanfattning av teorier om kunskapsutveckling

Klart är att kunskap kan komma till uttryck på många olika sätt och att
kunskapsutveckling kan ske på många olika sätt beroende på individ, kultur
situation med mera. Trots att de tidigare i texten redovisade kunskaps-
taxonomierna representerar väl beprövad erfarenhet och avancerad forskning
finns det kritik mot denna syn på kunskapsutveckling. I sitt yttrande över
Dublin Descriptors skriver Högskoleverket att man inte vill att ramverket
ska bli bindande även om det kan bidra till en syn på lärande som inte är
indelat i formella nivåer och även kan underlätta fortbildning och livslångt
lärande.

Rätt använt har det därför sin plats som en vägledning för jämförelser mellan
olika länders utbildningssystem och för värdering av reell kompetens. Om det
däremot utnyttjas som ett formellt instrument som syftar till harmonisering
kan det riskera att bli hämmande. Det är därför utomordentligt viktigt att det
inte får någon form av legal status. (Franke & Wahlen, 2005, s. 2)

Sammanfattningsvis verkar det vara så att elevers och studenters
kunskapsutveckling stärks av lärare som har ett förhållningssätt med positiva
förväntningar (Rosenthal & Jacobson, 2003) och att detta gäller oavsett om
lärande och kunskapsutveckling leds med utgångspunkt från några
etablerade kunskapstaxonomier eller inte. Rosenthals modell med positiva
förväntningar har likheter med vad Hageskog kallar positiv människosyn
(Hageskog, 2006). Läraren eller ledaren bör alltså, enligt detta synsätt,
kommunicera att han eller hon är övertygad om att den lärande gör sitt bästa
och att han eller hon kommer att nå framgång. Med sådan coachning bör den
lärande ha goda förutsättningar att utveckla en självbild där det är den
lärande själv som tar initiativ och ansvar för sin kunskapsutveckling
(Belenky, 1996). Om den lärande också utvecklar metoder för aktiv efter-
bildning bör goda förutsättningar finnas för en genuin kunskapsutveckling.

Det som talar för en taxonomisk syn på lärande är att det ger struktur och
även kan ge trygghet för den lärande. En taxonomiskt utformad kurs- eller
läroplan kan ge den lärande explicita mål att sträva mot till skillnad från
mästarläran där den lärande är utlämnad åt att mästarens kompetens kan sätta
gränsen för vad den lärande kommer att uppnå. Det gör att en förutsättning
för att mästarläran ska fungera väl är att relationen mellan mästare och elev
bygger på att eleven har möjlighet att välja sin mästare och på så sätt själv
tar ansvar för sin kunskapsutveckling (Kemp, 2005; Nielsen, 2000).

En påtaglig risk med mästarläran är att mästarens expertis kännetecknas
av att kunskapen eller färdigheten är intuitiv (Dreyfus & Dreyfus, 2000). En
mästare med pedagogiska ambitioner måste därför anstränga sig för att
komma ihåg hur det var att inte kunna själv. Detta är viktigt eftersom
expertkunskapen blivit transparent för mästaren (Dodgson, 1987; van
Gothem & Sloboda, 2008; Säljö, 2005). Annars riskerar mästaren att istället
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för att stimulera till reflekterad efterbildning leda sina lärlingar i ett lärande
kännetecknat av oreflekterat härmande.

3.3 Medieutveckling och musikproduktion
Medier är, i vid bemärkelse, kanaler för att överföra information. Medier kan
delas upp i olika typer. Ett exempel på detta är massmedier som samtidigt
kan nå många människor, ett annat är multimedia där flera oberoende
kommunikationskanaler som ljud och bild används samtidigt. Ett tredje
exempel är interaktiva medier där användaren kan delta aktivt genom att
styra eller förändra ett förlopp som till exempel i ett datorspel. Under det
senaste årtiondet har medieutvecklingen varit snabbare än någonsin tidigare
och framför allt har fler medier blivit interaktiva. Användarna ses inte som
passiva konsumenter utan snarare som prosumers (Toffler, 1980). Detta
innebär att användarna har blivit medproducenter av sitt eget medieinnehåll.
Internet har utvecklats till ett effektivt distributionssystem för medieinnehåll
och många nya medieformer har tillkommit som musiktjänsterna Spotify och
iTunes eller webbplatser för videoklipp som YouTube. System som dessa ger
användarna stor frihet att själva styra sin medieanvändning. Även viktiga
medieaktörer som Sveriges Radio och Sveriges Television har genom
webblösningar gjort en stor del av sitt material tillgängligt dygnet runt.
Denna utveckling har resulterat i att medielandskapet har blivit fragmenterat
i mindre nischer och publiker (Hvitfelt & Nygren, 2008).

3.3.1 Remediation, Windows and Mirrors

Remediering är i Jay David Bolter och Richard Grusins (1999) begrepps-
apparat benämningen på den process som sker när medier påverkas av andra
medier. Ett nytt medium, som till exempel Internet, är i sin inledande fas
knappast ett nytt medium i alla aspekter utan bygger till vissa delar på
tidigare medieformer som i det nya mediet bearbetas och utvecklas.
Historiskt kan sådana mekanismer identifieras i till exempel filmkonsten
som inledningsvis tydligt byggde mycket på teater och foto. Ett annat
exempel är televisionen som till en början hämtade mycket av form och
uttryck från film och radio. Det sker även ett växelspel där traditionella
medier plockar upp uttrycksmedel som etablerats i senare medier. Ett sådant
exempel är hur banners, som vi vant oss vid på Internetsidor, också blivit allt
vanligare i tevemediet. Ett annat tydligt exempel på hur teve plockat upp
form och uttryck från Internet är den amerikanska ekonominyhetskanalen
Bloomberg som i väsentliga delar liknar en Internetsida. Remediering
beskrivs också vara ett sätt för äldre medier att bevara sin status när nyare
medier etableras och konkurrerar om uppmärksamheten. Omedelbarhet

(immediacy) och hypermedialitet (hypermediation) är två viktiga begrepp i
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Bolter och Grusins teori. Förenklat kan dessa beskrivas som att
omedelbarhetstillståndet är när mediet blir transparent för användaren, som
när teater är riktigt bra: då glömmer man bort att man är på teatern.
Motsatsen är hypermedialiteten. Ett exempel på detta kan vara text-
produktion i ordbehandlare. För användaren är mediet då närvarande. Det är
en abstrakt konstruktion där användaren trycker på tangenter, symboler och
ikoner för att nå vissa mål. Men även då kan den vane användaren pendla
över i ett tillstånd av omedelbarhet där mediet blir transparent.

Tillsammans med Diane Gromala presenterar Bolter (2003) en annan
teoretisk utgångspunkt där datoranvändandet ses utifrån två olika men
sammankopplade perspektiv. Dels tittar datoranvändaren, vid skärmen, in i
vad som kan liknas vid fönster (windows). I detta virtuella fönster kan
mediet bli transparent och användaren upplever ett tillstånd av omedelbarhet.
Det verkar inte vara en slump att mjukvarutillverkaren Microsoft kallar sitt
operativsystem för just Windows. Fönstermetaforen ger associationer till
rymd och en oändlig variationsmöjlighet. Ett enkelt tankeexperiment kan
vara att fundera över hur en alternativ benämning som ram (frame) skulle
upplevas. I Bolter och Gromalas teori ses också datorskärmar som speglar,
(mirrors). När datoranvändaren till exempel skriver sin text återspeglas
dennes handling och uttryck direkt på skärmen. Datorskärmen fungerar alltså
både som en spegel i vilken användaren ser sig själv och sina handlingar
men också som ett fönster där användaren tittar ut genom eller kanske
rättare, in i den virtuella omvärlden. Det finns alltså ett läge av
genomskinlighet som hör samman med fönstermetaforen och ett läge av
reflexivitet som hör samman med spegelmetaforen. Och i en bra design sker
en pendling, oscillation, mellan dessa lägen. Bolter och Gromala
exemplifierar hur denna pendling kan vara av avgörande betydelse för hur ett
grafiskt användargränssnitt för datorer upplevs. I exemplet förklaras hur
Apples Mac OS i denna aspekt är överlägset det marknadsledande Microsoft
Windows på grund av att det senare: ”doesn´t provide a graceful ocillation”
(Bolter & Gromala, 2003, s. 69).

En annan viktig slutsats Bolter och Gromala gör är att remediering inte är
en process som pågår i all evighet. När ett nytt medium etableras tar det upp
kampen med äldre medier om att gestalta visst innehåll. ”Television didn’t
kill radio, but it killed radio as a medium for telling stories” (Bolter &
Gromala, 2003, s. 88). Samtidigt verkar vissa medieformer vara mindre
känsliga för remediering. Den tryckta boken ges som exempel på en
medieform som hittat sin form så väl att en remediering knappast är möjlig.
Exempel från musikens värld kan vara den västerländska notskriften,
musikinstrumenten piano och flygel och nog även de flesta av symfoni-
orkesterns instrument. Såväl notskriften som de ovan nämnda musik-
instrumenten har i den västerländska musikkulturen så väl hittat sin form och
funktion att remediering knappast låter sig göras. Dock kan musikinstrument
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som dessa få nya användningsområden när nya musikgenrer skapas och
säkert även tjäna som förebilder när nya instrument konstrueras.

Hammondorgeln är ett musikinstrument som deltagit i remedierings-
processer i flera led. Från början skapades Hammondorgeln 1930-talet för att
i USA vara ett billigare alternativ till traditionella kyrkorglar (Barry, 1974).
I kyrkan blev Hammondorgeln snabbt ett viktigt instrument i gospel och
därifrån var inte steget långt till jazz, blues och senare även soul. Under
1960- och 70-talet blev Hammondorgeln ett viktigt instrument i rockmusiken
och hade en bärande funktion i många rockband och i reggaemusiken fick
Hammondorgeln en ny roll som rytminstrument genom att genomgående
tillsammans med kompgitarren spela de i reggae så karaktäristiska
efterslagen. Konstruktionsmässigt har Hammondorgeln utvecklats och
moderniserats i flera steg (Robjohns, 2003). Den senaste utvecklingen är att
Hammondorgelliknande ljud finns i de flesta moderna syntar och även som
virtuella instrument för musikproduktion i dator. Native Instruments B4 är en
virtuell Hammondorgel som på dataskärmen ser ut som en Hammondorgel
och klangligt är mycket svår att skilja från originalet (Magnus, 2006). Att
Hammondorgel på detta sätt finns lätt tillgänglig har resulterat i att orgelljud
ofta ingår som en komponent i olika datorgenererade hybridinstrument och
remedieringen har då gått så långt att man inte längre hör att det är fråga om
en orgel. Exemplet med Hammondorgeln visar att remedieringsbegreppet
kan användas för att beskriva förändringar eller förändrade användnings-
områden för medierande redskap.

3.3.2 Tidigare litteratur om musikproduktion

Musikproduktion är, som föremål för vetenskaplig forskning, ett litet ämne.
Litteraturen med anknytning till musikproduktion är i första hand olika slags
handböcker och i andra hand biografier eller mer skönlitterära verk där
erfarna musikproducenter skriver om sin yrkesverksamhet. Sedan några år
tillbaka publiceras dock Journal on the Art of Record Production och vid en
årlig internationell konferens som leds av Association for the Study of the Art

of Record Production – ASARP presenteras forskning om musikproduktion.
Även i angränsande ämnens tidskrifter som Journal of the Audio

Engineering Society, på www-platser hos centrumbildningar som Research

Centre for the History and Analysis of Recorded Music – CHARM och vid
nationella konferenser som den tyska Tonmeistertagung VDT – Verband

Deutscher Tonmeister har forskning om musikproduktion presenterats.

En stor del av den litteratur som kan ha relevans för musikproducenter
handlar om ljudteknik. I en litteraturöversikt tar Jay McKnight (2009) upp
258 titlar, de flesta med tydlig teknisk inriktning, som mellan åren 1990 och
2002 refererades i The Journal of the Audio Engineering Society. Sedan dess
har många nya titlar tillkommit.
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Genomgående i många av de biografier och skönlitterära verk som
handlar om musikproducenter eller om musikproduktion är att den kontext i
vilken musikproduktionen sker tillhör den äldre traditionella produktions-
kulturen där arbetsdelning var den överordnade principen. I Here, There and

Everywhere: My Life Recording the Music of the Beatles (Emerick &
Massey, 2007) berättar ljudteknikern Geoff Emerick personligt om hur
musikproduktion gick till under 1960-talet. Det var en tid då tekniker och
producenter gärna experimenterade för att övervinna de inspelningstekniska
begränsningar som de tillgängliga medierna hade. Ett annat exempel är
svenskättlingen Bruce Swediens självbiografi (Swedien, 2003) som ger en
bild av musikbranschens utveckling från slutet av 1950-talet fram till
millennieskiftet. Många av de modeller för och tankar om musikproduktion
som Swedien diskuterar är knutna till en produktionskultur där musik
producerades på uppdrag av skivbolag och förlag. Produktionsarbetet var där
strikt uppdelat i olika faser där olika experter, orkesterledare, musiker,
kompositörer och ljudtekniker på olika sätt bidrog i produktionen. Swedien
beskriver musikproduktion på elitnivå, där inte minst hans eget arbete med
storsäljande produktioner som Michael Jacksons album Thriller och Bad är
talande exempel. Swediens arbetssätt kan kortfattat sammanfattas med att
obegränsade budgetar och god tillgång till avancerad teknisk utrustning i
kombination med hög kompetens hos de medverkande är en förutsättning för
goda musikaliska resultat och kommersiell framgång.

Ett problem med självbiografier och forskning om musikproduktions-
verksamhet som musikvetaren Holger Larsen tar upp är att ljudtekniker och
musikproducenter oftast inte har sett sitt arbete som något som behöver
dokumenteras. Detta beror på att arbetet i hög grad har präglats av att göra i
nuet och att man hellre gått vidare med nästa produktion än att noga
dokumentera sina produktioner (Larsen, 1998). Till följd av detta finns
sällan ett gediget källmaterial för vare sig självbiografer eller forskare att
utgå från när de beskriver historisk musikproduktionsverksamhet.

Journalisten Howard Massey har i två band (Massey, 2000, 2009)
intervjuat ett åttiotal framgångsrika musikproducenter som berättar om olika
strategier de har i samband med produktionsarbete. Då böcker som dessa
framför allt är anpassade till en bredare publik, som avancerade amatörer,
kan de exempel som ges väl tjäna som inspirationskälla eller vara ett fint
komplement till fack- och handböcker för studenter i musikproduktion.

Flertalet av de handböcker som behandlar musikproduktion är tydligt
avgränsade och har även ofta en uttalad teknisk inriktning. Det kan vara
texter om en särskild programvara eller texter som mer är inriktade mot
särskilda delar av produktionsprocessen. Det finns också litteratur som mer
övergripande tar upp olika aspekter av ljud- och musikproduktion som de tre
svenska handböckerna Berätta med ljud: att spela in, redigera och mixa i

dator (Andreasson & Rylander, 2005); Tekniken i musiken (Fink, 1996) och
Ljudinspelningens ABC (Zetterberg, 2002).
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I en historisk översikt beskriver Michael Chanan (2000) ljudinspelning
och musikproduktion från Edisons första inspelningar på 1870-talet och
framåt. En viktig fråga som Chanan diskuterar är hur människors lyssnande
har förändrats genom tillgången till medieburen musik. Chanan visar också
på hur olika musikaliska genrer och uttryckssätt utvecklades som ett direkt
resultat av nya metoder för musikproduktion. En liknande bild av
utvecklingen med fokus på hur musikproducenters uppdrag har förändrats
under de senaste årtiondena ger Virgil Moorefield i The Producer as

Composer:

Over the last fifty years, the philosophy and technique of music production
have undergone a major transformation. As the activity of recording has
widened in scope from a primarily technical matter to a conceptual and
artistic one as well, it has assumed a central role in areas such as instrumental
arrangement and the sculpting and placement of audio samples. (Moorefield,
2005, s. xiii)

Kärnan i Moorefields resonemang är alltså att musikproduktion har gått från
att vara en teknisk angelägenhet till att i första hand handla om kreativt
konstnärligt skapande. Detta har resulterat i att musikproduktionens mål
heller inte längre är att försöka återskapa verklighet genom att med en
dokumentationsinriktad produktionsprincip fånga musikaliska fram-
trädanden. Istället menar Moorefield att modern musikproduktion i allt högre
grad handlar om att skapa en illusion av verklighet. Detta är möjligt i den
virtuella värld som kännetecknar vår samtida teknologi för produktion och
distribution av musik. Med detta synsätt bör musikproducenter, enligt
Moorefield, betraktas som upphovsmän i likhet med auteurtraditionens
filmregissörer (Sundstedt, 2000).

Den refererade litteraturen ovan visar att det finns såväl svensk som
internationell litteratur som behandlar musikproduktion. Flera av de ovan
nämna böckerna används idag som kurslitteratur vid svenska högskole-
utbildningar i musikproduktion. I Norden har flera forskare inom
musikvetenskap, kulturstudier och medie- och kommunikationsvetenskap
presenterat forskning som behandlar eller anknyter till musikproduktion.
Även inom musikpedagogiken har flera forskare intresserat sig för frågor
med anknytning till musikproduktion.

I början av 1990-talet genomfördes det första svenska större forsknings-
projektet, Dimu-projektet, där datorer i musikundervisningen var i centrum
(Reimers, 1989, 1992). I den tidiga forskningen kring musik och datorer i
skolan var arbetet inriktat på att placera in datorstödet i vad man kallade ”det
musikaliska kretsloppet” (Gårdare, 1991, s. 29). Forskarna utgick från att
musikundervisningen skulle kunna förbättras genom kombinationer mellan
datorstöd och traditionella instrument. Ett pedagogiskt mål vid denna tid var
att använda musikdatorer som redskap för att åskådliggöra olika musikaliska
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förlopp som form, instrumentation och harmonilära, men även möjligheten
för eleverna att skapa sin egen musik sågs som unik av forskarna (Folkestad,
1991). Göran Folkestad har studerat barn och ungdomars musikskapande
med datorer (Folkestad, 1996, 1998) och i ett forskningsprojekt fick
ungdomar, 15-16 år gamla, göra sin egen musik med hjälp av datorer och
syntar. Trots att ingen av ungdomarna hade fått någon undervisning i
komposition skapade de alla ändå musik. Folkestad menar att det ur ett
traditionellt undervisningsperspektiv är en paradox att ungdomarna kunde
komponera trots att ingen undervisat dem i komposition. Folkestads slutsats
är att:

… det verkar vara så att genom att växa upp i dagens samhälle och leva med
musik såsom dagens barn och ungdomar gör så lär de sig inte bara hur musik
låter, vad den vill uttrycka, utan även, till största del intuitivt och omedvetet,
hur musiken är gjord. (Folkestad, 1999)

Enligt Folkestad var det ungdomarnas informella dagliga möten med musik
genom flitigt lyssnande och kanske även spelande som gjorde att de kunde
komponera, inte vad de hade lärt sig i skolans musikundervisning.

Petter Dyndahl (2004) diskuterar hur modern musikteknologi har
förändrat förutsättningarna för undervisning i komposition. Tidigare var det
främst duktiga instrumentalister med goda musikteoretiska kunskaper som
deltog i kompositionsundervisning. Dyndahl beskriver att MIDI och annan
modern musikteknologi samt den informations- och kommunikations-
teknologiska utvecklingen resulterat i nya estetiska uttrycksformer där elever
på samma gång kan vara såväl kompositörer som utövare och lyssnare. Då
betydligt fler än tidigare kan skapa musik menar Dyndahl musiklärar-
utbildningen måste förändras som en konsekvens av denna utveckling.

Trots att musikskapande med datorer har blivit allt vanligare i
ungdomsskolan (Sandberg, m fl. 2005) har så här långt ändå bara en svensk
avhandling under 2000-talet lagts fram som fokuserar på grundskole- eller
gymnasieelevers musikskapande i datorer. Bo Nilsson (2002) undersökte hur
barn i åttaårsåldern, som ännu inte hade lärt sig att spela några
musikinstrument, skapade musik med hjälp av digitala verktyg. Nilssons
projekt visar att även så unga som långstadieelever med framgång kan skapa
musik med hjälp av modern musikteknik.

I en undersökning (Gullö 2001) lät jag en grupp gymnasieelever skapa
musik med särskilda emotionella mål. Målet var att eleverna med
musikproduktionsmjukvara skulle producera varsitt kort musikstycke med
något av fem olika förutbestämda känslouttryck. Av de 25 elever som deltog
lyckades 20 elever med övningen att under ett lektionspass komponera och
producera ett stycke med ett i förväg bestämt känslomässigt uttryck. För att
ge eleverna feedback och för att pröva hur pass väl de hade lyckats med sina
produktionsmål prövade jag sedan deras musikstycken i en lyssnings-
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undersökning där deltagarna med adjektivskattning bedömde det
känslomässiga uttrycket. Resultaten visade för några stycken överraskande
hög samstämmighet mellan produktionsmålen och lyssnarnas uppfattningar
och att eleverna överlag hade lyckat mycket väl med sina produktioner.

De ovan refererade studierna (Folkestad, 1996, 1998; Gullö, 2001;
Nilsson, 2002) visar att musikproduktion genom musikskapande i datorer är
en meningsfull och utvecklande verksamhet för elever från lågstadienivå och
uppåt. De visar också att elever klarar att färdigställa produktioner som
kräver långt fler kompetenser än de rimligtvis kunnat skaffa sig under den
musikundervisning som de deltagit i. Därför kan musikproduktion i
skolsammanhang fungera som en väg för elever att redovisa kunskap och
kompetens som de skaffat sig både inom och utanför skolan.

3.3.3 En tredimensionell modell för musikproduktion

I detta avsnitt presenterar jag en modell som är baserad på resultat från en
tidigare undersökning (Gullö, 2003). Modellen används för att analysera
musikproduktioner och musikproducenters arbetssätt. Modellen utgörs av tre
tänkta dimensioner där själva musikproduktionen utgör den första. Den
andra dimensionen beskriver musikproducentens strategier och den tredje
dimensionen beskriver musikproducentens funktion. Modellen grundar sig i
en egen empirisk studie och knyter an till etablerade uppfattningar om
musikproduktion och tidigare forskning (Buick & Lennard, 1995; Burlin,
2008; Burgess, 2002; Cunningham, 1998; Moorefield, 2005; Perry, 2008;
Zager, 2006). Modellen är en bearbetning av tidigare versioner (Gullö, 2003,
2007, 2008a, 2009) och finns bilagd i grafisk version (bilaga 1).

Den första dimensionen i modellen, musikproduktionen, kan vara av två
slag. Den kan antingen ha en gestaltande produktionskaraktär eller den kan
ha en registrerande dokumentationskaraktär. Skillnaden mellan produktion

och dokumentation kan beskrivas genom följande exempel. En musik-
produktion med dokumentationskaraktär kan vara en radioutsändning av en
symfoniorkesterkonsert. Det är då rimligt att produktionsmålet bör vara att
den musik som spelas i radio så långt som möjligt ska efterlikna hur det låter
i konsertsalen vid inspelningstillfället. Musikproducenten kommer i detta fall
att använda tillgänglig teknisk utrustning och sin egen skicklighet för att så
långt som möjligt återskapa verkligheten korrekt. I det andra läget, en
musikproduktion med produktionskaraktär, är det överordnade målet att
produktionens klingande resultat ska vara så bra som möjligt. För detta
ändamål är alla medel tillåtna. Därför finns med detta ideal ingen anledning
att med någon slags autenticitetssträvan försöka reproducera ett unikt
akustiskt förlopp. I dagens populärmusikproduktion är det absolut vanligaste
att man arbetar med mål som kan beskrivas ha produktionskaraktär.
Producenten strävar då mot att skapa en illusion av verklighet.
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Den andra dimensionen i modellen beskriver musikproducentstrategi och
kan också vara av två slag. En producent kan vara coachande och
förstärkande eller dirigerande och drivande. Skillnaden mellan förstärkande

och drivande producentstrategi kan förklaras med följande exempel.
Världens kanske mest kände musikproducent, Sir George Martin, som bland
annat producerade The Beatles, arbetade med en förstärkande strategi. Det
som är speciellt med denna producentstrategi är att artisten och musiken helt
står i centrum. Det överordnade målet för George Martin under Beatles-
produktionerna var att The Beatles skulle låta som The Beatles. Han
uppnådde detta genom att lyfta fram och exponera de starka sidorna hos
medlemmarna i The Beatles, var och en för sig och tillsammans som grupp.
Den andra typen av musikproducentstrategi, den drivande, kan väl
exemplifieras av en annan mycket välkänd producent: Phil Spector. När
Spector på 1960-talet skapade The Wall of Sound som strategi för sina
produktioner var artisten snarast en bild utåt. De som sjöng och spelande på
Spectors produktioner var ofta utbytbara och ibland var det andra sångare än
de som fanns på skivomslagen som hade medverkat vid inspelningarna.
I centrum för denna producentstrategi står alltså producentens intentioner.
Kompositörernas verk tillsammans med musiker och artister är då endast
medel för att nå produktionsmål.

Modellens tredje dimension beskriver musikproducentfunktion och även
den är av två slag. En musikproducent är antingen närvarande och aktiv eller
passiv och inte närvarande under det konkreta produktionsarbetet. Skillnaden
mellan aktiv och passiv musikproducentfunktion kan jämföras med att vara
styrman eller befälhavare i sjöfart. Båda uppdragen är ansvarsfulla men på
olika sätt. Utmärkande för den aktive producenten är att denne personligen
leder produktionsarbetet på plats och aktivt deltar i den skapande processen.
Den passive producenten är däremot sällan på plats under själva
produktionsarbetet. Den passive producenten verkar genom att skapa
förutsättningar för musikproduktion men låter andra genomföra det konkreta
produktionsarbetet. Internationellt kallas ibland den passive producenten för
exekutiv producent. I andra liknande verksamheter som till exempel
filmproduktion är det vanligt att ansvar på liknande sätt delas mellan regissör
och producent. I teveproduktion kan produktionsansvar på likartat sätt delas
mellan bildproducent, director på engelska, och producent. Dock är det inte
alltid olika personer som fullgör dessa funktioner. Det beror på hur
omfångsrik en produktion är. Vid en mindre produktion är det fullt rimligt
att en person har både den aktiva och passiva musikproducentfunktionen.
Vid större produktioner kan ansvaret delas upp mellan flera producenter som
bildar ett team. För att åter jämföra med sjöfart kan en person täcka hela
funktionen som musikproducent likaväl som en kapten på ett litet fartyg kan
vara både befälhavare och styrman.

Det primära syftet med den beskrivna musikproduktionsmodellen har
varit att analysera produktioner och producenters arbete, men modellen har
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också använts vid utbildning av musikproducenter. En möjlig källa till
problem när man arbetar med en produktion är att olika deltagare kan ha
olika uppfattningar om vad som är produktionens syfte. Den beskrivna
modellen kan då vara till hjälp för att konkretisera vad som är produktionens
mål och vilka strategier produktionens deltagare kan enas om att arbeta efter.
I ett vidare perspektiv bör även denna modell kunna användas för att
diskutera fler former av musikpedagogiskt arbete i samband med musik-
produktion.

3.4 Metodologiska överväganden
För att i enlighet med Bruners kulturpsykologiska teori få mina forsknings-
frågor belysta utifrån olika perspektiv valde jag att dela upp undersökningen
i olika delstudier.

De tre delstudierna, som i sin helhet presenteras i kapitel fyra, fem och
sex, utformades med utgångspunkt från forskningsfrågorna: Vad känne-
tecknar musikproduktion, i utbildningssammanhang och som professionell
verksamhet? Hur beskriver musikproducenter och lärare i musikproduktion
den professionella kompetens de behöver i sina respektive yrken? Varje
delstudie anpassades också rent pragmatiskt till vad jag hade möjlighet att
undersöka i de olika sammanhangen. Den första delstudien: Musik-

produktion på en kulturskola, var en observations- och intervjustudie där jag
under ett år följde en musiklärares arbete med undervisning i musik-
produktion. Under den andra delstudien: Studenters uppfattningar om

musikproduktion, undersökte jag, med enkäter och gruppintervjuer som
metod, en grupp högskolestudenters uppfattningar om ämnet musik-
produktion. I den tredje delstudien: Yrkesverksammas uppfattningar om

musikproduktion, deltog 11 intervjupersoner, samtliga lärare i musik-
produktion eller professionella musikproducenter.

Trots min egen mångåriga erfarenhet som lärare, musiker och även som
musikproducent blev jag tidigt i mitt doktorandprojekt medveten om att
många av mina erfarenhetsbaserade kunskaper om musikproduktion var
föråldrade. Jag upplevde alltså min erfarenhet som otillräcklig för att kunna
göra giltiga observationer om aktuell musikproduktionsverksamhet och med
säkerhet skulle kunna förstå och tolka data i samband med datainsamling och
analys. Alltså riskerade jag att inte kunna dra giltiga slutsatser. Som en
direkt konsekvens av detta genomförde jag en bakgrundsstudie för att öka
min kunskap om och erfarenhet av att arbeta med modern datorbaserad
utrustning för komposition och musikproduktion. Ett annat område som blev
föremål för en bakgrundsstudie var de kurs- och utbildningsplaner i
musikproduktion som hade tagits fram vid olika lärosäten i samband med
Bolognaprocessen.
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Ofta beskrivs undersökningar ha antingen en kvantitativ eller kvalitativ
metod. Det är ett sätt att rubricera som egentligen är ganska missvisade.
Rodney Åsberg hävdar i en kritisk artikel att ”ingen metod är eller kan vara
vare sig kvalitativ eller kvantitativ” (Åsberg, 2001, s. 270). Vad Åsberg
menar är att frågan om en undersökning är kvantitativ eller kvalitativ
knappast kan handla om ontologi, epistemologi, metodologi eller metod.
Istället är det på datanivån som det är aktuellt att skilja mellan kvantitativa
och kvalitativa data. Åsbergs resonemang skiljer sig kraftigt mot hur
kvantitativ och kvalitativ metod beskrivs i många kursböcker (Alvesson &
Sköldberg, 2008; Backman, 1998; Holme & Solvang, 1991; Kvale, 1997;
Svensson & Starrin, 1996). I flera av dessa texter kopplas de kvantitativa
metoderna till naturvetenskap eller positivistiskt inriktade studier och de
kvalitativa metoderna till mer hermeneutiskt grundade studier inom
humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom ställs det kvantitativa ofta mot
det kvalitativa och det är denna motsättning som Åsberg (2001) så starkt
vänder sig emot:

Det forskande subjektet behöver här frigöras och ges möjlighet att reflektera
över möjliga och verkliga val, för att motverka att bara inlemmas i en viss
ansats genom en slags dold indoktrinering. Dold inte minst bakom den
meningslösa retoriken kring kvalitativ-kvantitativ metod, ansats, forskning
eller paradigm. (s. 291)

I den här undersökningen har jag valt att använda metoder som väl lämpar
sig för insamling av såväl kvantitativa som kvalitativa data. Ett annat aktivt
sätt att undvika ett motsatsförhållande mellan kvantitativt och kvalitativt är
att jag använder begrepp och tankemodeller, som variabler och topos, som
inte förutsätter att det antingen är kvantitativa eller kvalitativa data som
används i undersökningen. Med detta i åtanke vill jag dock mot bakgrund av
studiens syfte och forskningsfrågor hävda att denna studie går att rubricera
som kvalitativ trots Åsbergs starka invändning mot sådana klassificeringar.

I härefter följande textavsnitt beskrivs inledningsvis olika övergripande
metodologiska överväganden och därefter de viktigaste erfarenheterna från
bakgrundsstudierna Verktyg för musikproduktion och Analys av kursplaner

för musikproduktion. Kapitlet avslutas med en redovisning av de data-
insamlingstekniker och tillvägagångssätt för dataanalys som användes i de
tre delstudierna.

3.4.1 Triangulering

Triangulering innebär att flera metoder, datakällor eller perspektiv används
och det kan även betyda att flera undersökare deltar i en studie. Tanken
bakom till exempel validering genom triangulering är att alla metoder är
förenade med felkällor och vid triangulering av metoder används därför flera
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olika metoder för att balansera enskilda metoders felkällor. Svagheten i en
metod är ofta styrkan i en annan och genom att kombinera olika metoder,
kan man ta tillvara det bästa och neutralisera det sämsta med den enskilda
metoden (Svensson & Starrin, 1996; Ekström & Larsson, 2000).

Triangulering, med betydelsen att använda flera metoder i ett och samma
forskningsprojekt blev vanligare i den pedagogiska forskningen under 1980-
och 90-talen (Bengtsson, 1997) och vid till exempel den nationella
utvärderingen av grundskolan 2003 (Sandberg, m fl. 2005) användes olika
slags triangulering genomgående. Dock finns uppfattningar om triangulering
som inte är odelat positiva:

Ett mera kritiskt sätt att tala om samma sak är att kalla denna blandning av
metoder eklekticism. Den något pejorativa ton som det senare uttrycket har
fått, härrör från en insikt i att inte alla metoder och begrepp är förenliga med
varandra och därför måste relateras till en gemensam bas för att kunskaps-
bildningen skall kunna bli konsistent. I trianguleringen saknas ofta en
problematisering av möjligheten att förena skilda metoder. Det tas i stället för
givet att olika metoder kan blandas och det betraktas som uteslutande
positivt. (Bengtsson, 1997, s. 257)

Även Ulf P. Lundgren har invändningar mot triangulering och ifrågasätter
om tillvägagångssättet resulterar i säkrare kunskap:

Ett problem i detta sammanhang är att olika metoder ofta fångar skilda
aspekter av det man undersöker, varför det ofta är diskutabelt i vilken
utsträckning man får säkrare kunskap om fenomenet i fråga. Däremot är det
möjligt att få en mera nyanserad eller allsidig bild. (Lundgren, 1996, s. 640)

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang har jag noga övervägt för-
och nackdelar med att använda olika metoder i en undersökning och
instämmer i att det inte okritiskt går att blanda resultat från olika metoder.
Mot bakgrund av erfarenheterna från de två bakgrundsstudierna har jag
därefter varit mycket angelägen om att ha ett tillvägagångssätt där
datainsamlingsmetoderna är förenliga och ger undersökningsresultat som
snarare syftar till att ge en mera nyanserad eller allsidig bild av det som
studeras än att ge en säker bestämning. Detta ställningstagande ansluter till
Bruners positionering i samband med att han beskriver sin perspektivistiska
tes. Han menar att något kan förstås på många olika sätt och att olika sätt
inte utesluter varandra. ”Att förstå något på ett visst sätt är bara ’rätt’ eller
’fel’ i relation till det specifika perspektiv som förståelsen bygger på”
(Bruner, 2002, s. 30-31). Samtidigt poängterar Bruner att alla perspektiv inte
måste vara lika giltiga och att det därför är viktigt att tillämpa sunt förnuft
och logik när man har en perspektivistisk syn på meningsbildningen.
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3.4.2 Variabeltänkande och topiskt tänkande

Variabeltänkandet är enligt Esaiasson (2007) en uppsättning verktyg som
disciplinerar forskningsarbetet. Konkret innebär det att man använder en
datamatris med tre olika slags byggstenar: analysenheter, variabler och
variabelvärden. Dessa begrepp för kanske tanken till mer kvantitativt
inriktade undersökningar än den som presenteras i den här texten men
skillnaden mot mer kvalitativ terminologi ligger nog mer i förutfattade
meningar om de enskilda begreppen än begreppens egentliga betydelse. Som
exempel på att likheterna är större än skillnaderna mellan kvalitativa och
kvantitativa forskningstraditioner menar Esaiasson att:

Med variabelspråkets parlör talar vi om datamatrisen och dess komponenter
analysenheter, variabler och variabelvärden. Textanalytikern väljer kanske i
stället att tala om sitt analysschema (datamatrisen) som uppbyggt av enheter
(de objekt som studeras), dimensioner (de egenheter hos objekten som
studeras) och kategorier (hur objektens egenskaper klassificeras). Likheterna
i det grundläggande tankesättet är som synes slående. (s. 49)

En variabel beskriver hur en viss egenskap varierar mellan olika
analysenheter. Variabeln kön kan på det sättet beskriva hur många i en
undersökningsgrupp som är kvinnor och hur många som är män. Antalet
tänkbara variabelvärden står, som i just detta exempel, i direkt samband med
vad det är för egenskap som mäts eller beskrivs i variabeln. Ett viktigt led i
analysarbetet är att från en teoretisk utgångspunkt utveckla operationella
indikatorer eller variabler som relevanta för det som undersöks. Om det till
exempel finns en teoretisk utgångspunkt att undersöka om deltagare i en
undersökning är män eller kvinnor är följaktligen kön en relevant variabel.

Under analysarbetet används en datamatris som är en tvådimensionell
uppställning av dels analysenheterna, alltså själva undersökningsobjekten,
och dels variablerna, de egenskaper som ska undersökas. När variabelvärden
definieras ska det göras med utgångspunkt från vad för slags data det är som
används. Med data på nominalnivå följer beskrivande variabelvärden som
även fungerar som rubriker för aktuella data. Med data på ordinalskalenivå

kan olika data även rangordnas och eventuella samband beräknas. Om de
empiriska data som analyseras är på en högre nivå, på intervall- eller
kvotskala, kan avancerade statistiska metoder användas men det har inte
varit aktuellt i den här undersökningen. Merparten av de data som
analyserats har varit på nominalnivå. Konkret har variabeltänkandet i den här
undersökningen använts för att reducera ett stort empiriskt material till ett
mindre och hanterbart antal delområden eller tankeplatser.

I anslutning till variabeltänkandet har jag tillämpat verktyg för analys och
resultatredovisning som har sina rötter i antikens Grekland och den klassiska
retoriken. Topos är ett grekiskt ord som betyder plats eller ställe och
begreppet används på svenska i såväl singular som plural för att beskriva
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platser i minneslandskapet. Genom att med topos rumsligt organisera minnet
med metaforer och föreställningar kan man lära sig att komma ihåg viktiga
saker. Topos kan på sådant sätt vara minnesplatser som en talare använder
sig av för att memorera ett tal eller minnesplatser för en musiker som
memorerar ett musikstycke.

En grupp retorikforskare vid Södertörns högskola har under senare år
arbetat med att använda topos i en vidare betydelse (Wolrath-Söderberg,
2003; Hellspong, 2008) och i musikpedagogisk kontext har även Aslaug
Nyrnes (2007) diskuterat topos.

Poängen med att använda topos istället för exempelvis begrepp som
kategori eller variabel är att topos även kan ses som tankeplatser att mötas
kring. Då kan topos användas för att inventera vad man redan kan, för att
upptäcka alternativa sätt att tänka eller för att skapa nya tankeplatser. Topos
är inte statiska. Befintliga topos påverkas av nya tankar eller av möten med
andra och i dialog med andra. Topos är ”mötesplatser mellan olika
perspektiv både i vår interaktion med omvärlden och i vårt inre processande”
(Wolrath Söderberg, 2006, s. 1).

Retoriken skiljer på speciella och generella topos. Speciella topos kräver
ofta förkunskaper och är även avgränsade till särskilda perspektiv. Frågor
som rör musikpedagogik kan vara exempel på speciella topos. Generella
topos är däremot allmänna och därför gångbara i de flesta ämnen i en kultur.
Det kan vara filosofiska eller existentiella topos som frihet, värdegrund,
demokrati eller tid. Eftersom topos i sin karaktär är mjuka och föränderliga
finns ingen explicit gräns mellan vad som är speciella och vad som är
generella topos. Det gör också att topos kan uppfattas som synsätt, eller
perspektiv. ”I den meningen [perspektiv] är ett topos inte bara en fyndplats,
en mötesplats och en förvaringsplats utan också en utkiksplats. Det riktar
blicken mot ett visst håll. Här hjälper oss generella topos att se på enskilda
frågor ur allmänna perspektiv” (Hellspong, 2008, s. 95).

Flera topos kan tillsammans bilda en topik. I det engelska språket används
just det begreppet för att benämna det som vi på svenska kallar för ämne. På
svenska används också topik synonymt med begreppet t ema inom
språkvetenskapen. Musik kan till exempel vara en topik som alltså består av
olika topos som till exempel klangfärg, tonhöjd eller rytm. Men självklart
kan även rytm betraktas som en topik bestående av olika topos. På samma
sätt kan även musik ingå som topos i en topik som till exempel när
filmmusik ingår i filmkonst.

Toposläran kan enligt Maria Wolrath Söderberg (2003) väl användas i
pedagogiskt syfte eftersom topiska övningar kan vara en bra väg till en
reflekterade dialog i klassrummet. Wolrath Söderberg använder också
toposläran för att diskutera Vygotskijs pedagogiska metafor om den
närmaste utvecklingszonen och medieringsbegreppet (Vygotskij, 1999). Hon
menar att ”medieringen ofta sker topiskt. Både i inre och yttre dialog”
(Wolrath Söderberg, 2004, s. 12).
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Toposlärans relevans för den här avhandlingen är att som komplement till
variabeltänkandet urskilja olika användbara ämnesspecifika topos som rör
musikproduktionens olika aspekter och som rör musikpedagogik i vid
bemärkelse för att med vetenskapliga och även mer generella topos sätta den
nya kunskapen i perspektiv.

3.4.3 Två bakgrundsstudier

Här följer en kort presentation av de två bakgrundsstudier som jag
genomförde i syfte att öka min erfarenhet av att arbeta med modern
datorbaserad utrustning för komposition och musikproduktion och min
kunskap om innehållet och strukturen i högskoleutbildningar i musik-
produktion. Detta för att jag i de olika delstudierna skulle kunna göra giltiga
observationer av aktuell musikproduktionsverksamhet och med säkerhet
skulle kunna förstå och tolka data och dra giltiga slutsatser.

3.4.4 Bakgrundsstudie 1: Verktyg för musikproduktion

Det praktiska genomförandet av den här bakgrundsstudien skedde i samband
med ett musikdramatiskt projekt där jag som musikproducent hade i uppdrag
att dels transkribera, arrangera och orkestrera musik, dels att skriva
notmaterial till medverkande sångare och att producera fullständiga orkester-
bakgrunder till sammanlagt 23 sånger. Dessa orkesterbakgrunder användes i
en scenisk produktion som ackompanjemang till de medverkande sångarna.

Under produktionsarbetet hade jag tillgång till olika slags mjukvaror för
musikproduktion vilket gav mig god möjlighet att fördjupa mina kunskaper
om förutsättningar för modern musikproduktion i datorer. Jag kunde under
produktionsarbetet pröva många av de olika verktyg som moderna metoder
för musikproduktion ger tillgång till. Den apparatur som jag använde bestod
av Macintoshdatorer, såväl stationära som portabla, som var utrustade med
musikproduktionsprogrammet Emagic Logic/Apple Logic Pro samt ett antal
insticksprogram med tillhörande ljudbibliotek. Utöver dator var ett ljud-
interface, en MIDI-klaviatur, ett par monitorhögtalare samt hörlurar
inkopplade. Denna DAW, Digital Audio Workstation, var placerad i en
mindre musikproduktionsstudio.

I det konkreta musikproduktionsarbetet styrde jag mot att så långt som
möjligt använda en orkestrering där de virtuella instrumenten med enkla
medel skulle kunna bytas ut mot en levande teaterorkester. Målet med
musikproduktionen var alltså att resultatet skulle låta som en riktig orkester.

Under produktionens gång gjorde jag många olika versioner av sångernas
bakgrunder. Inledningsvis fick sångarna enkla kompversioner med
pianoackompanjemang och markerad melodi. Därefter fick de olika
versioner med full orkestrering och sångmelodi markerad i varierande grad.
Detta var nödvändigt för att sångarna skulle vänja sig vid att sjunga med
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orkesterbakgrunderna. I början av produktionen distribuerade jag bak-
grunderna till sångarna genom att bränna CD-skivor med det blev efterhand
opraktiskt och därför övergick vi till att helt använda en www-plats där jag
lade upp de olika sångernas orkesterbakgrunder som sångarna på egen hand
kunde ladda ner. Det här var ett mycket praktiskt arbetssätt eftersom jag vid
flera tillfällen fick önskemål från sångarna om att göra små förändringar. Det
kunde hända att jag blev uppringd av någon av de medverkande som till
exempel ville att jag skulle göra en dragning, höja ett tempo eller lägga in
någon extratakt. Det kunde jag snabbt genomföra och redan efter någon
halvtimme lägga upp en ny version av orkesterbakgrunden på vår www-
plats. På så sätt använde vi modern informations- och kommunikations-
teknologi i arbetet och kunde samarbeta även om vi var på olika platser.

Under hela arbetsprocessen skapades många dokument som notutskrifter,
texter och datafiler av olika slag utöver de ljudfiler som var musik-
produktionens egentliga resultat. Med utgångspunkt i dessa dokument och
mina direktobservationer kunde jag sedan analysera hur jag använde de olika
musikproduktionsprogrammen jag använde under produktionsarbetet.
Resultatet sammanställde jag i en rapport (Gullö, 2008b) där jag främst
förklarar och tydliggör olika begrepp relevanta för musikproduktion och
beskriver funktioner som finns i den musikproduktionsmjukvara som jag
använde under den aktuella produktionen. Dessutom drog jag några
generella slutsatser om de möjligheter med musikproduktion som finns vid
arbete i digitala arbetsstationer. De viktigaste slutsatserna från bakgrunds-
studien med relevans för mitt avhandlingsarbete är:

För det första ger de tillgängliga digitala musikproduktionsverktygen
stora möjligheter för producenter/kompositörer att skapa ny musik.
I musikproduktionsprogrammen finns överhuvudtaget få begränsningar
gällande vilka slags musikaliska komponenter eller parametrar som går att
skapa eller bearbeta. Med samplingar av riktiga musikinstrument kunde jag i
den aktuella produktionen, utan större ansträngning, efterlikna såväl riktig
symfoniorkester som poporkester så pass väl att varken uppdragsgivaren
eller de medverkande sångarna kunde avgöra vilka instrument som var
inspelade på ”riktigt” och vilka som var datorproducerade. Min uppfattning
efter arbetet med den aktuella produktionen var att det faktiskt är mycket
svårt att identifiera vad som inte går att göra med modern utrustning för
musikproduktion.

För det andra kunde jag genomföra alla olika produktionsmoment som att
skriva noter, spela in, bearbeta, mixa och exportera den färdiga slut-
produkten på CD-skiva från datorer av standardtyp. Visserligen använde jag
viss specialiserad programvara men det var ändå inte fråga om någon
exklusiv eller särskilt dyr utrustning.

För det tredje var min slutsats att musikproduktion av det slag som jag
ägnade mig åt i den aktuella produktionen visserligen kräver kunskap om
musik och teknik men även att kompetens att kommunicera med andra, som
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i mitt fall i kontakten med kompositören, sångarna, regissören och andra
inblandade i den sceniska produktionen, kan ha stor betydelse för hur ett
produktionsarbete utvecklas. Detta anknyter till Bruners tes om att
kunskapsutveckling sker genom interaktion (Bruner, 2002). Samtidigt är min
slutsats att värdering, alltså att värdera, jämföra, kritisera, stödja eller ta
ställning är utmärkande för vad en musikproducent ägnar en stor del av sin
uppmärksamhet åt under ett produktionsarbete och att denna aspekt, genom
den tekniska utvecklingens stora möjligheter att bearbeta och manipulera ett
musikaliskt material, blivit viktigare än tidigare. Detta anknyter direkt till
den sjätte och högsta nivån av lärande i Blooms kunskapstaxonomi (Bloom,
1956; Edström, 2006). Då jag dessutom genomförde mycket av produktions-
arbetet under den aktuella produktionen helt på egen hand blev jag direkt
medveten om hur självdisciplin kan vara en avgörande aspekt under ett
produktionsarbete.

För det fjärde blev jag under den här bakgrundsstudien medveten om att
det är svårt att beskriva musikproduktion med ord. Många aspekter, som den
intuitiva känslomässiga delen av produktionsarbetet är mycket svåra att
beskriva. Vidare märkte jag att min bild av det konkreta produktionsarbetet
genom dess subjektivitet var besvärlig att analysera och dra slutsatser från.
Denna erfarenhet – att det är svårt att beskriva musikproduktion med ord –
var till stor hjälp för mig vid såväl intervjuer som direktobservationer under
delstudierna för att förstå och tolka undersökningsdeltagarnas berättelser.

För det femte blev jag medveten om att verktygen förändras. Under det
aktuella produktionsarbetet kom jag att arbeta i tre olika versioner av
musikproduktionsmjukvaran Logic. Dessutom förändrades flera insticks-
program under arbetes gång. Det här är en effekt av att företagen som
producerar mjukvaror för till exempel musikproduktion fortlöpande strävar
efter att utveckla och förfina sina produkter. Dessutom tar man betalt för
större uppdateringar och därför finns ekonomiska motiv för program-
företagen att med regelbundenhet släppa ut nya programversioner på
marknaden. Ett konkret problem under arbetet med den aktuella
produktionen var att det kan vara ganska stor skillnad mellan olika
programversioner och att man bör vara beredd på att det kan ta mycket
arbete och tid att vänja sig vid en ny version. Dessutom kan tekniska
problem uppstå när olika nya programversioner inte är kompatibla med
varandra. Sådana problem kan vara tålamodsprövande. Min slutsats kring
detta är att de som arbetar med musikproduktion i digitala arbetsstationer,
DESKTOP MUSIC PRODUCTION, måste ha kompetens att anpassa sig till
verktygens utveckling och förändring.
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3.4.5 Bakgrundsstudie 2: Analys av kursplaner för
musikproduktion

Utgångspunkten för den här bakgrundsstudien var att jag inledningsvis, i
början av mitt avhandlingsprojekt, hade för avsikt att närläsa och analysera
samtliga svenska kurs- och utbildningsplaner som finns med anknytning till
musikproduktion i såväl ungdomsskolan som den högre utbildningen.

Jag genomförde en pilotstudie vid ett lärosäte som har utbildning i
musikproduktion. Till att börja med studerade jag både de äldre och de nyare
Bolognaanpassade kursplanerna från lärosätet i ämnet musikproduktion. Vid
informella samtal med lärare vid det aktuella lärosätet märkte jag dock att
jag inte hade valt ett bra tillvägagångssätt. De nya kursplaner som jag hade
fått ta del av hade skapats i rask takt eftersom Bolognaanpassningen hade
skyndats fram. På direkt fråga svarade en av lärarna att han bedömde att det
skulle behövas minst en och kanske flera revideringar av kursplanerna innan
de blev färdigutvecklade och mogna för en meningsfull granskning.

Vid granskning av kursplaner från ytterligare fyra lärosäten förstod jag att
det nog inte var unikt att kursplanerna hade satts samman i en hast. Eftersom
det fanns en uppenbar risk för missuppfattningar eller orimliga tolkningar på
grund av att kursplanerna inte var ordentligt genomarbetade blev en direkt
konsekvens för mig att det inte var meningsfullt att i en totalundersökning
kritiskt analysera kursplaner i musikproduktion i anslutning till den här
avhandlingens forskningsfrågor.

Det viktigaste resultatet från kursplaneanalysen, utöver insikten om att det
inte gick att göra en totalundersökning, var att kursplanerna vid olika
lärosäten var utformade på helt olika sätt. På några lärosäten var
kursplanerna omfångsrika och klart skrivna i syfte att väl kommunicera
innehållet i kurserna. Men det fanns också kursplaner som var mycket
kortfattade och otydliga. I många kursplaner var olika lärandemål tydligt
strukturerade under de olika rubriker som anges i högskoleförordningens
examensordning: kunskap och förståelse; färdighet och förmåga;
värderingsförmåga och förhållningssätt. Men i några kursplaner saknades
helt anknytning till dessa lärandemålskategorier. Även det konkreta ämnes-
innehållet framställdes, så långt det gick att utläsa från kursplanerna, olika
vid olika lärosäten.

Till följd av dessa erfarenheter valde jag att arbeta fram en
undersökningsdesign för de olika delstudierna med datainsamlingsmetoder
som kompletterade varandra väl. Detta för att fånga uppfattningar med såväl
variation som innehållsmässigt djup i enlighet med avhandlingens syfte.
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3.5 Undersökningsmetoder i de olika delstudierna
I de tre olika delstudierna använde jag delvis samma men också olika
metoder för datainsamling och analys. I texten som följer ger jag en
kortfattad beskrivning av de bakomliggande tankar jag utgick från när jag
valde att använda dessa metoder.

3.5.1 Observation

I en av delstudierna, Musikproduktion på en kulturskola, använde jag
direktobservation (Esaiasson, 2007) som metod för att följa en musiklärare i
ett projekt där han under ett läsår byggde upp musikproduktionsverksamhet
vid en kommunal musikskola. Denna delstudie var mycket lärorik för mig.
Samtidigt upplevde jag det som en utmaning att översätta den kunskap jag
skaffade mig till kommunicerbara forskningsresultat.

Även om jag försökte vara öppen och se saker på nya sätt instämmer jag i
att ”verkligheten talar inte för sig själv. Observationer och tolkningar
vägleds alltid av forskarens förförståelse och de begrepp hon har om
verkligheten” (Ekström, 2000, s. 42). De begrepp och föreställningar som
jag medvetet använder eller omedvetet bär med mig kan alltså både begränsa
i vissa fall och säkert även berika observationen i andra.

Ett annat problem som Ekström tar upp är att det finns en risk att
forskaren genom sin närvaro påverkar de människor och processer som
studeras och detta är något som bör beaktas när slutsatser dras. Samtidigt
betonar Ekström också det är en problematik som inte ska överdrivas. Patrik
Aspers lägger fram starka argument för deltagande observation som metod:
”De insikter i fältet som forskaren får genom observation är ett skäl för
deltagande observation” (Aspers, 2007, s. 111). Aspers framhåller också i
detta sammanhang att observation är lämplig att kombinera med andra
metoder, som intervju och dokumentstudier. Att kombinera deltagande
observation med intervju har jag i den här studien funnit vara ett
meningsfullt tillvägagångssätt.

Eftersom observationsstudier kan genomföras på många olika sätt anger
Esaiasson (2007) sex faktorer som forskaren behöver beakta vid planering av
en sådan studie. För det första måste forskaren ta ställning till deltagandets
karaktär. Handlar det om att vara en aktiv deltagare eller en passiv
observatör? Svaret på denna fråga får stora konsekvenser för forskarens
agerande under fältarbetet. För det andra måste undersökningens längd
övervägas. Omfånget kan variera från något enstaka möte till flera år
beroende på vad som undersöks och hur studien är upplagd. För det tredje
måste forskaren tänka över om inslag av manipulation ingår i
forskningsupplägget och i så fall i vilken omfattning och på vilket sätt. Om
manipulation ingår får det direkt tydliga etiska konsekvenser om måste
uppmärksammas. För det fjärde menar Esaiasson att forskaren måste
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överväga noga hur pass öppen avsikten med studien ska vara för dem som
deltar. Detta eftersom avsikten kan variera från att vara helt dold för dem
som deltar till full kännedom om studiens syfte. Även frågan om öppenhet
får tydliga etiska konsekvenser som behöver övervägas. För det femte har
det betydelse var observationen sker, om det är i en naturlig eller artificiell
miljö, som till exempel i ett laboratorium. Den sjätte faktorn som forskaren
måste ta hänsyn till är hur datainsamlingen ska gå till, om det är fråga om en
standardiserad eller öppen metod. I anslutning till sådana frågor är det viktigt
att överväga i vilken omfattning och med vilka verktyg, som till exempel
fältanteckningar, video eller ljudinspelning som datainsamlingen ska ske.
Mina egna konkreta ställningstaganden i anslutning till dessa frågor
redovisar jag i den aktuella delstudien.

I samband med observationsstudier är validitet ett särskilt problem
eftersom det ofta endast är en enskild forskare som gör observationer och det
kan vara svårt att ensam uppfatta olika skeenden rätt. Risken är alltså stor att
forskaren fokuserar något som verkar väsentligt men samtidigt missar något
annat. Esaiasson (2007) ger tre förslag till hur validitetsproblematiken kan
hanteras. För det första kan samarbete med andra forskare vara ett sätt att
öka validiteten. Då tvingas de deltagande forskarna argumentera för sina
tolkningar och därigenom kritiskt granska sina egna ställningstaganden. För
det andra bör det egna materialet granskas källkritiskt och en väsentlig fråga
då är hur pass trovärdiga källorna är. Den tredje vägen är att komplettera
observationsstudien med enskilda samtalsintervjuer eller gruppintervjuer för
att pröva om den egna tolkningen stämmer överens med hur andra som
deltagit uppfattat det observerade fenomenet.

När observationerna är igång menar Esaiasson (2007) att det är viktigt att
man som forskare skapar förtroende för sig själv och för sin undersökning
bland nyckelpersoner i den miljö där observationerna sker. Detta leder till att
man vinner tillträde och får möjlighet att göra betydelsefulla observationer.
Samtidigt finns risker med att komma allt för nära det som studeras:

Det är lätt hänt att man börjar gilla och ”förstå” människor som man vistas
nära. Men den avgörande frågan här handlar inte om hur länge som man är
ute på fältet utan den förmåga man har upparbetat när det gäller att balansera
mellan inlevelse och integritet. (Esaiasson 2007 s 358)

Ett sätt minska risken för att Go Native, alltså att gå in i ett till tillstånd där
man som observatör identifierar sig så starkt med det observerade fenomenet
att man blir en del av fenomenet är ett kombinera direktobservationer med
andra datainsamlingsmetoder.
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3.5.2 Enkät

En styrka med enkätstudier är att det snabbt går att samla in ett stort
datamaterial med många undersökningsdeltagare. Eftersom enkäter består av
”frågor som besvaras av den svarandes egen hand” (Trost, 1994, s. 9) finns
det i metoden en inbyggd osäkerhet. Olika undersökningsdeltagare kan
uppfatta samma fråga på helt olika sätt beroende på den enskildes bakgrund,
förförståelse, språkkunskaper eller kanske intresse. Vid enkätfråge-
konstruktion är just detta, som brukar kallas standardisering, en viktig aspekt
att beakta liksom frågornas och frågeformulärets struktur. I vissa
enkätundersökningar är man mest intresserad av sakfrågor och då kan fasta
svarsalternativ vara lämpliga eftersom sådana svar enkelt kan kvantifieras
och analyseras med statistiska metoder. När en undersökning innehåller
attityd- eller åsiktsfrågor kan öppna svarsalternativ däremot vara lämpligare.

Ytterligare en aspekt som jag beaktat och som också diskuteras i samband
med klassrumsforskning (Emanuelsson, 2001) är att genuina frågor, alltså
frågor där frågeställaren inte på förhand vet eller har färdiga alternativ för
hur den svarande kommer att svara, ger en bättre möjlighet att förstå
människors tankar och uppfattningar om olika fenomen eller frågeställningar
jämfört med ickegenuina eller mer slutna frågor. Bengt Molander ger i
samband med dialogbegreppet och med hänvisning till Sokrates en
förklaring till varför den som söker kunskap bör använda genuina frågor:
”För att uppnå kunskap måste man vilja lära sig, vara en person som vill
veta. Det är som sådan man lyssnar, ställer frågor och så vidare. Endast den
som vill veta kan få veta” (Molander, 1996, s. 86). I alla tre delstudierna har
jag strävat mot att ställa genuina frågor därför jag vill få kunskap om sådant
jag inte känt till på förhand. Jag har alltså inte strävat mot att pröva
giltigheten i mina etablerade uppfattningar om musikproduktion.

I den aktuella enkätundersökningen, i delstudien Studenters uppfattningar

om musikproduktion, valde jag att formulera enkätfrågor som gav öppna svar
eftersom delstudiens syfte var att samla in en stor variation uppfattningar om
frågeställningar som upplevdes som relevanta för undersökningsdeltagarna.
En beskrivning av hur jag utvecklade enkäten kommer längre fram i kapitel
fem där den andra delstudien sin helhet presenteras.

3.5.3 Intervju

Med den kvalitativt inriktade forskningsintervjun är målet att identifiera eller
upptäcka ännu icke kända eller otillräckligt kända företeelser. Intervjuarens
roll är att vara medskapare genom sin interaktion med intervjupersonen.
Dock har intervju som begrepp olika betydelse i olika kontexter. Det är
också stor skillnad på både syfte och metod vid olika slags intervjuer som
polisförhör, anställningsintervjuer, medieintervjuer eller kvalitativa intervju-
samtal i forskningssyfte.
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Den typiska kvalitativa forskningsintervjun har en ickestandardiserad
form. En av de viktigaste uppgifterna för intervjuaren under en kvalitativ
intervju är att hjälpa respondenten att bygga upp ett sammanhängande och
begripligt resonemang. Utmärkande för den kvalitativa intervjun är också att
datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan. Även om
intervjuaren på förhand har planerat för olika teman som ska avhandlas
under intervjun påverkar intervjupersonens svar i hög grad hur samtalet
utvecklar sig i den kvalitativa forskningsintervjun. Steinar Kvale menar att
styrkan med intervjusamtal är att ”det kan fånga en mängd olika personers
uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell
mänsklig värld” (Kvale, 1997, s. 14).

I en diskussion om vad det är för egenskaper som gör att någon är
skicklig som intervjuare menar Bengt Starrin och Barbro Renck (Svensson
& Starrin, 1996) att det inte räcker med att tillämpa ett förhållningssätt eller
en strategi utan att intervjuaren behöver ha talang ungefär som en artist eller
skådespelare också behöver ha talang för att bli framgångsrik. Men det
räcker inte med att ha talang. Inför en intervju bör man skaffa sig
förkunskaper. Dessa förkunskaper är till hjälp när man beslutar hur data skall
samlas in. Det viktigaste under en intervju är inte att ställa frågor utan att
lyssna. Lyssnandet sker på olika nivåer. Uppenbart lyssnar intervjuaren på
den yttre rösten, det är alltså vad den intervjuade faktiskt säger. Än mer
intressant kan det vara att lyssna på den inre rösten, det outsagda men
underförstådda. Samtidigt finns en klar risk att intervjuaren är så nedsänkt i
sin egen förförståelse att fokus på den inre rösten leder till att intervjuaren
snarare tolkar in egna, kanske outtalade, uppfattningar än att lyssna och
fånga in den nya kunskapen.

Det finns också en risk vid intervjuer att intervjuaren påverkar
respondenten. En sådan intervjuareffekt kan resultera i att respondenten
snarare försöker tillfredsställa intervjuarens önskemål om hur ett svar ska
vara än redogöra för sina egna uppfattningar (Winter, 1982).

Steinar Kvale (1997) har ställt upp tio kvalifikationskriterier för
intervjuare som jag har strävat efter att följa. Med det första kriteriet,
kunnighet, menar Kvale att intervjuaren ska ha omfattande kunskap om
ämnet för intervjun, känna till de viktigaste aspekterna och kunna föra ett
initierat samtal om ämnet. För det andra ska intervjun ha struktur,

intervjuaren ska presentera sitt syfte med intervjun och göra klart för
intervjupersonen var man är i intervjun och även kort tala om vad man
kommit fram till under intervjun så att den intervjuade får möjlighet att ställa
eventuella frågor. Kvales tredje punkt är tydlighet, att man som intervjuare
ställer tydliga, enkla, lätta och korta frågor samt är vaksam på vad för slags
språk man använder så att man inte pratar över huvudet på intervjupersonen
genom att kanske använda ett svårbegripligt akademiskt språk. Kvale
framhåller vidare att intervjuaren ska vara vänlig, vara känslig och aktivt
lyssna till vad som sägs samt vara öppen för vilka aspekter av intervjuämnet
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som är viktiga för den intervjuade. Samtidigt menar Kvale att intervjuaren
ska vara styrande och inte vara rädd för att avbryta om intervjupersonen gör
långa utvikningar från ämnet. En annan aspekt är att vara kritisk och pröva
giltigheten i det som intervjupersonen berättar och även att vara minnesgod

genom att komma ihåg vad intervjupersonen sagt under olika delar av
intervjun. Kvales tionde kvalifikationskriterium är kanske det svåraste, det
handlar om tolkning. Att intervjuaren under hela intervjun förmår att
”klargöra och vidga innebörden av intervjupersonens uttalanden; presenterar
tolkningar av vad som sagts, som sedan kan bekräftas eller bestridas av den
intervjuade” (Kvale, 1997, s. 139).

I de intervjuer som jag genomfört i samtliga tre delstudier har jag strävat
efter, men i varierande grad lyckats följa, Kvales tio kvalifikationskriterier
för intervjuare. Framför allt upplevde jag det svårt att under
gruppintervjuerna i den andra delstudien, Studenters uppfattningar om

musikproduktion, meningsfullt sammanfatta och klargöra innebörden i
intervjupersonernas berättelser. I stället använde jag då en intervjuteknik
som jag tillämpat i andra sammanhang vid journalistisk verksamhet. Konkret
försökte jag samla in så mycket material som möjligt under den begränsade
tid som intervjuerna pågick. Först i efterhand analyserade och tolkade jag
innebörden i intervjupersonernas uttalanden. Som ett resultat av detta kunde
mina tolkningar av innehållet från gruppintervjuerna varken bekräftas eller
bestridas av de intervjuade.

Dock är min uppfattning att det som till exempel både Erik Fichtelius
(2008) och Björn Häger (2007), med hänvisning till John Sawatsky,
beskriver som är kännetecknande för en bra journalistisk intervju även kan
överensstämma väl med en kvalitativ forskningsintervju. I den journalistiska
genren anses bra intervjuer kännetecknas av att intervjuaren är förberedd, att
intervjun har struktur och att intervjuaren lyssnar uppmärksamt på
intervjupersonens svar. Bra intervjufrågor kännetecknas av att de är öppna,
neutrala och avskalade. Samtidigt bör frågor som är överlastade, innehåller
laddade ord eller överdrifter undvikas. Likaså bör även frågor som är
dubbelpipiga, och alltså innehåller två eller flera frågor på en gång, eller är
påståenden som egentligen kanske inte är någon fråga överhuvudtaget
undvikas. Vidare är slutna frågor, alltså frågor som ger intervjupersonen
mycket begränsade möjligheter att svara på med ett uttömmande svar, sällan
lämpliga i journalistiska sammanhang (Fichtelius, 2008).

I den tredje delstudien, Yrkesverksammas uppfattningar om musik-

produktion, hade jag mycket stor nytta av att använda den här ovan
refererade intervjutekniken. Under delstudiens gång utvecklade jag framför
allt min färdighet i att formulera öppna, neutrala och avskalade frågor i såväl
de förberedda som de spontana uppföljningsfrågorna.

På flera sätt överlappar alltså uppfattningarna om hur bra intervjuare bör
agera i kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 1997) och journalistiska
intervjuer (Fichtelius, 2008; Häger, 2007). Samtidigt kan det skilja mycket
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mellan hur ett insamlat material analyseras och publiceras när det är
journalistik jämfört med hur tillvägagångssätten är i vetenskapliga samman-
hang. En viktig skillnad mellan journalistik och vetenskap är att journalister
ofta strävar efter att berätta utifrån ett tydligt perspektiv, det som journalister
kallar vinkel. Det märks tydligt i genrer som undersökande och berättande
journalistik och inte minst i opinionsjournalistiken, där en tydlig vinkel är ett
viktigt journalistiskt konkurrensmedel (Nordenson, 2008). Dock menar jag
inte med denna jämförelse att vetenskap skulle vara perspektivlös utan det är
snarare så att journalistik och vetenskap rör sig i olika etiska tankesystem
och som verksamheter har olika mål. Detta hindrar inte att enskilda
arbetsmetoder, som kvalitativt inriktade intervjuer, kan användas
framgångsrikt i både journalistik och vetenskap.

3.5.4 Kunskapskritisk textanalys

I datamaterialet ingår många olika slags texter som jag har analyserat. Några
texter har skapats under speciella betingelser, som till exempel de enkäter
som fylldes i av deltagarna i den andra delstudien, Studenters uppfattningar

om musikproduktion. Andra texter jag analyserat är myndighetstexter som
kursplaner och författningstext. Kommersiella aktörers texter som reklam,
pressmeddelanden och annan marknadsinformation har också analyserats,
liksom journalistisk text. Dessutom har jag själv producerat texter med
undersökningsdata i form av utskrifter från intervjuer och olika anteckningar
i samband med observationer samt olika typer av mediefiler.

När jag har analyserat texter som dessa har jag utgått från kunskapskritisk
analys så som den beskrivs av Lennart Hellspong. Han menar att syftet med
den kunskapskritiska analysen är ”att se efter vad för slags kunskap en text
ger och pröva den kritiskt” (Hellspong, 2001, s. 143).

Totalt har Hellspongs modell 26 olika frågor indelade i sex grupper.
I uppställningen nedan refererar jag ett urval av dessa frågor. Den första
gruppen handlar om frågeställning: Vad är det för frågor som texten tar upp?
Är det nya eller gamla frågor? Är det viktiga frågor? För vem är frågorna i så
fall viktiga? Den andra gruppen handlar om kunskap: Vad för slags kunskap
ger texten? Ger texten nya kunskaper, nya tolkningar av gamla kunskaper,
nya bidrag till teorier och tankemodeller? Handlar det om generell eller
enskild kunskap? Hur fast och exakt är den kunskap som texten vill ge? Gör
den kunskap som texten förmedlar anspråk på att vara objektiv? Går det att
sammanfatta den kunskap som texten ger? Och: Är det troligt att texten ger
olika kunskap till olika läsare? Den tredje gruppen frågor berör relevans:
Kan man dra fler och kanske ännu intressantare slutsatser av det texten
säger? Har de fakta, tankar och resonemang som finns i texten relevans
utanför det fält som texten täcker? Den fjärde gruppen är frågor om metod:
Vilka metoder ligger bakom textens innehåll? Är det självupplevt? Är det
spekulation? Har det skett experiment? Är metoderna vetenskapligt
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etablerade eller hör de hemma i någon annan kunskapsform? Finns det några
grundläggande bilder eller berättelser som strukturerar textens kunskap? I
den femte gruppen handlar frågorna om prövning: Hur bör man gå till väga
för att pröva det som texten säger? Har du själv kunskaper som du kan pröva
texten mot? Får texten dig att ompröva något som du tänkt tidigare? Kan de
iakttagelser som texten redovisar tolkas annorlunda? Den sjätte och sista
gruppen frågor handlar om värdering, om hur texten ger värdefull kunskap:
”Vad lärde du dig mest av hos texten – vad hade den att säga eller hur sade
den det?” (Hellspong, 2001, s. 146).

I den kunskapskritiska analysen ingår alltså att identifiera vad det är för
slags fråga eller frågor som texten tar upp, om frågorna är viktiga, vad för
slags kunskaper som texten ger, om det är nya kunskaper eller nya fakta, om
det är allmän eller enskild kunskap, vilka metoder som ligger bakom
kunskapen och inte minst att pröva kunskapens giltighet och värdera om det
handlar om värdefull kunskap. Min utgångspunkt med den kritiska ansatsen
har varit att tänka systematiskt och att vara öppen för nya kunskaper och
perspektiv för att nå en ökad förståelse och för att kunna utveckla såväl nya
som gamla tankemodeller och tankeplatser.

3.6 Forskningsetiska överväganden
Min målsättning under det här avhandlingsprojektet har varit att analysera,
tolka och bearbeta det empiriska materialet, intervjuinnehåll, enkätsvar och
andra texter, på en manifest nivå (Esaiasson, 2007) genom av att beskriva
och tolka det som undersökningsdeltagarna explicit yttrade under
intervjuerna, svarade i enkäterna eller på annat sätt kommunicerade med
mig. Det latenta eller outtalade, med andra ord det som kan uppfattas stå
mellan raderna, har jag alltså valt att inte fokusera.

För att underlätta läsningen har långa uttalanden och långa meningar
koncentrerats och sammanfattats så långt som möjligt utan att innebörden
förändrats (Kvale, 1997). Vid citat har texten alltså bearbetats och kan
avvika något från vad som exakt sades vid intervjutillfället. Bearbetningen
kan handla om att talspråket har justerats till skriftspråk eller att långa
uttalanden har koncentrerats. Ibland har jag i resultatredovisningen, för att
understödja förståelsen men också för att skapa närvaro, tagit med mina
frågor. Detta indikeras med att mina förnamnsinitialer följda av ett kolon i
halvfet stil står i vänstermarginalen före frågan. För att nå tydlighet inleds
alla intervjusvar och citat med att aktuell undersökningsdeltagares förnamn
står med halvfet stil följt av ett kolon. När hakparentes [som här] används
signalerar det att texten inom hakparentesen är min text och har lagts till av
språkliga skäl eller av annan anledning för att förtydliga.

Av forskningsetiska skäl är intervjupersonernas namn genomgående
fingerade. Av samma skäl är ortsnamn, namn på skolor och lärosäten och
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annan liknande information avidentifierad. Flera av undersökningsdeltagarna
har explicit sagt att de gärna ser att jag publicerar deras namn. Trots detta har
jag ändå, enligt principen om fördelaktighet (Kvale, 1997), valt att genom-
gående använda fingerade namn eftersom det inte går att överblicka
eventuella risker för att intervjupersonerna lider skada i framtiden om deras
identiteter röjs. Att även minderåriga ingår som undersökningsdeltagare har
varit ytterligare ett skäl till att använda fingerade namn.

En aspekt som berör inomvetenskaplig forskningsetik (Forsman, 1997)
och forskningsresultatens tillförlitlighet är att jag har låtit andra, doktorander
och disputerade forskare, ta del av det empiriska materialet i samband med
presentationer vid forskningsseminarier. Vidare har vid konferenser
presenterat delresultat (Gullö, 2007a, 2007b, 2008a, 2008c, 2009) och då
inhämtat värdefulla synpunkter. En annan aspekt som berör såväl inom som
utomvetenskaplig forskningsetik är jag varit i kontakt med intervju-
personerna efter intervjuerna för citatkoll och då även förvissat mig om att
mina tolkningar är rimliga.

En utmaning för mig i den här undersökningen har varit att pendla mellan
utövar- och forskarbegrepp. Inom kultur- och socialantropologin används
begreppsparet emic och etic för att skilja mellan dessa förhållningssätt som
även kan beskrivas som insider- respektive outsidernivå (Morris, m fl.
1999). Emic och etic är problematiska begrepp i svenska språket och för att
undvika missförstånd följer jag musikvetaren Ingrid Åkessons (2008)
exempel och använder istället begreppen utövar- respektive forskarnivå.

När jag varit i kontakt med olika intervjupersoner har jag strävat efter att
inte komplicera frågeställningar och resonemang med att använda begrepp
på forskarnivå. Jag har då haft nytta av min tidigare yrkeserfarenhet som
lärare och i musikbranschen eftersom jag har förkunskaper om de begrepp
som används på utövarnivå. Vid rapportskrivning och då framför allt vid
redovisning av empiriskt material har jag eftersträvat att vara tydlig med när
begrepp används på utövar- respektive forskarnivå. Ett uttryck för detta är att
undersökningsdeltagarna kommer till tals med fylliga citat.
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4 Delstudie 1: Musikproduktion på en
kulturskola

Under våren 2006 inleddes ett musikproduktionsprojekt vid en kommunal
kulturskola i en mindre stad i Mälardalen. Målet med projektet var att
etablera kurser med datormusikskapande, DESKTOP MUSIC PRODUCTION,
vid kulturskolan. Jag deltog som forskare i projektet med syfte att undersöka
vad för slags särskilda kompetenser lärare behöver ha för att kunna
undervisa i musikproduktion på en kulturskola. Ett delsyfte med min studie
var också att få en bild av hur undervisning i musikproduktion kan gå till vid
en kulturskola.

I följande textavsnitt presenteras de metoder jag i använde för data-
insamling, analys och resultatpresentation samt en kort beskrivning av
viktiga aktörer och intervjupersoner. Därefter följer i kronologisk narrativ
form en redovisning av bakgrunden och förutsättningarna för musik-
produktionsprojektet samt en beskrivning av hur undervisningen var
upplagd. Sedan redovisas resultat från intervjuer med den lärare som var
projektledare och med andra viktiga aktörer. Kapitlet avslutas med en egen
reflektion och en kort sammanfattning av resultaten med slutsatser.

4.1 Metod
Under drygt ett år, från maj 2006 till oktober 2007, samlade jag in empiriskt
material mot bakgrund av delstudiens syfte. Inledningsvis gjorde jag
direktobservationer (Esaiasson, 2007) under höstterminen 2006 i samband
med planeringsarbete inför att undervisningen skulle börja och under
vårterminen 2007 vid lektioner. I samband med observationerna gjorde jag
anteckningar men använde även en digital ljudinspelare, Zoom H4, för att
dokumentera och ha som minnesstöd.

Som komplement till observationerna genomförde jag också flera
intervjuer. Intervjuerna var av två slag, dels informella researchsamtal med
personal och elever vid kulturskolan för att samla bakgrundsinformation,
dels öppna forskningsintervjuer (Kvale, 1997) med ett strategiskt urval av de
personer som jag kom i kontakt med under det läsår som denna studie
pågick. Forskningsintervjuerna dokumenterades med digital ljudinspelare.
Följande personer intervjuades:
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Adam, musiklärare som undervisar i gitarr och i musikproduktion och var
den lärare vars undervisning jag följde under delstudien,

Bertil, musiklärare som undervisar i elbas, gitarr samt ljudteknik och
musikproduktion,

Camilla, musiklärare och rektor för kulturskolan där studien genomfördes,

David, elev i en av de musikproduktionsgrupper som jag observerade och

Emma som är Davids mamma.

Samtliga dessa intervjupersoners namn är fingerade. Med musikläraren
Adam gjorde jag tre forskningsintervjuer. Med övriga intervjupersoner
gjorde jag en intervju vardera. Intervjuerna varade från ungefär 20 minuter
till drygt en timme.

Under de, ofta spontana, samtal jag hade med kolleger till Adam i
samband med att jag besökte kulturskolan förstod jag att det hos några fanns
ett tydligt intresse att diskutera musikpedagogiska frågor. Med framför allt
en lärare, gitarr- och elbasläraren Bertil, hade jag ett par givande samtal om
lärande i samband med musikproduktionsverksamhet. Bertil var särskilt
intressant för mig att samtala med eftersom han hade erfarenhet av
undervisning i ljudinspelning och dessutom privat var mycket intresserad av
musikproduktion. Därför genomförde jag också en längre forskningsintervju
med Bertil. När min observationsstudie var klar intervjuade jag även
kulturskolans rektor Camilla för att fånga hennes uppfattningar om den nya
verksamheten samt en av eleverna, David och hans mamma Emma för att få
deras perspektiv.

Vid forskningsintervjuerna utgick jag från en gemensam intervjuguide
(bilaga 2). Vid de olika intervjuerna valde jag ut olika frågor från
intervjuguiden beroende på vad som var relevant att fråga de olika
intervjupersonerna. Utöver de förberedda frågorna ställde jag även spontana
följdfrågor till de olika intervjupersonerna. Frågorna varierade alltså mellan
de olika intervjuerna. I resultatavsnittet presenteras resultaten från
intervjuerna i ett sammanhängande avsnitt. Först kommer, i en tematisk
struktur, resultat från de tre intervjuerna med Adam. Därefter följer resultat
från intervjuerna med de övriga intervjupersonerna.

4.2 Resultat
Vid de inledande samtalen med rektorn, Camilla, fick jag information om att
hon var angelägen om att utöka kulturskolans verksamhet med musik-
produktion. Hon angav tre skäl till detta. För det första menade Camilla att
musikskapande med datorer är något många unga är intresserade av och
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därför såg hon musikproduktion med datorer som ett sätt att nå nya elever.
Hon menade dessutom att ämnet kunde vara intressant för befintliga elever.
För det andra fanns det sedan tidigare vid skolan en lärare som hade jobbat
med musikinspelning. Sedan en tid arbetade en lärare som också hade visat
intresse för att undervisa i musikproduktion. Därmed fanns förutsättningar
för ett kollegialt samarbete. Målet med den nya verksamheten var att den
skulle handla om musikskapande med datorer snarare än musikinspelning.
För det tredje fanns ekonomiska förutsättningar att göra nödvändiga
investeringar.

Anledningen till att jag tillfrågades var att rektorn genom personlig
kännedom visste att jag hade erfarenhet av undervisning i musikproduktion
men hon ansåg också att någon utifrån, som jag, skulle kunna behövas för att
indirekt genom sin närvaro vara en faktor som drev på projektet.

4.2.1 Processbeskrivning

I augusti 2006 åkte jag till kulturskolan för att på plats ha ett första möte med
Adam, alltså den lärare som hade fått i uppdrag att undervisa i
musikproduktion med datorer vid den aktuella kulturskolan. Målsättningen
med mötet var att diskutera hur den nya satsningen på musikproduktion
skulle kunna genomföras.

Adam berättade att han hade arbetat ett par år vid kulturskolan som gitarr-
och blockflöjtslärare. Det var hans första fasta lärarjobb. Året efter det att
han tog sin musiklärarexamen jobbade han på kontor men trivdes betydligt
bättre som musiklärare. Adam började själv spela på allvar under gymnasie-
tiden. Han läste därefter vidare på folkhögskola i några år innan han började
sin lärarutbildning på musikhögskolan. Under studietiden satsade Adam
främst på att utveckla sitt instrumentalspel och på komposition men gick
även en kurs i musikdata.

Viljan hos Adam att börja undervisa i musikproduktion var något som
hade växt fram under de år han arbetade som gitarr- och blockflöjtslärare. På
fritiden hade han sysslat med datorer och musikprogram. Komponerandet
och producerandet vid datorn hade blivit ett av hans viktigare intressen.
Därför ville Adam arbeta med musikproduktion även inom sin tjänst på
kulturskolan.

När han med sin chef, rektorn Camilla, hade diskuterat möjligheten att
starta kurser i musikproduktion med datorer hade hon blivit entusiastisk. De
hade kommit överens om en avgränsning där den nya verksamheten primärt
skulle handla om musikskapande i dator och inte om att spela in och
bearbeta ljud. Inriktningen skulle vara att skapa musik med mjukvarusyntar
och sequenserprogram.

Det fanns sedan tidigare musikproduktionsverksamhet vid kulturskolan
som en annan lärare, Bertil, arbetade med. Denna verksamhet var dock
främst inriktad på musikinspelning och bearbetning av inspelad musik. Ett
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välutrustat kontrollrum användes i denna undervisning och ofta användes en
större orkestersal som studio. Ett viktigt mål för Adam var att den nya
verksamheten skulle skilja sig från den etablerade så att det var meningsfullt
för eleverna att delta i båda verksamheterna. Ett annat mål var att den
apparatur som användes i undervisningen, programvara och annan
utrustning, så långt som möjligt skulle vara likartad för att underlätta både
för eleverna och för kollegial samverkan.

Under hela höstterminen träffades Adam och jag ungefär en gång i
veckan. Varje träff brukade vara drygt en timme, ibland lite längre. Vid de
första träffarna ägnade vi ganska mycket tid åt att fritt prata om många olika
aspekter med anknytning till musikproduktion och musicerande som inte
nödvändigtvis hade koppling till den nya verksamhet som skulle byggas upp.
Dessa samtal var trevliga, och en strategi för hur arbetet skulle läggas upp
växte efterhand fram.

Adam och jag var överens om att han skulle genomföra allt konkret arbete
som lokalplanering, inköp, driftsättning av utrustning och planering av
undervisningen. Min roll skulle vara att observera hur projektet utvecklade
sig men också att ställa frågor för att få Adam att reflektera över sina tankar
och handlingar. Adam ville att jag även skulle relatera till mina tidigare egna
erfarenheter av musikproduktion i de fall jag bedömde att det skulle vara
fruktbart för projektets utveckling. Vi var alltså helt överens om att det
konkreta arbetet skulle ske i projektform och att ansvaret för att genomföra
projektet helt låg hos Adam.

En grundförutsättning var att den nya musikproduktionsverksamheten
skulle ske i samma lektionssal som Adam tidigare använt i sin gitarr- och
blockflöjtsundervisning. Fyra elevdatorer skulle placeras två och två vända
mot varandra i mitten av rummet och en lärardator skulle finnas längst in i
rummet vid ena kortsidan. Vid den andra kortsidan, vid dörren ut till
korridoren, skulle det då finnas tillräckligt med plats för annan verksamhet
som ensemblespel och instrumentalundervisning i blockflöjt och gitarr.
Eftersom inga lämpliga möbler fanns att tillgå på skolan var Adam tvungen
att beställa nya möbler genom kommunens inköpsservice.

Tidigt i våra samtal reflekterade Adam över vilken typ av datorer och
vilken slags mjukvara som var lämpligast att använda. Dock blev det så att
yttre faktorer snarare än rena pedagogiska frågeställningar ganska snabbt
avgjorde vilket datasystem det kom att bli. För det första var kommunens IT-
avdelning tydlig med att man endast ville ge support på datorer med
Windows operativsystem. Därmed var datorer från Apple och även
Linuxbaserade system uteslutna. För det andra fanns i skolans musikstudio
redan en dator med Pro Tools musikproduktionsmjukvara. Därmed kom
diskussionen snarare att handla om huruvida det fanns annan mjukvara som
skulle vara mer lämplig än just Pro Tools, men vi bedömde båda att det vore
olyckligt att bygga upp en datasal med mjukvara som inte var helt
kompatibel med utrustningen i musikstudion. Det skulle försvåra samarbetet
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mycket. En annan faktor var att Adam själv i sin hemmastudio också
arbetade med just Pro Tools. Ett viktigt skäl till varför Adam använde Pro
Tools är att Pro Toolssystem säljs i paket där även ett antal mjukvaror från
andra tillverkare ingår, som exempelvis musikproduktionsprogrammet
Reason, utöver systemets egen mjuk- och hårdvara.

Utöver datorer och musikproduktionssystemet Pro Tools behövdes även
MIDI-klaviaturer och hörlurar. Adam beställde lämpliga datorer genom
kommunens IT-avdelning. Den övriga utrustningen fick han själv inhandla.
Kommunens IT-avdelning kunde alltså hjälpa till med datorer men för
musik- och audioutrustning saknades nödvändig kompetens. Rent praktiskt
gjorde Adam så att han kontaktade några musikaffärer och bad dem lämna
offerter. Inköpet omfattade fem uppsättningar av Digidesign Mbox 2 med
Pro Tools, MIDI-klaviaturer och hörlurar. Adam beställde utrustningen från
den musikaffär som hade lämnat den mest fördelaktiga offerten. Utrusningen
från musikaffären levererades omgående men det dröjde flera veckor innan
möblerna var levererade och datorerna levererade och driftsatta.

När alla datorer var igång och möblemanget på plats började Adam
installera de olika mjukvaror som skulle användas i undervisningen. Både
klaviatur och Digidesign Mbox hårdvaruenhet kopplades till datorernas
USB-portar och hörlurarna kopplades direkt till Digidesign Mbox.

Mjukvaran, i form av olika musikproduktionsprogram, var levererad på
CD- och DVD-skivor och under installationsprocessen angav Adam de olika
musikprogrammens individuella serienummer. För de flesta mjukvarorna
krävdes dessutom att datorn kopplade upp sig mot en extern server via
Internet varefter ännu ett installationsfönster tändes upp på datorskärmen.
Adam fick skriva in olika data som namn, adress och i vilken typ av
verksamhet som mjukvaran skulle användas i. Processen avslutades med att
installationsprogrammet räknade fram en särskild auktoriseringskod som
antingen skickades per e-post eller kom upp direkt på dataskärmen. Med
sådana koder kunde sedan musikproduktionsmjukvaran låsas upp och börja
användas. Att göra dessa installationer var en tidkrävande process för Adam.
Innan undervisningen kunde börja testade Adam utrustningen noga för att
identifiera eventuella fel och han upptäckte då flera problem som behövde
åtgärdas.

Eftersom fyra elevarbetsstationer var placerade alldeles intill varandra var
det inte praktiskt lämpligt att använda högtalare vid varje station. Eleverna
skulle helt enkelt störa varandra. Lyssning var därför något som Adam och
jag diskuterade mycket. Att använda hörlurar var heller ingen bra lösning
eftersom hörlurslyssning kan vara skadligt för hörseln. Problemet ligger dels
i att starka ljudtryck i sig är skadliga och det är lätt gjort att skruva på allt för
stark volym i sina hörlurar. Eftersom musikproduktion är något som kan ske
i långa pass är det viktigt att inte utsätta hörseln för skadliga ljudnivåer. Just
kombinationen av starka ljudtryck och lång exponeringstid är något som
hörselforskare särskilt varnar för (Arbetsmiljöverkets författningssamling,
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2005). Dessutom kan det rent hygieniskt vara ett problem med hörlurar.
Efter någon termin blir kollektiva lurar ganska ofräscha och kanske även
slits och börjar glappa efter en tid. Lösningen blev att Adam skulle uppmana
eleverna att ta med egna hörlurar till lektionerna ungefär på samma sätt som
de tar med sig sina musikinstrument till spellektionerna. De hörlurar som
Adam köpt in skulle finnas tillhands som reserv om någon elev hade glömt
sina egna hörlurar. Dessutom skulle Adam övervaka så att eleverna inte
spelade för starkt och dessutom sträva mot att elevernas arbetspass med
hörlurar på inte blev allt för långa.

För att kunna lyssna på elevernas produktioner/kompositioner anslöt
Adam ljudutgångarna från de fyra elevdatorerna till en liten mixer som i sin
tur var kopplad till ett högtalarpar. Till mixern kunde även hörlurar kopplas
in. På så sätt kunde Adam som lärare gå in lyssna på vilken han ville av
arbetsstationerna och även spela upp i högtalarna för samtliga elever.

Nästan hela höstterminen hade gått åt till att skapa nödvändiga
förutsättningar för undervisningen och ofta var Adam frustrerad över att
yttre detaljer, som att någon från kommunens IT-avdelning skulle komma
och göra en installation, kunde hindra arbetet i veckor. Men i början av
december var allting tekniskt klart och det positiva med alla förseningar var
att Adam noga hade hunnit planera undervisningens form och innehåll.

Adam ville börja med en grupp om upp till fyra elever och pröva sig fram
för att skaffa sig erfarenheter innan han startade fler grupper. Varje lektion
skulle ha ett tema. I början blev det naturligt att tid ägnades åt att lära
eleverna hur musikproduktionsmjukvaran fungerade. Adam hade till och
från under hösten diskuterat vilka läromedel som kunde vara lämpliga. Han
hade gjort en omfattande sökning men tyckte inte att det fanns något
material som passade. Alla tillgängliga läromedel var på engelska och
dessutom utan undantag konstruerade för självstudier. Istället ville Adam
göra det han kallade: Mitt eget recept.

Adams recept var enkelt. Till varje lektion skulle han förbereda en
övning, som till exempel att lära sig viktiga funktioner i musikproduktions-
mjukvaran. När han hade bestämt sig för hur övningen skulle genomföras
satte han sig vid datorn och registrerade varje musklickning eller annat
kommando han behövde göra under hela övningen. Utifrån dessa
anteckningar skrev han sedan en detaljerad instruktion som hade dubbla
funktioner. Dels var det hans egen lektionsplanering, dels fick eleverna
instruktionen utskriven på ett A4-papper. Den skriftliga instruktionen som
eleverna fick till den första lektionen var i sin helhet formulerad så här:

Lektion 1 – Att göra percussiva och sköna sväng med hjälp av Dr REX

Dra igång Reason!
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Klicka på mappen som finns på Dr REX-modulen. Sänk volymen på Mboxens
hörlursreglage för vissa ljud är rätt högt inspelade. Bläddra och lyssna (Det
gör man genom att klicka på play i browserns fönster efter du valt något som
verkar spännande) för att se om du hittar någon groove/rytm som känns rätt
för just dig. Det går även att importera REXfiler/ljud från andra ställen som t
ex Bunker 8-mappen som ligger på skrivbordet. Välj denna gång ett
trumkomp som helst går i 4/4 och utan triolsväng. Stäng browsern.

Klicka på previewknappen på Dr REX-modulen och dra fritt i reglarna
som finns på modulen för att hitta ett skönt ljud som passar den REX-
filen/ljudet du valt. Mitt på bilden så finns en bild av hur ljudet ser ut.

Det som är bra med REX-filerna är att de är uppdelade/slicade. När man
tittar på ljudbilden så ser man vart de olika ljuden/slicearna börjar och
slutar. Om man klickar på ett ställe i ljudbilden så kommer en
uppdelning/slice att markeras. Man kan genom att klicka på ”select slice via
MIDI” välja uppdelning/slice med hjälp av keyboardet för att ställa in en
massa alternativ per slice! Prova det en stund. Nedan följer förklaringar för
de knappar som är under ljudbilden som går att reglera per slice.

PITCH: Tonhöjd per slice. Med ”transpose”-reglaget ändrar man istället
alla slicear

PAN: Panorering. Här reglerar man vilken håll ljudet kommer ifrån. Höger
eller vänster.

LEVEL: Volym i all enkelhet.

DECAY: Längden på slicens försvinnande. Dvs. ljudets slut.

Under den första lektionen övade eleverna alltså på att starta programmet
Reason, importera och bearbeta ljud i en av programmets moduler, Dr REX,
och på att arbeta med främst parametrar för tonhöjd, panorering, ljudstyrka
och tonlängd. Utöver detta hade eleverna under den första lektionen också
gott om tid att på egen hand göra upptäcktsfärder i Reason.

Adams målsättning var att lektionerna skulle vara en timme långa.
Genomgången av dagens tema skulle ta högst 15 minuter. Därefter skulle
eleverna arbeta självständigt med handledning i ungefär en halvtimme. Den
sista kvarten kunde ägnas åt att summera dagens lektion genom att
gemensamt lyssna på den musik som skapats.

I och med att undervisningen kom i gång bestämde Adam och jag att min
roll i fortsättningen helt skulle vara att observera. Adam presenterade mig
kort och koncist för eleverna:

Adam: Det här är J-O och han är forskare och ska vara med på våra
lektioner.

Mitt intryck var att eleverna mycket snabbt vande sig vid att jag var med och
att min närvaro därför inte påverkade hur de agerade under lektionerna.
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Under de efterföljande lektionerna adderades fler moduler i Reason. Även
om det främst var rytmiska element som bearbetades breddades innehållet
till att även omfatta tonala inslag men än mera form och musikalisk struktur.

Under den andra lektionen övade eleverna i Reasons virtuella trummaskin
Redrum. Ett nytt begrepp, pattern, introducerades. Eleverna övade att
programmera trumkomp genom att skapa patterns, eller mönster, om en till
fyra takters längd och sedan kopiera och bearbeta kopiorna för att skapa
variationer. De parametrar som bearbetades var främst dynamik och
instrumentation vid sidan av själva rytmen. Eleverna skapade sedan trum-
komp genom att spela flera lika eller olika patterns efter varandra.

Vid den tredje lektionen fortsatte eleverna att arbeta med patterns men då
i form av melodiska slingor som programmerades i Reasonmodulen Matrix.
Det speciella med Matrix är att den i sig inte är en synt eller ljudmodul utan
ett mångsidigt verktyg som kan användas för att programmera en eller flera
andra moduler med. Det läge som Matrix användes i under lektion tre
påminde till stor del om hur eleverna hade arbetat med rytmiska patterns i
Redrum under lektion två. Skillnaden var att eleverna i Matrix även
programmerade tonhöjd och tonlängd samt parametrar som legato och
dynamik. På liknande sätt som i Redrum kan melodiska patterns kopieras
och modifieras och genom att spela flera patterns efter varandra kan delar av
en komposition, till exempel en basstämma, skapas.

Vid den fjärde lektionen introducerades en mycket central del i ett
musikprogram som Reason: Sequensern. För den som är van att läsa noter är
det lätt att se likheten mellan hur musik grafiskt framställs i en sequenser och
ett partitur. En eller flera stämmor innehåller information som från
sequensern kan skickas till någon av programmets ljudmoduler, till exempel
en trummaskin eller kanske en syntmodul. En tidslinje med markör indikerar
i vilken takt man befinner sig i det partiturliknande fönstret. För att starta
och stoppa uppspelning finns bandspelarliknande tryckknappar för att starta,
stoppa och spela in. Eleverna övade under lektion fyra både att spela in och
att programmera in musik i sequensern samt att bearbeta olika slags
musikaliska parametrar som rytm, tonlängd, tonhöjd och dynamik. Redan
efter fyra lektioner arbetade alltså eleverna med flera av de viktigaste
funktionerna och redskapen i musikproduktionsmjukvaran för att på egen
hand kunna skapa musik.

I stort följde Adam sin plan för undervisningen under hela vårterminen.
Han började med en grupp om tre elever, alla pojkar, och utökade sedan
under terminen med ytterligare en grupp. Lektionerna var med viss variation
upplagda på likartat sätt: först en lärarledd introduktion, sedan enskilt arbete
för eleverna och till sist en gemensam avslutning av lektionen.

I den grupp som jag i första hand följde ingick alltså tre elever. Alla tre
kände Adam sedan tidigare eftersom han tidigare hade undervisat dem i
gitarr. Det var också tack vare deras tidigare kontakt som Adam hade
rekryterat eleverna till den nystartade musikproduktionsverksamheten.
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En av eleverna, David, gick i årskurs sju och de två övriga gick sista året
på gymnasiet. Alla tre eleverna var bosatta så att de antingen fick åka
kollektivtrafik eller få skjuts till lektionerna. Därför bytte gruppen tid ett par
gånger under terminen för att det skulle vara möjligt för alla att vara med.

När eleverna hade arbetat fem lektioner med Reason fick de en
introduktion i det andra programmet som användes under kursen: Pro Tools.

Eleverna fick övningar i musikproduktionsprogrammet Pro Tools som
hade ett liknande upplägg som övningarna i Reason. Först visade Adam vid
lärardatorn och därefter arbetade eleverna på egen hand vid sina datorer. När
eleverna efter några lektioner hade övat att samköra Pro Tools med Reason
fick de jobba på egen hand i valfritt program.

I slutet av vårterminen ägnade eleverna sig mest åt att skapa egna
produktioner under lektionerna. Vid dessa tillfällen var Adam främst
handledare. Han hjälpte till när eleverna körde fast eller av någon annan
anledning behövde hjälp.

De var ganska stor skillnad stilmässigt mellan elevernas produktioner.
Samtliga föredrog att arbeta med egna kompositioner istället för att
arrangera och producera egna versioner av populära artisters musik. Överlag
var dock de produktioner som skapades av eleverna snarare experimentella
försök än fullfjädrade verk.

4.2.2 Resultat från intervjuerna

Under det år som delstudien genomfördes samtalade Adam och jag med
varandra många gånger och vid tre tillfällen spelade jag in intervjuer med
honom. Både vid våra pratstunder och vid de mer formella intervjuerna
samtalade vi om olika aspekter med koppling till undervisningen.

Det var ingen tvekan om att Adam fram på vårkanten var tillfreds med
hur satsningen på musikproduktion med datorer hade utvecklat sig vid
kulturskolan. Hösten hade bitvis varit jobbig på grund av att det dröjde innan
all utrustning var installerad och driftsatt men när undervisningen väl kom
igång flöt arbetet på bra och han var nöjd med både elevernas och sin egen
arbetsinsats.

När jag frågade Adam viken slags musikskapande som är bra att göra i
dator och vad som inte är bra svarade han att med mjukvarorna Reason och
Pro Tools som de kombinerats i undervisningen var det lättast att göra musik
i technostil eller annan dansant musik.

Adam: I början, om man vill komma igång lätt, är det lämpligt att använda
ljud som redan är inspelade och göra loopbaserade produktioner, som techno
eller annan dansmusik. Det är nog för komplicerat att börja med jazz eller
kanske stora symfoniska verk. Det är smartare att börja med enklare musik,
dansmusik eller enklare rocklåtar där man kanske kan göra ett trumkomp på
datorn och sedan kanske lägga på en elgitarr som man spelar själv med sina
egna riff. Det säger sig självt att storskalig musik är för komplicerat i början.
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Man har inte kunskaper för det. Jag tror att man ska börja med någonting då
man inte behöver för många instrument helt enkelt. Även 12-takters blues är
bra att börja med. Det är nog mer frågan om form och sättning än stil som
avgör om nybörjare klarar av att skapa musik.

Adams uppfattning var alltså, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, att den
musikaliska stilen eller genren är underordnad den musikaliska formen och
vilka instrument som används. Därför är det inte något problem om eleverna
jobbar i musikstilar som ligger lite utanför deras egna preferenser. Det
viktigaste är att eleverna i början arbetar med enkla strukturer och gärna
begränsar antalet instrument eller stämmor så att de verkligen har kontroll
över sina produktioner.

Enligt Adam påverkar tekniken hur musiken låter och en musik-
produktions resultat kan vara beroende av vilken apparatur och vilka
program som används.

Adam: Det är jag helt övertygad om. Det måste vara så! Jag försöker hålla
mig ganska ajour med ny musik åtminstone inom pop och rockgenren. De
flesta har nog svårt att hålla sig ifrån ny teknik. Man hör det mer och mer att
ny teknik har använts i skapandet. De redskap man har färgar absolut hur
resultatet blir och med olika musikprogram följer det med olika pluggar
[plug-in/insticksprogram] och resultatet beror på vad man har tillgång till. Jo!
Jag tror definitivt att mjukvaran påverkar hur den slutliga ljudbilden blir.

Även om Adam många gånger under intervjuerna kom tillbaka till hur
viktigt det är att man som lärare i musikproduktion med datorer behärskar
den tekniska utrustningen var han tydlig med att musiken är minst lika
viktig.

Adam: Sen också att man lyssnar på vad som händer idag rent musikaliskt.
Men det tycker jag är viktigt oavsett vilket instrument eller ämne man
undervisar i. Som gitarrlärare tycker jag att det är väldigt viktigt att ha
kännedom om vad som händer i musikvärlden idag även om det inte är
gitarrbaserad musik. För där kan man faktiskt lära sig mer än vad man tror!
För det kommer ju ny musik… Inte så att man, måste sitta och lyssna på
Trackslistan varje lördag men det kan vara bra att ha lite koll på vad som
händer i musikvärlden.

J-O: Kan man säga att musikproduktion är ett ämne som är mycket mer
beroende av vad som händer i musikvärlden än andra ämnen på en
musikskola?

Adam: Ja! Det känns lite så faktiskt! Det känns som att man tjänar mer på
det i det här ämnet i all fall. Nu är det ju så idag att det är så många som kan
sitta hemma och pula med musik. Förr så var det färre artister men nu så är
det så många som kan få sina alster i tryckt form eller som MP3-filer på
webben. Och därför är det bra att ha lite hum om vad som händer även om
man inte kan ha koll på allt som sker i musikvärlden.
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Adams menade alltså, att han som musiklärare och i synnerhet som lärare i
musikproduktion har mycket att vinna på att hålla sig ajour med vad som
händer i musikvärlden.

En annan intressant fråga var vad Adam uppfattade som de största
hindren för att utbildning i musikproduktion ska kunna fungera. Lite
överraskande för mig svarade han att den tekniska utvecklingen kan vara ett
hinder.

Adam: Ett problem är att den tekniska utrustningen förändras väldigt snabbt.
Det som är nytt idag kan vara antikt om ett par år. Det är skillnad mot en fiol
till exempel. En fiol behöver inte uppdateras vartannat år! I varje fall inte om
man köper en bra fiol. Men om även om man köper en prestandastark dator
idag så kommer den att snart vara omodern.

En annan aspekt som Adam tog upp var att musikproduktionsmjukvara
ständigt utvecklas och att det tar mycket arbetstid att sätta sig in i olika
versioner. Samtidigt som den tekniska utvecklingen å ena sidan gör det
möjligt att bedriva undervisning i musikproduktion behöver de undervisande
lärarna å andra sidan kontinuerligt fortbilda sig för att inte deras kunskaper
ska bli föråldrade. För egen del berättade Adam att han la ner mycket tid på
att arbeta med olika musikprogram och såg just det som en av sina egna
viktigaste egenskaper och förmågor för att kunna undervisa i ämnet.

Adam: Jag tror att det är väldigt bra att jag på egen hand arbetar väldigt
mycket med musikskapande med hjälp av dator. Att jag privat har ett stort
intresse för det här ämnet. Alltså samtidigt som jag är en utbildad pedagog så
har jag en slags passion för det här jag håller på med: att göra musik i dator.
Jag brinner för det här just nu faktiskt! Och det gör nog att jag kan vara en
ganska inspirerande lärare. Att jag med glatt hjärta går igenom de här
momenten med eleverna och tycker att det är fruktansvärt kul alltså!

Däremot var Adam tveksam till det går att ha som kriterium i en utbildning
av lärare i musikproduktion att studenterna ska brinna för ämnet. Han såg det
också som problematiskt att formulera vad som lärare i musikproduktion ska
lära sig under sin utbildning.

Adam: En sak som skulle kunna bli lite lurigt det är att enas om vad som ska
ingå i en lärarutbildning med inriktning mot musikproduktion. Eftersom det
är så nytt fortfarande och det inte finns någon ämnespedagogik eller -metodik
för musikproduktion tror jag att det kan bli svårt att enas om hur ett
lärarprogram ska se ut.

Adam ansåg att innehållet i en utbildning för lärare i musikproduktion bör
omfatta teknik och musik men än mer viktigt är att ha pedagogik och praktik
som innehåll.
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Adam: Det är nog som vilket instrument som helst att metodiken och
pedagogiken nog är väldigt viktiga moment. Att man bli bra på att undervisa,
att man får träna sig. Alltså att man får prova på att undervisa och se hur
andra undervisar i sådana här ämnen. Så att man får olika uppslag för hur
undervisning och lärararbete fungerar.

J-O: Du har skapat ditt eget undervisningsmaterial…

Adam: Jag har inte hittat något vettigt material för den här verksamheten.

J-O: Tycker du att det i en sådan lärarutbildning borde ingå utbildning i att
bli läromedelsproducent?

Adam: Ja! Det är ingen dum idé! Det kan nog vara klokt att man får lära sig
att skapa sina egna lektioner. Det är nog ett viktigt moment. Så som det ser ut
idag i alla fall. För det kan ju hända att musikproduktion växer sig större och
större så att det blir ett väldigt vanlig instrument eller ämne längre fram.

Adams viktigaste argument för att låta läromedelsproduktion bli ett viktigt
inslag i en lärarutbildning med inriktning mot musikproduktion var att
mjukvarorna som används i undervisningen förändras i och med att nya
programversioner kommer och det gör att lärare i ämnet måste kunna
anpassa sitt undervisningsmaterial efter den apparatur och mjukvara som
man har tillgång till.

Adam fick också frågan om vilka egenskaper han skulle leta efter hos en
ny lärare om verksamheten växer och skolan behöver nyrekrytera. Han
svarade med att peka ut två egenskaper som avgörande: förtrogenhet i ämnet
och social kompetens.

Adam: Jag vill ha en lärare som håller på med musikproduktion aktivt. Jag
skulle inte vilja ha en lärare som inte håller på med det aktivt. Det är samma
sak med de bästa gitarrlärarna som jag har haft är de som varit aktiva musiker
vid sidan av sitt lärararbete. De som har haft en stor passion för att spela. Så
jag skulle nog sikta på att få en kollega, eller anställd som aktivt själv håller
på med musikproduktion. Sedan ska det också vara en bra pedagog. Om man
har ett trevligt sätt mot sina elever så vinner man alltid deras förtroende.

J-O: Hur är en bra pedagog?

Adam: Det är bra om man kan skapa en avslappnad och tillförlitlig relation.
Att man känner att man kan luta sig tillbaks mot varandra. Men samtidigt att
man som lärare också visar att man har kunskapen. Då kommer även den
auktoritära bilden även om man har en kamratlig relation med sina elever.

När jag frågade Adam vad det enligt hans uppfattning är för skillnad mellan
att vara musikpedagog och att vara musikproducent svarade genom att
beskriva stora likheter.
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Adam: Det måste vara skönt som musiker att känna att den som är producent
verkligen har kött på benen. Det är inte så att man måste visa upp sig men…
Även som musikproducent vinner man på att ha ett gott möte musiker och
producent emellan…

J-O: Social kompetens?

Adam: Social kompetens! Det tycker jag är viktigt. Det känns som att det är
lättare att undervisa om man får en bra relation med sina elever. Så är det för
mig som lärare men det tycker jag också att det varit för mig när jag varit i en
elevsituation. Men det finns säkert även de som tycker att det är skönt att ha
en lärare som verkligen bara är lärare. Som vill att läraren ska vara en
auktoritär person som man träffar och bara lär sig ämnet av.

Adam såg alltså förtrogenhet med ämnet och social kompetens som två
viktiga aspekter för såväl musikproducenter som lärare i musikproduktion.

En annan sak som Adam berättade att han funderat mycket över var hur
de på kulturskolan skulle gå tillväga för att få elever till verksamheten.

Adam: Många är säkert intresserade av det här utan att de vet om det.
Musikdata eller musikproduktion kan kanske för en ung person låta som
någonting väldigt stort och skrämmande. Man ska få komma hit och ta en
liten provlektion och prova på med prylarna som vi har så att man får se vad
det är som händer här inne. Att bara säga att vi har musiklabb eller musikdata
här på skolan räcker inte för det är många som inte förstår vad det handlar
om.

Det bekymrade Adam att endast pojkar hade visat intresse för
musikproduktion. Han hade heller ingen bra förklaring till varför. En lösning
menade Adam kunde vara att pröva att erbjuda undervisning i särskilda
grupper med endast flickor, men kanske är flickor mer intresserade av att
spela musikinstrument än att producera, spekulerade Adam. Dock menade
han att det är viktigt att kulturskolan inte nöjer sig med att erbjuda
undervisning på musikinstrument.

Adam: Det är ju faktiskt så att det behövs folk som gör musik också. Det är
inte bara de som spelar som är viktiga i musikvärlden idag. Det finns många
bakom kulisserna som inte syns men som är viktiga många gånger. Därför är
det intressant hur man lanserar det här ämnet och visar på att det finns och
hur lektionerna funkar. Vi ska ringa tidningen så att de få komma hit någon
gång och se att det faktiskt är ett nytt instrument här på kulturskolan! Och det
kan ju också få folk att haja till och: Åh! Ja! Aha! Man kan lära sig sådant
också på kulturskolan!

Adam tog flera gånger upp frågan om att han inte var nöjd med namnet
musikproduktion för sin verksamhet. Adam menade att begreppet
musikproduktion signalerar att det handlar om någon slags industriellt
skapande med kommersiella mål.
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Adam: På rak arm måste jag faktiskt erkänna att jag inte är så jätteförtjust i
ordet musikproduktion. Men betydelsen musikproduktion bör vara att man
skapar musik som på ett eller annat sätt kan presenteras för andra, antingen
live eller i inspelad form som på kanske video eller CD. Man gör alltså musik
där slutfasen är att man har ett presenterbart material. Men det behöver inte
alltid vara att man ska ha en färdigmastrad skiva som mål för sin
musikproduktion.

J-O: Tycker du att musikskapande i dator låter mer estetiskt?

Adam: Ja! Ibland har jag kallat det för ljudlabb. Musiklabb tycker jag är ett
lite roligt ord. Men det är väl egentligen musikproduktion vi vill ägna oss åt
även om det inte är ett roligt ord. Att kalla det för musiklabb låter kanske lite
för mycket lek och skoj.

Adams åsikt var att även musikproducent som begrepp har en negativ klang
och direkt för tankarna till kommersiell skivproduktion. Han hade dock svårt
att hitta riktigt bra förslag på alternativa benämningar för den egna
verksamheten.

Adam: Ett tag tänkte jag att vi skulle ha ett namn som Musicmakers. Ett
namn som kanske tilltalar de som vi riktar oss mot här på kulturskolan. Det är
ju musikskapandet som jag är ut efter. Inspirera att göra musik med hjälp av
datorn.

Vid slutet av läsåret bestämde Adam att verksamheten skulle heta
Musiklabb.

Under det läsår som delstudiens undersökning pågick besökte jag
kulturskolan i stort sett varje vecka under den första terminen och under den
andra terminen ungefär varannan vecka. Vid dessa besök träffade jag flera
andra musiklärare på skolan. Ofta skedde dessa möten i personalrummet och
då kunde spontana samtal uppstå. Jag fick uppfattningen att flera lärare var
nyfikna på den nya musikproduktionsverksamheten som Adam arbetade med
men också att det var åtminstone någon lärare som, efter vad jag kunde
uppfatta, var närmast demonstrativt ointresserad. När jag frågade Adam om
hur han uppfattade kollegornas inställning svarande han att några var
intresserade och ville diskutera med honom och undrade hur det gick men att
flera av kollegorna var mer intresserade av andra saker och heller kanske
inte riktigt förstod vad satsningen på musikproduktion gick ut på. Adam var
dock tydlig med att han kände stöd från kollegor och skolledning.

En av Adams kollegor, Bertil, hade sedan tidigare arbetat på kulturskolan
med ljudteknik och musikinspelning vid sidan av sin undervisning i klassisk
gitarr, elbas, elgitarr och ensemble. Utöver lärartjänsten hade Bertil också
administrativa uppdrag som att ge musiklärare stöd och musikdataresurser
för till exempel notskrivning. Som lärare visade Bertil alltså många
kompetenser.
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När vi under intervjun träffades i musikstudions kontrollrum för att tala
om Bertils egen verksamhet i musikproduktion och den nya verksamheten i
musikproduktion med datorer som Adam hade byggt upp märktes det tydligt
att Bertil var glad över utvecklingen.

Bertil: När jag började jobba som gitarrlärare 1976 fick jag ett helt tomt rum
med ett tomt skrivbord. En gammal militärmusiker hade undervisat lite i
gitarr före mig. Men jag var alltså den första riktiga gitarrläraren. Och jag
började faktiskt jobba redan när jag höll på att utbilda mig. Då hade vi en
spelbok i undervisningen: Samlade stycken för klassisk gitarr. Jag kommer
ihåg att jag tänkte: Vad är det här vi håller på med? Är det här museum? Jag
tycker inte det ska vara så att musikskolan konserverar gammal musik. Och
när man ser den här utvecklingen musikproduktion och musikinspelning och
musikskapande i dator blir man ju rätt glad. Det har verkligen gått framåt!

Bertil berättade att han växte upp med ett stort intresse för populärmusik.
Han spelade själv i rockband och trots att han utbildade sig till gitarrpedagog
med inriktning mot klassisk gitarr behöll han sin nyfikenhet på vad som
hände i populärmusiken. Han berättade också att flera av kollegorna på
kulturskolan delade hans intresse och att de sedan flera år tillbaka strävar
mot att få med dagens musikkultur i sin undervisning likaväl som äldre
musik.

Till skillnad från Adams musikproduktionsundervisning, där musiken
skapas i dataprogram, lär sig eleverna spela in levande musik i Bertils
kurser. I studions kontrollrum finns avancerad inspelningsutrustning.

Dock berättade Bertil att valet av utrusning och programvara har en
underordnad betydelse.

Bertil: I den kursen som jag har ägnar vi oss åt att spela in musik. Att vi har
musikproduktionsprogrammet Pro Tools här är i sig ointressant. Det är bara
ett verktyg. Det spelar egentligen ingen roll vilket program man använder.

Han var också tydlig med att det är musik och inte teknik han undervisar i.

Bertil: Jag brukar säga åt eleverna att de ska se datorn som en bandspelare.
Det intressanta är att vi får in musiken och att vi får det att låta så som vi vill
att det ska låta. Det är klart att man måste ju kunna använda tekniken men
man ska fokusera på den musik man håller på med för stunden. Det är därför
jag kallar min kurs för musikproduktion och inte ljudteknik. Eleverna ska
kunna spela in och få ut bra musik.

Bertil fortsatte resonemanget med att diskutera skillnader mellan olika
musikprogram.

Bertil: Det kan vara enklare i vissa program att göra olika saker och ting men
ljudmässigt tror jag inte att det har så väldigt stor betydelse vilket
musikprogram man använder.
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Musikstudions kontrollrum var utöver all musikinspelningsutrustning även
utrustat med en dator med mjukvara för grafisk design. Bertil berättade att
den datorn användes flitigt i samband med musikproduktionsundervisningen.

Bertil: När vi gör en produktion då vill ju eleverna ha en produkt i näven. Då
får vi försöka göra hela biten från idé fram till färdigt skivomslag. Bra mixar
och ett snyggt skivomslag.

Men Bertil poängterade att musikproduktionerna inte alltid måste leda fram
till färdiga produkter.

Bertil:Man kan ju få en tillfredsställelse av att sitta här och mixa musik även
om det inte blir en färdig produktion, ungefär som när man målar en tavla kan
processen vara viktigare än slutprodukten.

Han berättade också att han var entusiastisk över att Adam undervisade i
musikproduktion i salen intill.

Bertil: Sedan Adam kom hit är vi två som vill undervisa i musikproduktion,
vi är alltså flera som är intresserade här på skolan. Tidigare var det bara jag
som var intresserad av musikproduktion här på skolan.

J-O: Måste man bli en kritisk massa på något sätt?

Bertil: Ja, precis! Så att det blir lite tyngd bakom! Jag har alltid tyckt att det
är roligt att hitta på nya saker. I början, på 70-talet, var det rätt segt. När jag
pratade med min dåvarande chef om att jag ville köpa in en elbas, för det
började komma förfrågningar om det, tittade han på mig helt chockad och sa
skarpt: Håller du på med sånt där? Ja, sa jag… Då sjönk jag i hans aktning.
Då var jag inte mycket värd! Han var ju bra mycket äldre, en trevlig man som
drog i gång musikskolan och han var mycket bra på sitt sätt men just det där
när elektroniken kom in i musiken då var det tvärnit.

J-O: Du var länge ensam lärare i klassisk gitarr, elgitarr och elbas?

Bertil: Jag har ju fortfarande alla tre instrumenten och det är något specifikt
för en liten skola. Här får man vara lite allt-i-allo, man måste kunna lite av
varje och det tror jag är något som musikhögskolor skulle anamma. Det här
att jag blev riktigt duktig på att spela klassiska gitarrstycken det har ju inte
hjälpt mig så mycket. Där låg ju utbildningen fel. Jag tycker man skulle få
mer bredd i utbildningen. Det kanske man får idag, jag har inte riktigt koll…
Men just att man ska kunna lite av varje. När du står där som lärare och
sladden är trasig. Vad gör du? Du måste kunna fixa det! Alltså vara lite allt-i-
allo. När en elev ska sjunga i en PA-anläggning så måste du kunna ratta till
ljudet. Du behöver inte vara någon stjärna på det men du kan inte så där
handfallen och vänta på att någon annan ska göra det.
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J-O: I jobbet här på kulturskolan har du alltså haft mest nytta av sådant du
lärt dig utanför musikhögskolan?

Bertil: Ja! Absolut!

Jag frågade Bertil om vilka kunskaper som enligt hans uppfattning bör ingå i
en musikproducentlärarutbildning och vad man ska kunna som lärare i
musikproduktion. Bertil nämnde då begreppet allt-i-allo flera gånger men
menade också att det är några andra områden som är särskilt viktiga.

Bertil: Man måste kunna musik. Vara intresserad av musik och sedan måste
man vara intresserad av tekniken, kunna handskas med tekniken. Man måste
ha de båda bitarna.

J-O: Räcker det med att vara en duktig diskjockey, som till exempel en
diskjockey kan ju ha väldigt stor kunskap om musik.

Bertil: Ja det är klart att det kan fungera men jag tror ändå att det är bra att ha
lite instrumentkännedom, att kunna några ackord, lite musikteori… Men
sedan är det jätteviktigt att det är människor som kan lyssna och som kan ta
folk. När barnen kommer hit och spelar är det lätt att de blir spända och
nervösa.

Bertil fortsatte genom att sammanfatta och förtydliga.

Bertil: Tekniskt kunnande, kunna musik och sedan måste man kunna ta
människor. Men det viktigaste är nog bredd, att kunna lite av varje, inte bara
teknisk och teoretisk kunskap. Man måste ha hela biten inte bara musik utan
även bild, gilla att göra layout och vara intresserad av det praktiska arbetet.
Att kunna spika upp en hylla om det behövs! Om du ska jobba med
undervisning i musikproduktion då måste du ha kunskap att bygga upp
verksamheten, köpa utrustning, allt det här. Man får göra allt själv! Annars
händer ingenting!

En tid efter att observationsstudien var genomförd träffade och intervjuade
jag kulturskolans rektor, Camilla, för att fånga hennes uppfattningar om den
nya musikproduktionsverksamheten. Hon berättade då ganska utförligt om
bakgrunden till satsningen och hur hon såg den som ett resultat av att lärare
vid skolan några år tidigare genomgick en särskild IKT-utbildning. Viktiga
bidragande orsaker var också att några lärartjänster hade omfördelats och att
vissa investeringsmedel hade blivit tillgängliga för utveckling av
kulturskolans verksamhet.

Ett syfte med satsningen på musikproduktion med datorer var enligt
Camilla också att behålla fler elever i skolans verksamhet.

Camilla: Vi ser att det sjunker inom vissa ämnesgrupper och då måste vi
hitta på något annat. Jag tror att de traditionella musikinstrumenten kommer
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att finnas kvar men mycket, mycket mindre. Och så kommer det att bli ett
helt annat utbud när det gäller det här med musikproduktion eller som
diskjockey. Den tekniska biten tror jag kommer att finnas med mycket mer i
framtiden. Vi ser musikproduktion som ett ämne likvärdigt andra ämnen här
på skolan.

Som rektor såg Camilla det inte som ett problem om olika ämnen
konkurrerar med varandra.

Camilla: Man kanske måste skära i något annat ämne för att kunna ge kurser
i nya ämnen. För det kommer ju nya hela tiden. Och det tycker jag att vi
verkligen har varit bra på här. Vi lyfter ju fram det som är på gång.

Camilla menade också att nya ämnen eller verksamheter blottlägger helt nya
frågeställningar. I en ökad konkurrens om ungdomars tid och fritids-
sysselsättningar måste hon som rektor tillsammans med de undervisande
lärarna i allt högre grad diskutera didaktiska frågeställningar. Frågor om
vilken typ av undervisning och vilka ämnen kulturskolan ska ha blir då
centrala.

Camilla: Sedan får vi se hur mycket man ska vara med och styra. För det är
ju det vi måste göra på något sätt! Vart vi vill att det ska ta vägen. Kommunal
verksamhet är ju ingen föregångsverksamhet men det är ju det vi kanske
måste vara om vi ska överleva.

J-O: Diskuterar du sådana här saker när du träffar andra musikledare?

Camilla: Ja… Nej, inte mycket! När vi ses går nästan all vår tid åt till att
planera fortbildning. Men vi har faktiskt pratat om att vi behöver träffas för
att prata om utveckling och om vilka inriktningar som vi kan ha i framtiden.

Camilla berättade att ämnen med teknisk inriktning ligger i tiden och hon
trodde att just det var en bidragande orsak till varför skolan beviljades
investeringsmedel till satsningen på musikproduktion med datorer. Men hon
spekulerade också i att ren okunskap hos de styrande politikerna kunde vara
en förklaring.

Camilla: Men det som händer nu det är att våra politiker… Dom vet ju inte
vad det här är. Och då har politikerna heller ingen åsikt. Jag har ju under
många år försökt att få hit dans. Det vet man från politiskt håll vad det är,
eller i varje fall tror man sig veta vad det är, och då blir dom osäkra och säger
att: Nej! Det är bättre att ni håller på med musik! För politikerna vet ju vad
det är att spela instrument. Musikproduktion och ljudinspelning det är väldigt
diffust. Därför reagerar man inte så mycket på det. Man är varken för eller
emot. Vi jobbar mot dom som har så mycket förutfattade meningar om vad
det är vi håller på med.

J-O: Okunskap? Man vet inte vad det är…
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Camilla: Nej, och vi har då haft tur, så att säga, och utvecklat det här därför
att det låter bra med teknik och, liksom… Vi måste fånga ny teknik och så
vidare och det låter OK. Då är det på något sätt bra!

Camilla berättade att hon ser stora möjligheter till samarbete mellan olika
ämnen på skolan.

Camilla: När vi startade filmkurs var ju Adam på direkt och undersökte hur
vi kunde koppla den kursen till musikproduktionskursen. Lärarna på
filmkursen var också intresserade så dom ska faktiskt träffas nu i
eftermiddag.

En fördel och viktig egenskap med musikproduktion jämfört med att spela
traditionella musikinstrument, menade Camilla, är man snabbt kan producera
ett klingande resultat som låter bra.

Camilla: Med musikproduktion ser man ju snabbt vitsen med det man håller
på med och får ju ett mycket vidare begrepp jämfört med att man bara lär sig
ett instrument. Många som spelar traditionella instrument har väldigt svårt att
se sin fortsättning i det. Det kan ju vi som vuxna göra genom att säga att: När
du blir tillräckligt bra så kan du få spela i orkester eller... Men det är inte
uppenbart för en nybörjare.

Camilla menade att samarbete mellan olika ämnen där musikproduktion
ingår kan ge helt nya förutsättningar för musikaliskt lärande, framför allt för
yngre elever som tidigare helt var hänvisade till att bli väldigt kunniga på ett
musikinstrument innan de fick möjlighet att läsa kurser i till exempel
musikteori. Enligt Camilla borde det finnas goda möjligheter att koppla
musikproduktion till musikteori och även fler ämnen i framtiden.

Camilla: Men det är samma sak med komponerandet. Här finns ju alla
möjligheter. Det är klart att man där kanske behöver mera förkunskaper än
vad dom behöver i musikproduktion, det vet jag inte, men själva
skapandeprocessen är ju helt klart den som är det intressanta i det här om vi
alltså kan få ner det i åldrarna.

När jag frågade Camilla hade hon svårt att se några uppenbara hinder för
utvecklingen av musikproduktion som ämne vid kulturskolan. Hon såg mest
möjligheter. Hon uttryckte tydligt sin glädje över att musikproduktions-
verksamheten hade etablerats vid skolan och ville gärna att den utvecklas
och växer i takt med ökad efterfrågan från eleverna. Men Camilla visade
tydligt att hon var mycket besviken över kommunens IT-avdelning. En
tidigare termin blev det på grund av IT-avdelnings ovilja att ge teknisk
support mycket besvärligt för några lärare vid kulturskolan som gick en
filmutbildning på Dramatiska Institutet. När vi pratade om IT-service
märktes det tydligt att det var ett område som irriterande Camilla.
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Camilla: Ibland bestämmer IT-avdelningen… [Camilla skakar på huvudet
uppgivet] Sådant kan göra mig gråhårig. Dom slår undan benen för oss.

Även om syftet med den här delstudien inte var att utvärdera undervisningen
i musikproduktion med datorer vid kulturskolan utifrån ett elevperspektiv
var det ändå min uppfattning att det kunde vara intressant att få synpunkter
från eleverna. Vid de tillfällen som jag pratade med eleverna, både i den
grupp som jag följde nära och den andra gruppen som jag endast träffade vid
ett par tillfällen under vårterminen, fick jag uppfattningen att de var mycket
intresserade av ämnet och uppskattade kursen. Flera av eleverna berättade
också att de hemma hade datorer med musikproduktionsmjukvara och att de
ägnade mycket tid åt att spela och att skapa musik.

En tid efter studien på kulturskolan gjorde jag också en kortare intervju
med en av elevernas mamma, Emma. Hon bekräftade att hennes son David
hade musikproduktion som ett av sina främsta intressen. Under sommarlovet
hade David tillsammans med sin pappa byggt en liten studio hemma. Sedan
dess hade David och hans kamrater ägnat sen stor del av sin lediga tid i
studion med att skapa musik. Emma berättade också att David tillsammans
med kamraterna hade spelat offentligt vid några tillfällen och även deltagit i
en musiktävling. Emma berättade stolt om Davids kommentar efter
musiktävlingen.

Emma: När dom hade sin senaste spelning, då körde dom fem låtar, och
David sa: Det är nästan en ofattbar känsla det här att när någon frågar ”OK
den där låten – vem har gjort den?” Och att då kunna säga: Den har jag gjort!
Han sa att han inte riktigt kan fatta själv att han har skrivit musiken!

Jag frågade Emma vad hon framför allt upplevde att David hade lärt sig om
musikproduktion genom att gå kurser på kulturskolan.

Emma: Förutom att det har varit roligt så gör ju hans kunskaper att hans
band nu har kunna spela in. Han mixar ju och redigerar och mastrar deras
låtar och dom kan göra demoskivor. Dom kör ut sina låtar på en skiva och
han gör omslag och det ser ju väldigt proffsigt ut och det låter väldigt
proffsigt tycker jag.

J-O: Har dom har lagt ut sin musik på YouTube?

Emma: På Myspace, och dom har jättemycket träffar, det är jättemycket folk
som går in. Och det är mycket dom själva, för dom är ju väldigt självgoda
och går gärna in och lyssnar på sina egna låtar. [Emma fnissar]

J-O: Hur har David uttryckt sig när han har pratat hemma om musikskapande
genom musikproduktion?
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Emma: Att det är häftigt, att man kan göra så otroligt mycket och han kan ju
alla sådana där tekniska termer för vad det är man använder för grejer och hur
man gör.

När jag intervjuade Emmas son David frågade jag honom hans uppfattning
om hur lärare i musikproduktion ska vara.

David: Framför allt måste man vara lite oortodox, man måste våga pröva
grejer eller våga låta eleverna pröva grejer tror jag.

J-O: Menar du att läraren inte ska styra…

David: Jag menar liksom inte säga: ”så där går det inte till när man spelar
in”, det tror jag är viktigt...

J-O: Mer experiment…

David: Ja det är ju så man kommer vidare, genom att pröva sig fram…
liksom inte bara genom att sätta mikrofonen på ett speciellt sätt hela tiden
och lära eleverna att ”det är så man gör” utan man måste prova sig fram det
är det viktigaste.

J-O: Finns det annat som är viktigt att lärare i musikproduktion kan?

David: Man kanske ska kunna dom flesta programmen. Man måste [som
lärare] vara tekniskt kunnig och bra på datorer och musikprogram helt
enkelt…

J-O: Måste man som lärare kunna spela själv?

David: Musik är väl bra, tror jag… Man måste veta hur musik funkar
liksom…

J-O: Hur ska läraren vara som ledare då?

David: Inte för allvarlig, det kan ju lätt gå så fel i en studio.

När jag frågade David hur musikproduktion skiljer sig från andra ämnen på
kulturskolan hade han svårt att formulera sitt svar.

David: Det är mycket roligare! Det är ju mer att det inte… att det inte finns
något bestämt sätt att göra det på… alltså det finns ju vissa gränser… men det
finns alltid något sätt att göra det på…

J-O: Att det blir som en laboration?

David: Exakt! Att man måste ju skapa sitt egna sound liksom. Det är
skillnaden.
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4.3 Sammanfattande kommentarer
Under drygt ett år följde jag ett skolutvecklingsprojekt vid en kulturskola.
Målsättningen med projektet var att vid kulturskolan etablera undervisning i
musikskapande i datorer. Insamling av empiriska data skedde dels i samband
med observationer, dels vid intervjuer med olika aktörer inblandade i
projektet. Analysen av det insamlade datamaterialet skedde fortlöpande
under arbetets gång. Av intervjuutskrifterna och mina egna anteckningar från
observationerna skapade jag ett narrativ med detaljerade beskrivningar av
projektet samt en redovisning, med referat och fylliga citat, av valda delar
från intervjuerna. Ur materialet framträder viktiga kunskapsområden för
lärare i musikproduktion. Musikproduktion handlar att skapa medieburen
musik och i första hand är musik och teknik centrala kunskapsområden. Det
är viktigt att lärare i musikproduktion behärskar den tekniska utrustning som
används i undervisningen. Det är också viktigt att lärare i musikproduktion
håller sig ajour med tekniska utvecklingen inom området eftersom såväl
apparater som musikproduktionsmjukvara ständigt utvecklas och förändras.
Att arbeta som lärare i musikproduktion på en kulturskola skiljer sig från
annat musiklärararbete eftersom ämnet i hög grad handlar om nyproduktion
och därför är laborativt. Dessutom är musikproduktion ett utpräglat samtids-
ämne och därför beroende av vad som händer i musikvärlden. Utöver
musikalisk, teknisk och pedagogisk förmåga, inklusive social kompetens, är
det också värdefullt om lärare i musikproduktion är praktiskt och tekniskt
lagda och själva kan ansvara för iordningställande av undervisningslokaler
och göra tekniska installationer. Hinder för att undervisning i musik-
produktion ska fungera kan vara brist på lärarkompetens, brist på läromedel,
undermålig teknisk apparatur eller föråldrade mjukvaror samt att rigida
datatekniska säkerhetssystem i till exempel kommunala datanätverk kan
utgöra ett hinder för att modern musikproduktionsmjukvara ska fungera.

Slutsatsen är att lärare, för att kunna undervisa i musikproduktion på en
kulturskola, behöver ha multikompetens. Min tolkning av undersökningens
resultat är att lärare i musikproduktion, utöver sedvanlig lärarkompetens,
framför allt behöver ha stor kunskap om:

• musik
• teknik
• samtid

Vid sidan av dessa tre topos, där samtid omfattar såväl den samtida musikens
utveckling, samtida teknisk utveckling inom relevanta områden för musik-
produktion som samtida trender inom ungdomskultur, öppnar musik-
produktionsämnet för ämnesövergripande verksamhet. Det kan handla om
annan estetisk verksamhet som grafisk framställning eller videoproduktion
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och då finns stora möjligheter för lärare att fördjupa sig och profilera
undervisningen efter egna preferenser.

Delstudien pågick under drygt ett år. I början var min målsättning att jag
skulle sträva mot att nollställa mig så långt som möjligt och försöka bortse
från mina tidigare egna erfarenheter som bland annat lärare på kulturskola.
Det var inte utan problem, men efter ett tag blev jag allt bekvämare i rollen
att observera och följa händelseutvecklingen.

En slutsats från den här delstudien är att musiklärare kan vara
förändringsbenägna och intresserade av ungdomskultur. Det här är en bild
som skiljer sig från mina tidigare erfarenheter när jag arbetade som
musiklärare. Då uppfattade jag en polarisering mellan de lärare som såg sig
som traditionsbärare och de lärare som ville införa nya metoder och nya
genrer. Så uppfattar jag det inte längre. Det tolkningsföreträde som
anhängare av den västerländska konstmusiken tidigare hade är kanske inte
borta helt men, enligt min uppfattning, mycket försvagat. Lärarna och
rektorn i den här studien beskrev hur viktigt det är att vara ajour med
ungdomskulturen. Lärarnas uppgift verkar inte längre primärt vara så som
jag uppfattat det tidigare: att lära ut vuxenkultur till barn och ungdomar.
Ändå observerade jag en vilsenhet om vad som är kulturskolans och musik-
undervisningens uppgift. Det måste ha varit så mycket enklare förr när
läraren alltid visste bäst och genom sitt kunskapsövertag och tolknings-
företräde var den odiskutable ledaren i klassrummet. Nu, när till exempel
Internet gör det möjligt för eleverna att samla information och att kunna
överträffa sina lärare kunskapsmässigt, förändras rollerna. Då måste lärarna
agera annorlunda jämfört med förr, annars riskerar de att förlora sin
trovärdighet.

Under det år som studien pågick landande mina egna funderingar ofta i
didaktiska frågeställningar om kulturskolans verksamhet som: Vad ska
undervisningen innehålla och varför? Hur ska undervisningen utformas och
för vem? Mot bakgrunden att musikundervisningen vid den aktuella kultur-
skolan faktiskt inte funnits särskilt länge, några tiotal år bara, ställs de
didaktiska frågorna på sin spets när en ny verksamhet som musikproduktion
ska etableras. Vilka motiv ligger egentligen bakom satsningen? Är
etableringen av musikproduktion bara ett uttryck för en strävan att nå nya
elever när intresset för traditionella musikinstrument sjunker? Vad kommer
att hända härnäst? Är framtiden för kulturskolorna att orientera sig mot andra
nya verksamheter med multimediala förtecken? Ännu en gång: Vad ska
undervisningen innehålla och varför det!

Det som gjort störst intryck på mig under det år som studien pågick var
hur läraren Adam arbetade och utvecklades. När jag träffade honom i början
av projektet uppfattade jag honom som en trevlig person och, efter vad jag
kunde bedöma, god lärare men jag var inte säker på att han förstod hur
mycket jobb det skulle bli för honom att starta upp den nya
musikproduktionsverksamheten. Även om jag inte vill säga att jag tvivlade
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på hans förmåga i början blev jag ändå gång på gång överraskad av hans
engagemang, förmåga att lösa uppgiften och inte minst hans stora tålamod.
Under framför allt höstterminen, när verksamheten planerades, var det flera
yttre faktorer som hindrade projektets utveckling. Trots svårigheterna
arbetade Adam dock vidare envist och målmedvetet. Det jag egentligen tror
drev honom, väl så mycket som hans stora egna intresse för ämnet musik-
produktion, var att han fick skapa en egen verksamhet, som han själv
uttryckte det: sin egen verkstad!

Det positiva med alla förseningar i samband med installationen och
driftsättningen av musikproduktionsdatorerna var att när lektionerna väl
startade hade Adam utarbetat en metod för undervisningen, och metoden gav
bra resultat. Redan efter några lektioner producerade eleverna musik med,
enligt min uppfattning, god kvalitet. Det märktes tydligt på Adam att han
blev allt mer bekväm som lärare i musikproduktion ju längre terminen gick.
När jag gjorde den sista intervjun med Adam, under den här studien, var min
absoluta uppfattning han inte längre var samma person och lärare som när
jag träffade honom för första gången ett år tidigare.

Under det år som delstudien pågick blev jag även medveten om många
andra aspekter som är väsentliga för undervisning och utbildning men som
inte direkt omfattades av delstudiens syfte. Ett exempel på detta var att
Adam skapade sitt eget undervisningsmaterial eftersom han inte kunde få tag
på lämpliga handböcker eller annat material. En viktig aspekt i detta
sammanhang var att Adam i sitt eget material medvetet uttryckte sig på med
ett personligt språk. Han ville att eleverna skulle få ett direkt tilltal och
känna igen sig från hur han pratade under lektionerna när de på egen hand
läste beskrivningarna av de olika övningarna som ingick i undervisnings-
materialet. Språkligt skiljer sig Adams skriftliga material mycket från det
mer korrekta och distanserade språk som är vanligt i handböcker. Adams
metod visar att det kan ligga ett stort pedagogiskt värde i att lärare skapar sitt
eget material. En annan aspekt som jag blev uppmärksammad på var hur
viktigt det är med kollegialt samarbete på en arbetsplats som en kulturskola
och än mer hur viktigt det är i ett förändringsarbete att skolledning och lärare
arbetar med gemensamma mål. Adam kommenterade många gånger under
det år som delstudien pågick hur värdefullt han upplevde stödet från sin chef
och att de hade en samsyn om viktiga frågor rörande musikproduktions-
verksamheten. En viktig slutsats är därför att kollegial samverkan och att det
finns en samsyn mellan undervisande lärare och skolledning är centrala
aspekter om en satsning på ett nytt ämne som musikproduktion ska lyckas.
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5 Delstudie 2: Studenters uppfattningar om
musikproduktion

Då avhandlingens syfte är att bidra till ökad kunskap om musikproduktion
som professionell verksamhet samt att begreppsliggöra kompetenser som är
väsentliga inom denna är de som studerar musikproduktionen en viktig
grupp att tillfråga. Därför genomfördes den här delstudien med syfte att
fånga uppfattningar om viktiga lärandemål i musikproduktion bland
högskolestudenter som läser musikproduktion.

Eftersom musikproduktion under de senaste åren tillkommit som ämne
vid flera svenska lärosäten, och framför allt finns vid lärosäten som inte är
musikhögskolor, valde jag att genomföra delstudien vid ett svenskt lärosäte
som inte är musikhögskola men som i jämförelse med andra lärosäten har en
stor utbildningsvolym i ämnet musikproduktion. Ett annat strategiskt val var
att välja undersökningsdeltagare som var i början av sin utbildning.
Ytterligare ett strategiskt val var att kombinera olika datainsamlingsmetoder
för att få ett omfångsrikt material att analysera.

Den följande texten är strukturerad i olika avsnitt. Först följer metod-
avsnittet där jag inledningsvis ger en beskrivning av hur jag i en förstudie
utvecklade den enkät som användes i delstudien. Sedan kommer
beskrivningar av tillvägagångssätten för datainsamling, analys av data och
resultatpresentation. Därefter följer resultatavsnittet som har en tematisk
struktur där såväl data från undersökningarna, i form av referat och citat,
som mina reflektioner i samband med analysen löpande presenteras under
olika teman. Kapitlet avslutas med kort sammanfattning av delstudiens
resultat följt av en reflektion med slutsatser.

5.1 Metod
Den empiriska delen av delstudien genomfördes vid en högskola som på
grundnivå ger kurser i musikproduktion både som fristående kurser och i
utbildningsprogram. Undersökningsdeltagare var studenter som vid tiden för
undersökningarna läste sin första termin musikproduktion. För att samla in
data med mängd, sannolik variation och med möjlighet till både kvantitativ
och kvalitativ analys använde jag en undersökningsdesign där inledande
enkätundersökningar följdes upp med gruppintervjuer.
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5.1.1 Utprovning av enkätdesignen: en förstudie

För att pröva ut metoden för enkätundersökningen genomförde jag en
förstudie med lärare och studenter från journalistutbildningen vid min
arbetsplats Södertörns högskola. Ett viktigt syfte med denna förstudie var att
undersöka om studenterna förstod frågeformuleringen, alltså om den var
möjlig att besvara samt om själva svarsformuläret var utformat så att det var
lätt för undersökningsdeltagarna att använda.

När jag planerade förstudien diskuterade jag både med kolleger och några
studenter för att få synpunkter på frågeformuleringen och hur svars-
blanketten borde utformas för att nå ett så gott resultat som möjligt. Bland
både lärare och studenter kunde jag identifiera en enkättrötthet. Framförallt
studenterna berättade att de allt för ofta ombads att delta i undersökningar
och det uppfattades som ansträngande. De tyckte att det var irriterande att
värdefull lektionstid ibland förbrukades till att de skulle fylla i enkäter.
Under vissa perioder, särskilt när många studenter skriver sina
kandidatuppsatser, menade studenterna att de ofta måste delta i olika
frågeundersökningar och att det ibland kändes som att de ställer upp på
undersökning efter undersökning men aldrig får ta del av resultaten. Mot
bakgrund av denna information var jag angelägen om att det inte skulle
behöva ta för lång tid att besvara mitt frågeformulär samt att det var
nödvändigt att frågorna formulerades på ett sådant sätt att undersökningen
upplevdes som meningsfull av undersökningsdeltagarna. Dessutom ville jag
vara säker på att deltagarna i min undersökning efteråt skulle få en rapport
om hur resultatet föll ut.

Mot bakgrund av resonemangen här ovan beslutade jag att enkäten skulle
ha en genuin och öppen fråga med plats för tre olika svar samt att
svarsblankettens omfång skulle vara en A4-sida. För journaliststudenterna
var frågan formulerad:

Vad anser du är de tre viktigaste saker/förmågor/kunskaper/förhållningssätt
(learning outcomes) som du vill ha med dig efter avslutad
journalistutbildning? Ange i prioriterad ordning.

För lärarna var frågan formulerad:

Vad anser du är de tre viktigaste saker/förmågor/kunskaper/förhållningssätt
(learning outcomes) som du tycker att studenterna ska ha med sig efter
avslutad journalistutbildning (treårig utbildning)? Ange i prioriterad ordning.

Under själva frågetexten fanns siffrorna 1, 2, och 3 i vänster kant med lika
mycket svarsutrymme efter varje siffra.

Under förstudien prövade jag enkäten med tre studentgrupper och med en
grupp lärare. Studentgrupperna var en grupp med nybörjarstudenter som fick
besvara enkäten under sin första studievecka, en grupp som i var början av
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sin fjärde studietermin och alltså var ungefär i mitten av sin utbildning och
en grupp som läste sin sjätte och sista termin på journalistutbildningen.

Vid samtliga tre studentundersökningar var proceduren att jag i början av
en lektion berättade att vi skulle genomföra en enkätundersökning.
Studenterna fick information om att syftet med enkäten var att samla in
information om studentuppfattningar i samband med att deras utbildnings-
och kursplaner skulle omarbetas. Studenterna fick också information om att
undersökningen gjordes anonymt, att deltagandet var frivilligt och att det var
jag och ingen annan som skulle analysera resultaten.

Studenterna från termin fyra och sex svarade utan att någon rapporterade
problem med att förstå frågan eller hur de skulle svara. Några av studenterna
från första terminen berättade efter undersökningen att de tyckte det hade
varit svårt att svara därför att de var så nya på utbildningen och att de hade
känt sig lite förvirrade och osäkra på hur de skulle formulera sig. Totalt
deltog 114 studenter i undersökningen och jag noterade inget bortfall. Vid
samtliga tre tillfällen tog hela undersökningsproceduren med information,
ifyllande av blanketter, insamling och avslutning ungefär 15 minuter.

Lärarna som deltog i förstudien fick svarsformulären i sina postfack och
trots att de vid flera tillfällen blev ombedda och påminda om att svara var det
bara hälften av lärarna, sex av tolv, som lämnade sina ifyllda svarsblanketter
till mig. Flera av lärarna som besvarade och lämnade in blanketten berättade
att de tyckte det var svårt att svara. Framför allt var det besvärligt att välja ut
och prioritera vad som var viktigast. Den allmänna uppfattningen bland
lärarna var att det finns så mycket mer än vad de kunde få in i
svarsformuläret som är viktigt och att det därför var svårt att välja. Samtidigt
berättade flera att de var positiva till undersökningen. En av lärarna sa att
just värderingsprocessen när hon skulle prioritera det som var viktigast hade
fått henne att reflektera över utbildningsinnehållet på ett sätt som hon inte
gjort tidigare och att hon upplevde det som utvecklande.

Bortfallet bland lärarna var alltså 50 procent och min uppfattning är att en
viktig förklaring till det höga bortfallet är att proceduren var annorlunda för
lärarna jämfört med studenterna. När jag följde upp bortfallet berättade en
lärare att han inte hade tid att fylla i blanketten och att han dessutom
föredrog att redovisa sina uppfattningar om lärandemålen på annat sätt, som
till exempel vid lärarmöten. En annan lärare berättade för mig att hon
personligen var mycket negativt inställd till Bolognaanpassningen och
införandet av lärandemål i alla kurs- och utbildningsplaner. Möjligen kan
också sådana uppfattningar vara en förklaring till det höga bortfallet.

Det var ganska stor skillnad mellan hur studenterna och lärarna i
förstudien svarade. Studenterna svarade generellt betydligt mera kortfattat.
Mest heterogena var svaren från nybörjarstudenterna. Mest homogena var
svaren från sjätteterminsstudenterna som också var de som i högst
utsträckning tog upp anställningsbarhetsaspekter i sina enkätsvar.
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Skillnaden mellan hur nybörjarstudenterna och de erfarna studenterna
svarade i enkäten kan förklaras på olika sätt. Ett är att studenter har så olika
bakgrund. Beroende på den sociokulturella bakgrunden visar studenter olika
föreställningar om vad de förväntar sig under sina högskolestudier, men ju
längre en grupp studenter läser tillsammans desto mer påverkas de av
varandra och desto mer heterogena blir uppfattningarna i gruppen (Olofsson,
1993. Att individer formas av omgivningens uppfattningar diskuteras av
Gunnar Törnqvist (1986) när han jämför högskoleutbildade med
huvudkaraktärerna i musikalen My Fair Lady. Tack vare blomsterflickan
Elizas sätt att tala kunde Professor Higgins med stor precision ringa in
varifrån hon kom, till och med från vilket kvarter! Ordval och formuleringar
avslöjar från vilken sektor i yrkeslivet en person kommer och vilken
funktion eller position personen har inom den organisation där han eller hon
verkar. Enligt Törnqvist är den högre utbildningen en viktig faktor i
skapandet av den uniformitet som gör att någons position kan spåras –
liksom att Higgins kunde spåra varifrån Eliza kom. Mot bakgrund av denna
förklaring är det alltså fullt rimligt att studenter som umgåtts med varandra
och studerat i nära tre år tillsammans lämnar mer likartade svar i en
enkätundersökning jämfört med alldeles nya studenter. En annan aspekt är
att det verkar vara så att de som står högt i en utbildningshierarki har svårare
att se sig själva som privilegierade jämfört med dem som står lägre i
hierarkin (Bjurström, 1997). Då det föreligger stora skillnader mellan vilken
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och
förhållningssätt som nybörjarstudenter har jämfört med mer erfarna
studenter är det möjligt att se högskoleutbildning i ett hierarkiskt perspektiv.
I ett sådant perspektiv är det rimligt att nybörjarstudenter lättare kan
identifiera sådana skillnader och därigenom ge en mer mångsidig bild av vad
de vill få ut av sin utbildning eftersom de ännu inte hunnit bli formade av
omgivningens uppfattningar och heller inte hunnit glömma hur det var innan
de erövrade sina kunskaper under den pågående utbildningen. I och med att
studenterna lär sig allt mer under utbildningen blir också kunskaperna
efterhand osynliga. Därför kan studenter under pågående utbildning ha svårt
att redogöra för sin egen kunskapsutveckling (Dodgson, 1987; van Gothem
& Sloboda, 2008; Säljö, 2005).

Slutsatsen av detta resonemang är alltså att det faktum att studenternas
enkätsvar i förstudien varierade beroende årskull förklaras av att studenterna,
ju längre de läser tillsammans, allt mer färgas av varandra i sina
uppfattningar. Dessutom kan studenter få svårare att se den rangordning som
finns i hierarkin och sin egen kunskapsutveckling ju högre upp de kommer i
utbildningshierarkin. Som konsekvens av dessa slutsatser valde jag, för att få
variation i svaren, att rikta enkätundersökningen mot studenter som i var i
början av sina musikproduktionsstudier.

När jag hade granskat enkätresultatet från förstudien var jag tillfreds med
kvalitén på svaren och bedömde att enkätens utformning fungerade och att
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den inte behövde modifieras mer än på detaljnivå inför enkätundersökningen
med musikproduktionsstudenterna.

5.1.2 Enkätundersökningen

Enkätundersökningen med musikproduktionsstudenterna genomfördes i
samband med att jag var inbjuden till ett lärosäte för att hålla en föreläsning
för en grupp studenter som jag inte hade mött tidigare. På undersöknings-
dagen var studenterna kallade till en lektionssal klockan 13.00 och de fick då
upplysning av den kursansvarige läraren och mig att vi skulle genomföra en
enkätundersökning. Studenterna fick information om att syftet med enkäten
var att samla in information om studentuppfattningar i samband med ett
forskningsprojekt som jag arbetade med. Studenterna fick också information
om att undersökningen gjordes anonymt, att deltagandet var frivilligt och att
resultaten skulle analyseras av mig som forskare samt att de skulle få en
resultatredovisning längre fram under terminen. I enkäten, som byggde på
erfarenheterna från förstudien med journaliststudenter ombads musik-
produktionsstudenterna att svara på frågan:

Vad anser du är de tre viktigaste saker/förmågor/kunskaper (learning
outcomes) som du vill ha med dig när du är klar med din utbildning i
musikproduktion?

Deltagarna var vid tiden för enkätundersökningen högskolestudenter som
läste en 20 veckors a-kurs i musikproduktion. Enkätundersökningen
genomfördes under studenternas fjärde studievecka, i slutet av september
2006, och totalt besvarade 21 studenter enkäten, 20 män och en kvinna.
Enkätsvaren analyserades med hjälp av en datamatris. Analysförfarandet
beskrivs längre fram i detta textavsnitt. En uppföljande intervjuundersökning
ägde rum tre veckor efter den första enkätundersökningen och i samband
med intervjuerna fick deltagarna en kortfattad redovisning av resultaten från
enkätundersökningen.

På nästan dagen ett år efter den första enkätundersökningen genomförde
jag en kompletterande enkätundersökning med en annan studentgrupp
eftersom jag ville samla in ett mer omfattande datamaterial och för att om
möjligt fånga ytterligare uppfattningar om viktiga lärandemål. Proceduren
var den samma som vid enkätundersökningen med studenterna ett år
tidigare. Undersökningsdeltagare vid den andra enkätundersökningen var
studenter vid samma lärosäte men alltså en årskull senare. Vid den andra
enkätundersökningen deltog 23 studenter, 18 män och fem kvinnor. Av
praktiska skäl fanns inte möjlighet att genomföra gruppintervjuer med
studenterna som deltog i den andra enkätundersökningen. Dock fick
studenterna i den andra enkätundersökningen en redovisning av resultaten



Jan-Olof Gullö – Musikproduktion med föränderliga verktyg

106

från enkätundersökningen när jag träffade dem drygt en månad efter att de
hade besvarat enkäten.

Studenternas svar från enkätundersökningarna analyserades i en data-
matris med sex variabler. Initialt hade matrisen fyra variabler varav tre
bakgrundsvariabler och en tolkningsvariabel men ytterligare två variabler
adderades under arbetets gång och var alltså ett resultat av analysarbetet.
Samtliga variabler i matrisen betraktades som typen absoluta variabler
(Esaiasson, 2007). Samtliga data som analyserades var på nominalnivå eller
ordinalnivå. För databehandling användes programmet Microsoft Excel.

Under analys- och tolkningsarbetet analyserade jag enkätsvaren i en på
förhand bestämd variabel: lärandemålsvariabeln. Dessutom genererades
under arbetets gång anställningsbarhets- och ämnesinnehållsvariablen, två
variabler som alltså var sprungna ur materialet.

I lärandemålsvariabeln analyserade jag enkätsvaren i tre på förhand
bestämda variabelvärden:

• Kunskap och förståelse
• Färdighet och förmåga
• Värderingsförmåga och förhållningssätt

Dessa är identiska med de lärandemålsbenämningar som påbjuds i högskole-
förordningen. Några svar kunde inte analyseras mot dessa variabelvärden
och därför tillkom ytterligare ett värde: övrigt.

Under analysarbetet tolkades de svar som innehöll något av begreppen
som ingår i underkategorierna, till exempel kunskap eller förmåga, i en
första klassificeringsomgång direkt in i respektive kategori. De svar som inte
kunde klassificeras i detta skede sorterades in som övrigt. Därefter
omprövades tolkningen i flera steg. Ett exempel på sådan omklassning är
enkätsvar där studenter svarade att de önskade praktisk kunskap i ljudteknik.
Initialt ordnades ett sådant svar i kategorin kunskap och förståelse eftersom
just begreppet kunskap ingår i svaret. Men efter omtolkning sorterades svaret
istället in under färdighet och förmåga eftersom svaret snarare beskriver en
färdighet eller förmåga än en kunskap. Omklassningen skedde alltså mot den
teorietiska utgångspunkten att teoretisk kunskap eller veta att kunskap, är
kunskap och förståelse, praktisk kunskap eller veta hur kunskap är färdighet
och förmåga och att veta när kunskap, praktisk klokhet eller till exempel
övergripande etiska frågor är värderingsförmåga och förhållningssätt.

Eftersom många svar behandlade frågor om anställningsbarhet lät jag
dessa svar bilda ytterligare en analysgrupp: anställningsbarhetsdimensionen,
som alltså adderades som variabel i analysmatrisen. Anställningsbarhet är ett
av de övergripande målen i Bolognadeklarationen. Med anställningsbarhet
menas att människor, med i detta sammanhang akademiska meriter, ska
kunna få och bibehålla en anställning för att på så sätt skapa en grund för sin
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försörjning. (Brunåker, m fl. 2007; Liedman, 2008). Under analysarbetet
tolkade och bedömde jag om de olika svaren omfattade anställningsbarhet.

Studenterna svarade med beskrivningar av eller önskemål om olika typer
av ämnesinnehåll och därför adderade jag även ämnesinnehåll som en
separat variabel i datamatrisen. Sammanlagt identifierade jag, i de båda
enkätgrupperna, tio olika typer av ämnesinnehåll där innehållet enligt
uppställningen nedan tilldelades olika variabelvärden:

• Branschkunskap och entreprenörskap
• Ljud- och inspelningsteknik
• Musikalisk utveckling inklusive musikinstrumentspel
• Musikproduktionspedagogik och -strategi
• Musikproduktionsteori inklusive lyssningsstrategi
• Musikteori inklusive gehörsträning
• Personlig utveckling inklusive kreativitet
• Satslära och orkestrering
• Upphovsrätt
• Övergripande önskan om professionell musikproducentkompetens

Utöver dessa tio typer av ämnesinnehåll hade jag även en kategori, övrigt,
för svar som var ofullständiga och därför inte möjliga att tolka in i någon av
de nio innehållskategorierna.

När resultaten från enkätundersökningen refereras i resultatavsnittet
benämns de två enkätgrupperna som den första enkätgruppen/-
undersökningen och den andra enkätgruppen/-undersökningen. Samtliga
enkätsvar som citeras presenteras anonymt i resultatavsnittet.

5.1.3 Gruppintervjuundersökningen

Vid gruppintervjuerna kom deltagarna från samma studentgrupp som deltog
i den första enkätundersökningen. Studenterna var indelade i fyra grupper
med fem till sju studenter i varje grupp. Ett par av de studenter som var med
vid enkätundersökningen var förhindrade att vara med när gruppintervjuerna
genomfördes men i gengäld tillkom vid gruppintervjuerna ett par studenter
som inte hade närvarat vid enkätundersökningen.

Vid gruppintervjuerna, som genomfördes tre veckor efter den första
enkätundersökningen, fick deltagarna inledningsvis, som återkoppling på
enkätundersökningen, en kortfattad redovisning av resultaten från denna.
Därefter ställde jag några frågor som var en direkt uppföljning av hur
studenterna hade svarat i enkäten. Avslutningsvis var det fritt fram för
deltagarna att diskutera valfria frågor med relevans för den övergripande
frågeställningen som alltså var vilka lärandemål som studenterna bedömde
som viktiga för utbildningen i musikproduktion.
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Inför gruppintervjuerna hade jag alltså förberett ett antal uppföljnings-
frågor med utgångspunkt från enkätundersökningen. Flera av frågorna
handlade om anställningsbarhet som: Var ser ni er själva på arbets-
marknaden om några år? Hur skapar man ett kontaktnät? Eller: Vad ger
jobb: personlig stil eller generella kunskaper? Under gruppintervjuerna
använde jag mina förberedda frågor i varierande utsträckning. I en av
grupperna var flera studenter mycket diskussionsvilliga och där avstod jag
nästan helt från att styra samtalet med mina förberedda frågor utan lät
studenterna diskutera ganska fritt. Däremot avbröt jag ibland med spontana
frågor när jag ville någon särskild tankegång skulle uttryckas tydligare. I tre
grupper flöt samtalet bra och jag fick intressanta kommentarer, synpunkter
och åsikter från studenterna. I en av grupperna lyckades jag inte få igång
något samtal alls av intresse för den här studien. I den gruppen lyssnade
studenterna på min enkätredovisning men sedan ville studenterna gå på
lunch istället för att diskutera. De övriga tre gruppintervjuerna varade
vardera i ca 30 minuter. Intervjuerna spelades in på minidisk.

Analysen av materialet inleddes med att jag i ljudredigeringsprogrammet
Adobe Audition lyssnade igenom intervjuerna, gjorde markeringar och
anteckningar om vilka avsnitt som var intressanta och relevanta mot
bakgrund av studiens syfte. Därefter transkriberade jag ljudfilerna till
utskriven text. Under denna process pendlade jag mellan att lyssna på
inspelningarna, läsa intervjuutskrifterna och skriva nya texter där jag
koncentrerade och sammanfatta långa uttalanden och långa meningar så
långt som möjligt utan att innebörden förändrades.

Vid analysen av gruppintervjuerna följde jag en likartad procedur som vid
analysen av enkätundersökningen, med den skillnaden att analysmatrisen
som användes var anpassad till det aktuella datamaterialet med följande åtta
variabelvärden som var direkt hämtade ur materialet:

• Anställningsformer
• Hur man skaffar sig ett kontaktnät
• Framtida arbete
• Personlig stil eller generella kunskaper
• Social kompetens
• Vad man ska kunna efter utbildningen
• Värdet av en examen
• Övergripande uppfattningar om lärande

När studenter som deltog i gruppintervjuundersökningen citeras i resultat-
redovisningen namnges studenterna inte.

Som en konsekvens av att det inte var möjligt att använda samma
datamatris till gruppintervjuanalysen som vid analysen av enkätsvaren
genomförde jag ytterligare ett analyssteg genom att omarbeta de nio ämnes-
innehållskategorierna från enkätundersökningarna och gruppintervju-
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undersökningens åtta teman till sju nya sammanfattande underrubriker för
ämnesinnehåll:

• Musikinspelning och ljudteknik
• Analytisk lyssningsstrategi
• Egen musikalisk utveckling
• Pedagogiskt förhållningssätt
• Kreativitet och eget skapande
• Entreprenörs- och omvärldskunskap
• Personlig stil och social kompetens

Dessa underrubriker utgör strukturen i redovisningen av ämnesinnehållet
från enkät- och gruppintervjuundersökningarna.

I nästa textavsnitt redovisas resultat från enkät- och gruppintervju-
undersökningarna. Efter den inledande kvantitativa beskrivningen av hur
studenterna svarade i enkäterna med anknytning till olika typer av
lärandemål kommer ett längre avsnitt med redovisning av ämnesinnehåll
som studenterna beskrev i enkäterna och diskuterade under grupp-
intervjuerna. Sedan följer redovisning av hur studenterna tog upp
anställningsbarhet i sina enkätsvar samt hur frågor om anställningsbarhet
diskuterades under gruppintervjuerna. Därefter refereras en gruppintervju-
diskussion där studenterna framförde kritiska åsikter med pedagogisk
relevans kring den egna utbildningen. Resultatavsnittet avslutas med en
sammanfattning.

5.2 Resultat
Under analysarbetet gick merparten av svaren från studentenkäterna att
analysera i enlighet med de lärandemålsrubriker som är anges i högskole-
förordningens examensordning: kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Studenterna beskrev, i
såväl enkäterna som gruppintervjuerna, olika typer av ämnesinnehåll. Många
studenter tog också upp frågor om anställningsbarhet.

Den språkliga kvalitén skiftar i enkätsvaren vilket gör att det finns
osäkerhet i tolkningen av vissa svar. Många studenter uttryckte sig mycket
tydligt och med ett välutvecklat språk i fullständiga meningar medan några
lämnade enkätsvar som var otydliga. Två svar i vardera enkätgruppen var
mycket kortfattade eller ofullständiga. Exempel på sådana enkätsvar är ”vet
ej” och ”kunna ganska mycket om allt”. I den första enkätgruppen var det
två studenter och i den andra gruppen fyra studenter som endast lämnade ett
eller två svar och alltså avstod från att fullständigt besvara enkäten. Eftersom
svar som dessa inte går att tolka som något särskilt slags lärandemål eller
ämnesinnehåll redovisas de här ej i klartext utan räknas som internt bortfall.
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I den följande redovisningen är den procentuella fördelningen beräknad
med utgångspunkt från antalen lämnade tolkningsbara enkätsvar, 61 svar
från den första enkätgruppen och 69 svar från den andra enkätgruppen. En
viktig anmärkning är dock, med anledning av de ofullständiga enkätsvaren,
att några studenter uppfattade det som svårt att besvara enkäten eller att de
av andra skäl valde att svara ofullständigt.

I studentundersökningens enkäter handlade 20 svar (33 %) från den första
enkätgruppen och 18 svar (26 %) från den andra enkätgruppen om olika
former av kunskap och förståelse. Det vanligaste i dessa svar var att
studenterna ville ha ljudteknisk kunskap som exempelvis hur den tekniska
utrustningen i musikstudio fungerar eller kunskap om mjukvaror för
musikproduktion. I många enkätsvar svarade studenterna att de vill nå
kunskap om och förståelse för olika aspekter rörande musikproduktion.
Några svar var mycket breda och handlade på ett övergripande plan om
förståelse för hur en musikproduktion utförs från början till slut. I andra svar
redovisades önskemål om att ha kunskap nog för att kunna arbeta med
musikproduktion och ljudproduktion i professionella sammanhang. Vissa
svar var mer avgränsade som till exempel önskemål om specifika
musikteoretiska kunskaper. När studenterna använde begreppet förståelse i
sina svar var innehållet oftast väl avgränsat. Flera svar med begreppet
förståelse kan dock uppfattas mer som ett uttryck för personliga intressen
och behov än en genomreflekterad analys av vad som är det viktigaste att
lära sig under en utbildning i musikproduktion. Exempel sådana svar är när
det finns önskemål om förståelse för musik eller om att förstå musikteori.

Flest enkätsvar handlade om olika färdigheter och förmågor som
studenterna svarade att de ville få under sin utbildning i musikproduktion.
Från den första enkätgruppen var det 25 svar (41 %) och från den andra
enkätgruppen 33 svar (48 %) som jag tolkade som färdighet och förmåga.
Sammanlagt, i både grupperna, var det något fler svar som beskrev förmågor
än svar som tog upp färdigheter men min bedömning är att den semantiska
skillnaden mellan begreppen färdighet och förmåga är så liten att det inte går
att dra några säkra slutsatser utifrån denna skillnad. I flera svar uttryckte
studenterna att de ville ha färdighet och förmåga att yrkesmässigt kunna
arbeta med musikproduktion. Svaren handlade om att få erfarenhet och
säkerhet inom olika musikproduktionssammanhang och förmåga att kunna
försörja sig i yrket. Det fanns också studentsvar som pekade på en önskan
om bred kompetens och anpassningsbarhet, till exempel en student som
svarade att han ville kunna arbeta i vilken studio som helst och med vilket
musikproduktionsprogram som helst. Flera studenter svarade på liknande
sätt med att de ville att utbildningen resulterar i färdighet och förmåga att
genomföra musikproduktioner från idé fram till färdig produktion med allt
vad det kan innebära. I flera enkätsvar uttryckte studenterna önskemål om att
nå en personlig utveckling i form av nya eller utvecklade färdigheter och
förmågor. Flera studenter tog i sina svar upp olika förmågor kopplade till sin
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egen musikaliska utveckling som till exempel önskemål om att utveckla sin
rytmiska förmåga. Andra beskrev önskemål om att utveckla analytiska
förmågor som till exempel förmåga att analysera andras musikproduktioner.

Få enkätsvar tolkades direkt som värderingsförmåga och förhållningssätt.
I samband med analysarbetet omtolkade jag dock några svar som jag initialt
hade uppfattat som kunskap och förståelse eller färdighet och förmåga. Efter
omtolkningen kom 7 enkätsvar (11 %) från den första enkätgruppen och 9
svar (13 %) från den andra enkätgruppen att rymmas under denna rubrik. De
svar som tydligt gick att tolka in som värderingsförmåga och förhållningssätt
handlade till exempel om önskemål om att utbildningen resulterar i ökad
respekt för andras musiksmak och musikuppfattning och sådant som att
kunna se svagheter samt starka sidor hos en musikproduktion med särskild
vikt på att vikt på att hitta personligheten hos en sångare eller sångerska.

Vissa av studentundersökningens enkätsvar var på grund av sin
utformning svåra att tolka in i de aktuella lärandemålskategorierna. Ett
exempel på ett sådant svar är:

Teknisk kunskap gällande inspelning i studio. Gärna kompletterat med
mixningsteori. Kort sagt att bemästra en stor (så väl som liten) studio och
kunna producera en produktion.

De första två meningarna i detta svar beskriver kunskap och förståelse men
den sista meningen beskriver snarare en förmåga eller färdighet. Just det här
exemplet valde jag att klassificera som kunskap och förståelse eftersom min
tolkning är att den sista meningen är en förklaring till vad kunskapen ska
användas till. En annan möjlighet att komma runt sådana här tolknings-
problem kan vara att klassa de två första meningarna som kunskap och
förståelse och den sista meningen som förmåga och färdighet. Mot bakgrund
av hur enkätfrågan var formulerad är det, enligt min uppfattning, fullt rimligt
att vissa svar hänger mellan kategorierna. Det är orimligt att anta att de
deltagande studenterna i sitt språkbruk är helt klara över skillnader i
betydelse mellan de olika begrepp som används för att beskriva lärandemål
och det är heller inte rimligt att alla lägger samma betydelse i begreppen.

Sammanlagt 18 enkätsvar, nio (15 %) från den första enkätgruppen och
även nio svar (13 %) från den andra enkätgruppen var inte möjliga att i
analysen bedöma som vare sig kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga eller värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa svar, som
klassades som övrigt, hade gemensamt att de var kortfattade och i flera fall
ofullständiga. Bland dessa svar var det många, sex svar första enkätgruppen
och ett svar i den andra enkätgruppen som på olika sätt uttryckte önskemål
om att utbildningen leder till yrkesmässiga kontakter.

Ungefär hälften av studenterna i enkätundersökningen lämnade svar där
musik ingick som ämnesinnehåll. Det näst vanligaste ämnesinnehållet i
enkätsvaren hade teknisk inriktning med fokus på musikinspelning och
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ljudteknik. Annat ämnesinnehåll var kreativitet, personlig utveckling och
olika former av branschkunskap. Många studenter anknöt också i sina svar
till frågor om anställningsbarhet. Flera studenters enkätsvar var innehålls-
mässigt breda med olika slags ämnesinnehåll.

I enkätsvaren var det vissa studenter som framförde önskemål om att bli
inskolade i en tradition och sedan arbeta inom denna och möjligen utveckla
såväl sig själva som traditionen i sig. Det fanns andra studenter som genom
sina svar visade att de snarare ville lära sig verktyg och metoder för att
kunna uttrycka sig i musiken eller genomföra musikproduktioner med
utgångspunkt från sig själva. Studenterna redovisade alltså i detta avseende
olika mål med sina studier.

I en undersökning som denna är det möjligt att olika studenter lyfter fram
olika slags ämnesinnehåll beroende på vilken personlig målsättning de har
med sina studier. Dessutom var frågan som studenterna fick i enkäterna
personligt ställd: Vad anser du är de tre viktigaste saker/förmågor/kunskaper
(learning outcomes) som du vill ha med dig när du är klar med din
utbildning i musikproduktion? Därför det orimligt att tolka studenternas svar
som genomtänkta uppfattningar om vilket ämnesinnehåll som bör ingå i en
musikproduktionsutbildning.

5.2.1 Musikinspelning och ljudteknik

En knapp tredjedel av enkätsvaren anknyter till teknik och de flesta av dessa
handlar om musikinspelning eller studioproduktion. Ett fåtal svar handlar om
PA- eller liveljud vid till exempel konsertproduktion.

Flera svar beskriver, som i följande citat, studenters önskemål om att
utbildningen ska ge den tekniska färdighet som krävs för att kunna arbeta
som musikproducent:

Teknisk kunskap gällande inspelning i studio. Gärna kompletterat med
mixningsteori. Kort sagt att bemästra en stor (så väl som liten) studio och
kunna producera en produktion.

Ett annat enkätsvar har liknande innebörd:

Jag vill ha kunskap om hur man spelar in o [och] mixar en låt. Kunskap om
programvaran, inspelningstekniker, tips o [och] trix i inspelningens syfte.

Dessa citat ger en bild av att studenterna kan se tekniken som verktyg man
använder för att nå musikaliska mål. Men i många studentsvar, som i citatet
nedan, framgår att det inte är fråga om ytliga kunskaper.

Att kunna hantera ett inspelningsprogram och ett MIDI-program tillsammans
med inspelningsutrustningen, på ett fullutvecklat sätt.
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På ett fullutvecklat sätt är, enligt min tolkning, ett annat sätt att uttrycka att
man vill bemästra och vara förtrogen med hur utrustningen fungerar. Några
svar har en mer specifik inriktning som:

Lära mig att spela in akustiska instrument så att det låter professionellt.

Andra svar är innehållsmässigt precisa i detalj som:

Den bästa micplaceringen [mikrofonplaceringen] för att få det bästa
grundljudet.

Även kunskap om tradition, hur det brukar gå till, framhålls i några svar
som:

Att kunna förstå de delar som behövs för att få en och skapa en bra mix till
sammanhanget. Helt enkelt! Lära sig mixa!

Några svar visar på uppfattningen att det krävs mycket praktiskt arbete och
övande för att bli skicklig som musikproducent:

Studiovana. Tid i studion i inspelningssyfte. Tid och möjlighet att spela in
och mixa olika musikstilar och genrer.

Det finns också svar som pekar på en medvetenhet om att det inte finns
patentlösningar som fungerar i alla möjliga stilar och genrer utan att
tillvägagångssätten behöver anpassas till vad för slags produktion det är som
ska genomföras:

Erfarenhet av inspelning i olika genrer o om hur man brukar göra i de olika
genrerna.

Endast fyra studentenkätsvar handlar om PA- eller liveljud, alltså
ljudteknikerarbete i samband med konsert- eller teaterverksamhet. En av
studenterna svarade i enkäten kort och koncist:

Känna mig säker på PA-ljud.

En annan student svarade lite mer utförligt på samma tema:

Liveljud/mix: kunna sköta allt i ett liveframträdande Rigga, mixa och allt
som har med det att göra.

De två svaren här ovan har gemensamt att de handlar om praktiska
färdigheter och förmågor samt att man önskar vara förtrogen med vilka
arbetsuppgifter som finns i samband med körning av PA-ljud.
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Under gruppintervjuerna var det heller inte många som såg PA-ljud som
ett primärt yrkesmässigt mål. Däremot fanns uppfattningen att det finns
arbetstillfällen inom PA- eller liveljud och att det därför kan vara klokt av
försörjningsskäl att lära sig de arbetsuppgifter som PA-ljudtekniker har.

Det är inte exklusivt för svaren som handlar om PA-ljud att man vill
uppnå en förtrogenhet inom området eftersom liknande formuleringar
förekommer även bland dem som primärt önskar praktiska färdigheter och
förmågor inom inspelning och studioproduktion. Det som jag tycker är värt
att notera när svaren har formuleringar som ”Känna mig säker …”, ”Den
bästa micplaceringen …” eller ”… kunna sköta allt …” är att studenternas
visade en hög anspråksnivå. Studenterna som svarade på det här viset ville
alltså inte vara orienterade eller ha kännedom. De ville ha förtrogenhet.

Några studenter menade under den uppföljande gruppintervjun att de inte
hade tillräckliga kunskaper om vad det finns för skillnader mellan olika typer
av ljudteknisk utrustning. De hade till exempel svårt för skillnaden mellan
analog och digital ljudutrustning både vad gäller själva hanteringen av
utrustningen och på vilka sätt analog och digital ljudteknik låter annorlunda.
Det var tydligt att flera studenter kände sig obekväma med självidentifierad
okunskap som denna. Dock var det ingen av studenterna som reflekterade
över huruvida det är giltig eller väsentlig kunskap att kunna höra skillnad
mellan analog och digital ljudutrustning.

5.2.2 Analytisk lyssningsstrategi

I ungefär vart sjätte enkätsvar tog studenterna upp ämnesinnehåll som
handlar om lyssningsstrategier och musikproduktionsanalys. En student
svarade:

Kunna plocka ut olika instrument och enbart lyssna till enstaka
instrument/sång när jag hör en låt.

Ett annat studentsvar som beskriver lyssningsanalysförmåga är:

Förmågan att ”höra”, snabbt urskilja det väsentliga.

Flera studenter uttryckte också i sina svar att de ville utveckla sin förmåga
att göra musikproduktionsanalyser:

Att själv kunna skapa musikproduktioner som följer ”kommersiella” mallar
och konventioner vad gäller melodi, arrangemang, sång mm.

En annan student svarade på ett sätt som antyder en mer akademisk
inriktning:
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Få större inblick i musikskapande i olika genrer och kunna bedöma
produktioner på ett vetenskapligt/objektivt sätt.

En annan student lämnade ett liknande svar:

Fördjupa min analysförmåga vad gäller andras musikproduktioner.

Studenternas svar visar att lyssning och analys är viktiga områden för
musikproducenter. Min tolkning är att dessa svar, i likhet med några andra,
ger uttryck för uppfattningen att det finns särskilda koder, konventioner eller
mallar som går att lära sig och som är värdefulla att kunna tillämpa när man
producerar musik.

5.2.3 Egen musikalisk utveckling

Knappt vart sjunde enkätsvar har musikteori som ämnesinnehåll eller
beskriver önskemål om att nå egen musikalisk utveckling.

Många studenter svarade att musikteoretiska kunskaper är något av det
viktigaste som de vill lära sig under utbildningen. Flera av dessa enkätsvar
var dock mycket kortfattade som:

Mer förståelse för musikteori.

Eller:

Få lättare att ta ut en melodi från en idé.

I några enkätsvar finns önskemål om musikteoretisk praktisk handlings-
kompetens. En student svarade:

Ha mer kunskap om de olika system man använder sig av för att skapa
diverse ackord, samt vilka toner som passar ihop och vilka som inte gör de…
… Bli bättre på att skapa arrangemang av diverse instrument eller ljud. Hur
man bygger upp körer mm. Nianser [Nyanser] mellan olika toner.

Min tolkning av studenternas svar som handlar om musikteori är att
undersökningsdeltagarna tyckte att sådant som satslära, gehör, orkestrering
och arrangering var nyttiga eller nödvändiga verktyg i musikproduktions-
verksamhet.

Det finns också några enkätsvar som handlar om musikalisk utveckling
och musikinstrumentspel. En student svarade:

Utveckla min egen musikalitet och få mer förståelse för musiken.

En annan student svarade:
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Att kunna spela/programmera melodier på en högre nivå än i dagens läge.

Båda dessa svar anknyter inte direkt till musikproduktion utan är svar man
säkert kan få om man gör liknande undersökningar i andra utbildningar med
musikinriktning. Ett enkätsvar som gav mig tolkningsproblem är:

Kunna använda instrument bättre, gitarr, piano osv.

Min initiala tolkning var att det bakom detta svar fanns en önskan om att lära
sig spela bättre men med tanke på att svaret lämnats i en musikproduktions-
kontext är också en rimlig tolkning att svaret egentligen uttrycker en önskan
om att bli bättre på att producera musik där olika instrument som piano och
gitarr används. Jag menar att båda dessa tolkningar är möjliga men oavsett
vilket handlar det om musikalisk utveckling. Ett annat studentsvar som
tydligt handlar om musikalisk utveckling är:

Musikalisk utveckling, förmåga att utveckla det musikaliska i en produktion.

En intressant uppföljande diskussionsfråga till ett sådant svar kan vara
fundera över vad som menas med det musikaliska i en produktion.

5.2.4 Pedagogiskt förhållningssätt

Knappt vart tionde enkätsvar anknyter till musikproduktionspedagogik och
musikproduktionsstrategi. I flera svar beskrivs en önskan om att kunna
arbeta yrkesmässigt som musikproducent. Detta är ett tema som återkommer
i flera svar riktade mot olika slags ämnesinnehåll. Det finns också svar som
beskriver förmågor som kräver omfattande kompetens som musikproducent:

Konsten att förvandla demos [provinspelningar] till guldskivor.

Några studenter beskrev i sina svar explicit vissa egenskaper eller förmågor
de vill ha när de är klara med sin utbildning. En student svarade:

Att kunna se svagheter samt starka sidor hos en musikproduktion. Särskild
vikt på att hitta personligheten hos en sångare/sångerska.

En annan student svarade:

Kunna prata ”musikerspråk” (så att musikern och jag – ljudteknikern, förstår
varandra).

Båda svaren beskriver enligt min tolkning pedagogiska synsätt. När
önskemålet är att hitta personligheten hos en sångare och att identifiera
starka och svaga sidor uppfattar jag ett synsätt som påminner mycket om hur
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musiklärare på högre nivå kan resonera när de till exempel väljer ut och
föreslår repertoar för olika studenter. En sådan strategi syftar till att
identifiera och förstärka de goda egenskaperna hos en artist eller musiker.
Även när önskemålet är att lära sig prata musikerspråk finns en pedagogisk
målsättning att söka dialog, förståelse och ömsesidig respekt. Det går med
detta fall att göra paralleller till hur skickliga lärare anpassar sig efter sina
elevers förkunskapsnivå såväl innehållsmässigt som av språkliga eller
kommunikativa skäl för att nå ett så bra resultat som möjligt med sin
undervisning.

Några enkätsvar handlar om metoder för hur produktioner leds och
organiseras. Några svar är väldigt övergripande. Men det finns också svar
som något mer detaljerat uttrycker vilka kunskaper, förmågor eller liknande
som studenterna önska ha med sig efter sin utbildning. En student svarade:

Ha grepp om en bra arbetsordning, hur arbetet smidigast utförs.

Svar som dessa vittnar om en insikt eller uppfattning om att man bör
tillämpa särskilda metoder i samband musikproduktion ungefär på samma
sätt som till exempel lärare kan tillämpa vissa metoder i sin undervisning.

Vissa svar ger uttryck för att studenterna under sin utbildning vill arbeta
fram metoder med utgångspunkt från sig själva. En student svarade:

Erfarenhet av olika arbetssätt så att var och en kan finna sitt eget arbetssätt
som passar bäst.

5.2.5 Kreativitet och eget skapande

I några enkätsvar tar studenterna upp kreativitet och skapande som viktiga
mål som:

Nytänkande/kreativitet, skapa nya sound eller att veta hur man skall
åstadkomma ett visst sound. Hur gör man?

Svaret ovan antyder en medvetenhet om att ”nya sound” är ett konstnärligt
uttryck för musikproducenter, möjligen med betydelsen att ett visst ”sound”
kan fungera som ett varumärke för en musikproducent.

En annan student lämnade ett svar där kreativitet har central betydelse:

Skapandeförmåga (Kreativitet) Har övat upp sin förmåga – ökad kreativitet.

En uppfattning som kommer fram i några enkätsvar är en önskan om att
samla sin kreativitet i alster som kan visas upp som arbetsprov. På detta tema
svarade en student:
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Mycket egenproducerat material, dels för att få mycket erfarenhet, dels som
referenser vid framtida jobbsökande.

Som i svaret ovan omfattar svaren ofta olika slags ämnesinnehåll och tar
även upp olika aspekter, som till exempel anställningsbarhet och bildning.

I flera svar finns en medvetenhet om att till exempel ”nya sound” kan ge
konkurrensfördelar eller att kreativiteten, det egna skapandet, är viktiga
aspekter i framtida yrkesverksamhet.

5.2.6 Entreprenörs- och omvärldskunskap

Inga studenter använde begreppen entreprenörskap eller företagande i sina
enkätsvar. Dock indikerar några svar att sådant ämnesinnehåll kan vara
intressant för studenterna. Ett exempel på ett sådant svar är en student som
svarade:

Marknaden. Hur ser den ut? Att promota sig, skaffa kontakter osv.

Det här enkätsvaret, som är formulerat som olika frågor, uttrycker enligt min
tolkning en målsättning att utveckla ett entreprenörskap.

I de uppföljande gruppintervjuerna var det flera studenter som tog upp
frågor med anknytning till entreprenörskap och företagande. Flera studenter
menade att de räknade med att bli egenföretagare efter sina studier med
motiveringen att det helt enkelt är så som musikbranschen fungerar.

Några studenter berättade i samband med gruppintervjuerna att de gärna
skulle vilja ha mer kunskap om akustik med särskild inriktning på hur man
ska göra om man bygger sin egen studio. I detta sammanhang sa en student
att han gärna hade velat ha en praktiskt inriktad studiobyggarkurs:

En verkstadskurs hade inte varit helt fel. Flera av oss räknar med att bygga
egna studior.

Denna kommentar och den efterföljande diskussionen visade tydligt att
studenterna var införstådda med att de efter sina studier antagligen inte
kunde räkna med att arbeta som anställda i traditionell mening utan troligtvis
kommer att få bygga upp sina produktionsmiljöer på egen hand och att
sådant arbete kan kräva många olika slags kompetenser. Samtidigt visade
studenterna att de inte hade en helt tydlig bild av vad arbete som
musikproducent i sin helhet omfattar utan såg sig själva som entreprenörer
som på egen hand skapar en produktiv verksamhet.
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5.2.7 Personlig stil och social kompetens

I enkäterna var det några studenter som uttalat skrev att de ville utveckla sin
personliga stil. Dessutom antydde några studenter att de ville profilera sig.
Samtidigt var det många som i sina enkätsvar deklarerade att de ville ha
generella och breda kunskaper inom musikproduktion. Därför var en viktig
fråga för mig att under gruppintervjuerna fråga studenterna vad de tyckte var
viktigast: generella kunskaper eller individuell profilering? Under
gruppintervjuerna märkte jag dock att generella kunskaper och individuell
profilering knappast kan ställas mot varandra eftersom studenterna var
mångsidiga i sina uppfattningar. En student uttryckte detta samspel tydligt
när han menade att den personliga stilen handlar om hur man utför sitt arbete
när man till exempel mixar musik. Men för att kunna göra det så behöver
man också generella kunskaper om ljudutrustning och olika mjukvaror.

En student vävde in lite kritik mot den egna utbildningen i samband med
att vi diskuterade personlig stil och sade:

Personlig stil är ingenting som den här utbildningen kommer att
tillhandahålla utan det handlar om någonting som man får åstadkomma själv
genom att ta egna initiativ. Vi är ju mest inne och duttar på olika områden.

Några studenter tyckte att det är bra att ”vara inne och dutta” på olika
områden och särskilt uppskattades att studenterna i studior och laborations-
salar har tillgång till olika mjukvaror och utrustning som också används i
professionella musikstudior och bland verksamma musikproducenter.

I enkätundersökningen var det få svar som anknöt till personlig
utveckling och de flesta svaren med sådant ämnesinnehåll var raka och
kortfattade som en student som svarade:

Att utveckla/vidareutveckla en personlig stil.

En annan student var inne på ungefär samma linje:

Behärska tekniken samt kunnigt hitta ett personligt arbetssätt så att det ej
hindrar från att kunna skapa kreativa saker.

En tredje variant på samma tema:

Kunna förverkliga mina musikaliska idéer och föreställningar i egna
produktioner.

Till skillnad mot svaret ovan har svaret nedan en lite annan vinkel:

Insett vad för sorts musikproduktion jag vill syssla med i framtiden.
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Svaret ovan vittnar om en insikt om att det finns olika slags musikproduktion
och om att studenten anser att profilering inom någon särskild slags musik-
produktion kan vara att föredra. Få enkätsvar i studentundersökningen hade
alltså ett innehåll som uttalat beskrev personlig utveckling som till exempel
att utveckla en personlig stil för att bli gångbar i musikbranschen.

När vi under en gruppintervju samtalade om det var viktigast med
generella kunskaper eller individuell profilering var det en student som bytte
samtalsämne och sa:

Ännu viktigare är hur man funkar socialt i den grupp man ska arbeta med!
Jag kan göra hur bra jobb som helst men med en dålig attityd, mot till
exempel musikerna, så spelar det ingen roll hur duktig man är på att till
exempel mixa.

Denna kommentar fick mig att ställa följdfrågan om och i så fall hur social
kompetens tränas i utbildningen. Studenterna var inte helt ense vad de
menade med social kompetens. Först sade en student tydligt att man inte
tränar sin sociala kompetens under utbildningen. En annan student
replikerade på detta och hävdade det är ett uttalat mål i utbildningen att
studenterna ska öva upp sin sociala kompetens genom att jobba med andra
musiker och att då öva kommunikation. En annan student fyllde i med en
liknande uppfattning:

Vi får göra många inspelningsövningar och då tar vi oftast hjälp av varandra.

Dessa studenter menade alltså att det från utbildningsledningen fanns ett
underförstått lärandemål att öva social kompetens i samband med att de
genomförde musikproduktionsövningar.

Under diskussionen lyfte en av studenterna fram ett annat lärosäte som ett
föredöme när det gäller att träna upp social kompetens eller förmåga att
samarbeta eftersom de låter studenter från olika utbildningar, som
studiomusiker och ljudingenjörer, arbeta tillsammans i gemensamma projekt.
De omgivande studenterna nickade instämmande och visade tydligt att de
tyckte att ett sådant utbildningsupplägg verkade bra.

5.2.8 Anställningsbarhet i olika perspektiv

Totalt var det en knapp fjärdedel av enkätsvaren, 28 procent från den första
enkätgruppen och 19 procent från den andra enkätgruppen, som på olika sätt
handlade om anställningsbarhet. I de flesta av dessa användes begrepp som
direkt kan kopplas till arbetsmarknadsfrågor. I andra svar fanns en
kontextuell koppling till anställningsbarhet.
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En skillnad mellan de båda enkätgrupperna var att det i den första enkät-
gruppen var många, åtta studenter, som svarade att de ville att utbildningen
resulterar i ett kontaktnät i musikbranschen. En student svarade:

Ett bra kontaktnät för att kunna underlätt[a] framtida jobbtillfällen.

I den andra enkätgruppen uttryckte studenterna sig annorlunda och endast tre
studenter använde begreppet kontakter i sina svar. I den andra enkätgruppen
var det alltså större spridning på hur studenterna formulerade sig när de tog
upp anställningsbarhetsfrågor. En student i den andra enkätgruppen svarade:

Idéer på sätt att försörja sig med ett kreativt arbete.

Ett par studenter i den andra enkätgruppen uttryckte en önskan om att bli
gångbara i musikbranschen. En student svarade:

Förstå olika aspekter inom musik/inspelning/produktion bättre samt vara
gångbar producent i olika genrer.

En annan student i den andra enkätgruppen gav uttryck för uppfattningen att
utbildningen ska vara en slags licens eller körkort till branschen genom att
svara:

En (inom musikbranschen) högt värderad examen.

Skillnaderna mellan de två enkätgrupperna när det gäller hur de formulerade
sina enkätsvar kan vara ett uttryck för diskursiva skillnader mellan
grupperna. Min tolkning är att intresset för anställningsbarhetsfrågor var
stort i båda grupperna men studenterna uttryckte sig på olika sätt.

Då flera studenter i enkätundersökningen skrev att det var viktigt att
bygga upp ett kontaktnät i branschen under utbildningen så att man får
arbete efter examen var jag i den uppföljande gruppintervjun mycket nyfiken
på studenternas uppfattningar om hur sådant kontaktnätsbyggande går till.
I två av de fyra intervjugrupperna var det flera studenter som hade åsikter
om detta som de ville diskutera. En student ville att utbildningsanordnaren
skulle hjälpa studenterna med att bygga kontaktnät på studieorten eftersom
de flesta studenterna var tillresta och därmed saknade lokala kontakter. Mot
den uppfattningen vände sig en student som menade att:

Skolan ska inte behöva servera det till oss för då lär vi oss inget själva.

Flera studenter i samma intervjugrupp instämde i denna uppfattning. Som
exempel på hur man skaffar sig kontakter tog studenterna upp att gästlärare
kan vara bra kontakter liksom att praktik, under olika terminer och på olika
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arbetsplatser, kan ge goda möjligheter till branschkontakter. Men de flesta
studenterna var, enligt min uppfattning, överens om att det är studenterna
själva som ansvarar för att bygga sina kontaktnät. En student sade:

Man får söka upp folk i musikbranschen själv utanför skolan.

En annan fråga som intresserade mig mycket när jag analyserade
enkätsvaren var studenternas reflektioner över var de kan komma att arbeta i
framtiden. Här fick jag varierande svar. I en av intervjugrupperna berättade
alla studenterna att de ville arbeta med musik i framtiden men också att de
hade en mycket flexibel inställning till var i musikbranschen de kunde tänka
sig att arbeta. Några studenter nämnde musik till dataspel och filmmusik
som särskilt intressanta områden. I en annan intervjugrupp var det några som
menade att det går att få arbete med PA- eller liveljud eftersom
personalomsättningen, enligt studenterna, är stor just där. Men alla studenter
verkade inte vara så säkra på att kunna försörja sig inom området
musikproduktion. En av frågorna som jag ställde under gruppintervjuerna
handlade om var studenterna trodde att de kommer att vara om fem år. De
flesta studenterna hade svårt att ge konkreta svar på den frågeställningen.
Men i en av intervjugrupperna svarade en student med ett rakt svar:

I väntrummet på Arbetsförmedlingen!

Jag blev förvånad över hans inställning men då flera andra studenter i
gruppen nickade lite instämmande var mitt intryck att flera av studenterna
såg arbetsförmedlingen som ett troligt om än inte önskvärt framtida scenario.

Den allmänna uppfattningen bland studenterna var att det finns få fasta
tjänster inom musikproduktion. Några av studenterna berättade att de
räknade med att bli egenföretagare. Att få en fast anställning var inte ett mål
för flera studenter. En student var mycket tydlig och nästan provocerande
när han menade att normen fast anställning inte var något som han önskade:

Jag vill inte ens ha ett fast jobb! Jag skulle dö om jag skulle vara fast och veta
att jag skulle gå till samma studio mellan nio och fem resten av livet.

Samma student beskrev också att han som ett resultat av utbildningen vidgat
sina intressen och gärna skulle vilja arbeta med skrivande, kanske som
journalist med inriktning mot ljud- och musikproduktion. Även psykologi
och musikpsykologi nämndes som ämnesområden studenterna blivit
intresserade av genom innehållet i olika kurser i utbildningen.

Intrycket är att studenterna överlag inte såg bristen på fasta anställningar i
musikproduktionsområdet som ett problem. Studenterna var alltså öppna för
olika anställningsformer eller att bli egenföretagare och att de även kunde
tänka sig att arbeta med annat än renodlad musik- eller ljudproduktion.
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Under gruppintervjuerna var några studenter kritiska mot att det var för
lätt att ta sig igenom den egna utbildningen med bristfälliga kunskaper.
Dessa studenter menade att Bolognaanpassningen av kurs- och utbildnings-
planer måste få till resultat att endast de som når upp till lärandemålen kan
bli godkända. På så sätt blir examen en slags legitimation och får därigenom
ett ökat värde. En student med sådan uppfattning sa att:

Det är bra om betyget kan bevisa vad man kan efter sin utbildning. Man ska
inte kunna bli godkänd om man inte kan det som beskrivs i
examinationsmålen.

Han fortsatte:

Det finns de som inte kan men ändå blir godkända i nuvarande system och
det är inte bra.

Eftersom intervjuundersökningen ägde rum året innan Bolognaanpassningen
genomfördes var alltså studenterna vid tiden för undersökningen kvar i det
gamla kursplanesystemet med syftesbeskrivningar istället för lärandemål.
Det kan därför vara värt att notera att det bland studenterna fanns önskemål
om skärpta examinationskrav. Dock fick jag inte uppfattningen att
studenterna var insatta i vad Bolognaanpassningen egentligen handlade om.
Det är därför inte en rimlig slutsats att studenternas önskemål om skärpta
examenskrav var en konsekvens av Bolognaanpassningen.

5.2.9 Studentkritik

I samband med gruppintervjuerna kom en av grupperna in på att diskutera
hur man lär sig på ett bra sätt och alltså vad studenterna ansåg var bra
lärandesituationer och hur bra lärare agerar.

En student berättade att han särskilt uppskattade konkreta tips från lärare
och gästlärare, som till exempel hur man ska göra för att sänka s-ljud på en
inspelning, men också att det förekom övningar som han har svårt att se
nyttan med. En sådan var en lyssningsövning som gick ut på att blindtesta
mikrofoner för att bestämma lämpliga användningsområden utan att man
alltså hade kännedom om sådant som fabrikat, tillverkarens specifikationer
eller hur mycket mikrofonerna kostade. En annan student menade att han
tyckte att det var bra övning därför att han tvingades att helt lita på vad han
hörde och alltså inte påverkades av förutfattade meningar som bakgrunds-
information kan ge. Men den kritiska studenten menade som replik att
undervisningen på utbildningen, enligt hans uppfattning, generellt var för
fokuserad på att studenterna själva skulle komma fram till lösningar och att
denna metodik ofta gick till överdrift. Han sade:
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Alla konkreta tips, så att säga, har man fått komma fram till själv. Man har
fått någon slags provokation av lärarna men man har inte fått någon lösning.

En annan student fyllde i och menade att lärarnas pedagogik går ut på att:

Vi [lärarna] ska inte ge några tips alls utan ni [studenterna] ska själva komma
fram till det som ni lär er… och det är i och för sig bra på sitt sätt men det
kan vara rätt skönt ibland att få konkreta tips.

Detta uttalande fick mig att ställa frågan om det kan vara så att lärare i sin
rädsla att vara normativa istället blir otydliga. Direkt svarade en student
uttrycksfullt ”Ja!” och fortsatte:

Jag tror också att det är en egoism faktiskt!

Han menade att det i lärarnas metod ingick att studenterna självständigt och
på egen hand kulle nå kunskap och färdighet. Men också att lärarna inte ville
dela med sig av kunskaper som inneburit en stor ansträngning för dem själva
att uppnå. Bakom detta resonemang låg alltså en uppfattning om att lärarna
inte vill dela med sig av den mest värdefulla kunskapen. Eftersom de andra
studenterna nickade instämmande tolkade jag det som att denna åsikt delads
av de övriga i intervjugruppen.

5.3 Sammanfattande kommentarer
Delstudien genomfördes med högskolestudenter när de läste en kurs i
musikproduktion. Syftet var att fånga uppfattningar bland studenterna om
viktiga lärandemål i musikproduktion. En generell uppfattning bland
studenterna som deltog i undersökningen, där både enkäter och grupp-
intervjuer användes som datainsamlingsmetod, var att utbildningen ska ge
dem rejäla kunskaper som leder till att de känner sig förtrogna med teknik
och arbetsmetoder för musikproduktion. Sett utifrån ett lärandemåls-
perspektiv ville studenterna, under utbildningen, i första hand utveckla sin
färdighet och förmåga. I andra hand ville de ha kunskap och förståelse och i
tredje hand ville de utveckla sin värderingsförmåga och sina förhållningssätt.

Musik var det vanligaste ämnesinnehållet i enkäterna och många svar
handlade om musikproduktionsteori, musikalisk utveckling, musik-
produktionspedagogik och musikteori. Ett annat vanligt ämnesinnehåll var
ljud- och inspelningsteknik i olika former. Även kreativitet, personlig
utveckling och olika aspekter av branschkunskap förekom som ämnes-
innehåll i enkätsvaren.

Frågor om anställningsbarhet var viktiga för studenterna både i enkäterna
och i gruppintervjuerna. En allmän uppfattning var att det är ovanligt med



5. Delstudie 2: Studenters uppfattningar om musikproduktion

125

fasta anställningar inom musikproduktion men också att det inte upplevdes
som ett problem av studenterna eftersom de visade en flexibel inställning till
arbete efter studierna. Överlag var studenterna öppna för olika anställnings-
former eller för att bli egenföretagare och de kunde även tänka sig att jobba
med annat än renodlad musik- eller ljudproduktion. Några studenter menade
i sina svar att anledningen till att de valt att studera var att studierna skulle
bli en väg till försörjning snarare än att man studerade av ett rent bildnings-
intresse. En vanlig uppfattning bland studenterna var att branschkontakter
behövs för att få arbete. Några studenter gav uttryck för en önskan att deras
examen skulle fungera som en legitimation, ett bevis för att de klarar av att
arbeta som musikproducenter. De menade också att examinationskraven
måste vara höga om utbildningen ska ge status i musikbranschen.

Vissa studenter indikerade i sina enkätsvar och under gruppintervjuerna
önskemål om att under utbildningen bli inskolade i en tradition och att sedan
kunna arbeta inom denna tradition. Andra studenter såg snarare utbildningen
som ett sätt att lära sig olika verktyg och metoder för musikproduktion för att
efter utbildningen kunna uttrycka sig i musiken eller genomföra
musikproduktioner med utgångspunkt från sig själva.

Från studenterna riktades kritik mot den egna utbildningen eftersom de
önskade att lärarna vore mer konkreta och tydliga i sin undervisning. Bland
studenterna fanns också uppfattningen att lärarna, kanske av konkurrensskäl,
ibland avsiktligt lät bli att lära ut sina mest värdefulla kunskaper.

En viktig slutsats är att studenterna hade olika mål med sina studier i
musikproduktion. Därför går det inte att tolka enskilda studentsvar som
genomreflekterade uppfattningar om vad för slag ämnesinnehåll som bör
ingå i en musikproduktionsutbildning. Däremot ger det samlade resultatet
från studenternas svar i enkäterna och gruppintervjuerna en tydlig bild av att
musikproduktion, enligt studenterna, är ett ämne med många olika slags
innehåll. En annan slutsats är att det ämnesinnehåll som studenterna tog upp
mycket väl kan beskrivas i olika topos, alltså i tankeplatser som är mer
plastiska än de tydliga variabelvärden som jag använde under analysarbetet.
Det är fyra olika topos som tydligt framträder i studenternas svar:

• musik
• teknik
• bransch
• personlig utveckling

Studenternas svar omfattar många olika aspekter med tydlig koppling till
musik. Det är inte särskilt förvånande i ett ämne som musikproduktion, utan
musik ingen musikproduktion. Kanske lite mer överraskande är att
studenterna lyfte fram olika frågor om teknik och frågor med bransch-
koppling så tydligt i sina svar. Detta visar att studenterna var medvetna om
att den tidigare produktionsapparaten där arbetsdelning var norm har ersatts
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av en ny där snarare multikompetens är vad som krävs. Där förr musik-
producenter, ljudtekniker, artister, jurister med flera arbetade sida vid sida
med olika arbetsuppgifter kan idag alltså en person göra allt sådant arbete på
egen hand. Musik, teknik och bransch framstår som helt centrala topos när
det gäller studenternas uppfattningar om vilket ämnesinnehåll de önskade i
utbildningen. Frågorna om personlig utveckling rör sig i en annan dimension
och bland studenterna fanns två tydliga inriktningar. Några gick utbildningen
för att utveckla sig själva, för att växa och kanske för att utveckla sidor hos
sig själva om de såg som värdefulla. Andra gick utbildningen för att lära sig
ett yrke och för att bli någonting. Några verkade alltså ha bildning som mål
och andra önskade utbildning och möjlighen går det att spåra en konflikt
mellan dessa målsättningar. Några studenter poängterade att de ville lära för
att kunna genomföra sina egna produktioner. Andra studenter ville att
utbildningen skulle fungera som en licens. Det senare visar på att det fanns
studenter bland undersökningsdeltagarna som såg sin utbildning i
musikproduktion som en professionsutbildning. Samtidigt har jag inte i
materialet sett några beskrivningar av hur den yrkeskår ser ut som arbetar i
den tänkta professionen musikproduktion/ -producent men det är ju heller
inte vad jag har frågat om.

Den stora variationen i studenternas syn på sitt lärande är en annan aspekt
som jag reflekterat över. Några studenter gav under gruppintervjuerna
uttryck för att vilja ha lärare som agerar som mästare och som med en
förmedlingspedagogik överför sina kunskaper. Detta står i kontrast mot den
mer klassiskt bildningsinriktade och nog även högskolemässiga undervisning
som andra studenter uppskattande beskrev var vanlig på utbildningen.
Skillnaden i inställning kan förklaras av att studenterna i sina resonemang
befann sig på olika plan och kan möjligen även hade olika bilder av sig
själva. I enlighet med Belenkys lärandeteori (Belenky, 1986; Wingård, 1998)
är en möjlig slutsats är att de studenter som efterfrågade en förmedlings-
pedagogiskt inriktad mästarlära inte hade kommit så långt i sin utveckling
när det gäller reflektion och självständighet.

Studenternas uppfattningar om ämnesinnehållet är ytterligare en aspekt
som jag reflekterat mycket över. Den mångvetenskapliga syn på musik-
produktion, som jag menar att studenterna beskrev att ämnet bör ha, visar att
studenterna hade mogna uppfattningar om vad de behöver lära sig.
Även studenternas tankar om anställningsbarhetsfrågorna, där de överlag
visade en fullt realistisk bild av den framtida arbetsmarknaden kan komma
att utvecklas, ger intrycket att studenterna absolut inte visar naivitet eller
oförnuft. Tvärt om handlar det om målinriktade människor som, även om de
vet att de sökt sig till en tuff bransch, valt att anta utmaningen och satsa på
sig själva med musiken som framtid.
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6 Delstudie 3: Yrkesverksammas
uppfattningar om musikproduktion

Syftet med den tredje delstudien har varit att genom intervjuer med lärare i
musikproduktion, aktiva musikproducenter och andra verksamma i musik-
branschen med god kunskap om musikproduktion fånga uppfattningar om
vad som är viktigt för blivande musikproducenter och blivande lärare i
musikproduktion att lära sig under sin utbildning. Målsättningen med de
konkreta forskningsfrågorna var att i första hand identifiera vad för slags
ämnesinnehåll som intervjupersonerna ansåg som viktigt för blivande
musikproducenter och blivande lärare i musikproduktion. I andra hand var
målsättningen att fånga uppfattningar om lärande i samband med musik-
produktion och angränsande områden.

Intervjupersonerna som deltog är lärare som undervisar i musik-
produktion, professionella musikproducenter och andra yrkesverksamma
från musikbranschen med god kunskap om musikproduktion. För att fånga
deras uppfattningar om lärandemål i musikproduktion använde jag
kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet av
intervjupersoner och sammansättningen av intervjufrågor gjordes med mål-
sättningen att fånga hållbara uppfattningar om ämnet musikproduktion som
kan vara giltiga utanför de sammanhang som intervjupersonerna befinner sig
i. Samtidigt bör, mot bakgrund av delstudiens begränsade omfattning, mitt
anspråk inte tolkas som ett försök att ge ett precist svar på vad som explicit
måste ingå i utbildningar för blivande musikproducenter eller lärare i
musikproduktion.

I det följande textavsnittet kommer en presentation av de metoder som jag
har använt för datainsamling, analys och resultatpresentation samt
beskrivningar av de deltagande intervjupersonerna. Därefter följer i tematisk
form resultat från intervjuerna, både i form av direkta citat och som referat
varvat med mina reflektioner och tolkningar. Kapitlet avslutas med en kort
sammanfattning av resultaten med slutsatser och en egen reflektion.

6.1 Metod
Som datainsamlingsmetod har jag i den här delstudien använt semi-
strukturerade kvalitativa individuella intervjuer (Kvale, 1997). I analysen av
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det insamlade materialet har jag, med utgångspunkt från en textkritisk metod
(Hellspong, 2001), med ett datastyrt arbetssätt utvecklat teoretiska slutsatser
via kodning av insamlade data (Esaiasson, 2007; Starrin, 2001; Svensson &
Starrin, 1996).

I en tidigare studie, som ingick i ett kursutvecklingsarbete vid Södertörns
högskola, intervjuade jag tre universitetslärare om olika aspekter av musik-
produktion med inriktning mot datorproducerad musik eller DESKTOP MUSIC

PRODUCTION (Gullö 2003). I samband med den studien samlade jag in ett
stort material där delar har relevans även för den här avhandlingens syfte.
Detta var ett viktigt skäl till att jag valde att återkomma till dessa tre
universitetslärare med kompletterande intervjuer samt att utöka materialet
genom att göra fler intervjuer med strategiskt valda intervjupersoner. De
övriga intervjupersonerna har jag kommit i kontakt med i olika sammanhang
och då, efter samtal, förstått att de har välgrundade egna uppfattningar om
musikproduktion, som professionell verksamhet och i utbildning.

6.1.1 Intervjupersonerna

Här följer kortfattade presentationer av intervjupersonerna. Samtliga
intervjuade är män. Den yngste var vid intervjutillfället drygt 30 år och den
äldste drygt 60 år. Intervjupersonernas namn är fingerade.

Filip är musiklärare på en kommunal gymnasieskola och arbetar heltid på det
estetiska programmet med inriktning musik. Han undervisar i första hand i
piano men är också lärare i musikproduktion. Sedan mitten av 1990-talet har
han också arbetat mycket med musikproduktion och då främst med dator som
produktionsverktyg. Som musiker är Filip genremässigt bred i sitt kunnande.
Därför är han också ofta anlitad som frilansmusiker i olika sammanhang.
Hans formella utbildning omfattar musiklärarutbildning där vissa kurser i
musikdata ingick.

Gustav är heltidsanställd som musiklärare på ett musikestetiskt friskole-
gymnasium. Han undervisar i olika kurser i musikproduktion som ljudteknik,
komposition och digitalt skapande. Som instrumentalist har Gustav studerat
gitarr men han saknar formell lärarutbildning och har heller ingen utbildning
i musikproduktion. I stället har Gustav en drygt 20-årig erfarenhet som
kompositör och som musikproducent. Framför allt har Gustav komponerat
olika former av mediemusik, som jinglar och vinjettmusik. Vid sidan av
lärararbetet driver Gustav ett studio- och musikproduktionsföretag.

Helge har under de senaste 15 åren arbetat som lärare och rektor vid en
gymnasieskola med musikestetiskt program. Direkt efter sin musiklärar-
utbildning arbetade han några år som frilansmusiker men blev efterhand mer
och mer intresserad av undervisning och utbildning och övergick till att
arbeta som musiklärare och efter något år också som skolledare. När jag
träffade och intervjuade honom hade han dock ganska nyligen slutat som
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skolledare och istället återupptagit sin musikerkarriär. Han har också arbetat
också med olika sidoprojekt, däribland ett mindre skivbolag.

Ivar är högskolelektor och har varit musikhögskolelärare i drygt tio år. Han
har en gedigen utbildning. Först skaffade han sig en musiklärarutbildning i
Sverige innan han fortsatte med utlandsstudier i bland annat komposition.
Som akademiker är han välmeriterad och har bland annat skrivit flera
internationellt publicerade texter. Som musiker har han arbetat mycket som
teatermusiker men framförallt komponerat och då ofta filmmusik. Under flera
år arbetade han utomlands som musiker, kompositör och producent och han
har även yrkeserfarenhet från olika musik- och medieföretag.

Johan är högskolelektor och har musikhögskolelärare lång erfarenhet av
undervisning i musikproduktion. Som utbildningsledare byggde han upp den
musikproducentutbildning som han under en lång följd av år också tjänstgjort
vid. Johan har en musiker- och musikpedagogisk utbildning i botten och har
som yrkesverksam musiker, orkesterledare och musikarrangör arbetat med
bland annat orkester- och teatermusik samt olika former av underhållning-
smusik. I dessa roller har han i olika sammanhang samarbetat med ett
betydande antal framstående populärartister, såväl nationella som
internationella. Som musikproducent har han också en omfattande skiv-
produktion bakom sig.

Kalle är högskolelektor och har lång erfarenhet som högskolelärare och
utbildningsledare men är, till skillnad mot övriga undersökningspersoner i
den här studien, inte musiker. Han har en teknisk bakgrund och arbetade
bland annat som musiktekniker vid Sveriges Radio innan han blev
akademiker. Parallellt med sitt arbete som högskolelärare har Kalle också
arbetat som ljudtekniker och då medverkat vid många skivinspelningar.

Ludvig har en musikhögskoleutbildning som instrumentalist i botten och har
under senare år studerat vidare och meriterat sig akademiskt. Han har
mångårig erfarenhet som musiker och egenföretagare, har arbetat med olika
former av underhållning och även drivit ett skivbolag. Sedan flera år tillbaka
är han högskoleadjunkt och undervisar främst i musikproduktion. Under
perioder har han också haft ledningsuppdrag vid den högskola som han
tjänstgör vid.

Martin är musikproducent och kapellmästare. Trots att Martin saknar högre
musikutbildning har han sedan drygt 20 år tillbaka försörjt sig som musiker,
musikproducent och kapellmästare. Redan under gymnasietiden hade Martin
många professionella uppdrag som pianist men valde ändå en civilingenjörs-
utbildning efter gymnasiet. Efter något år vid högskolan fick han dock så
många musikuppdrag att han avbröt sina studier och har sedan dess varit
verksam i musikbranschen. Som kapellmästare och musiker har han främst
arbetat med teatermusik och underhållning. Han driver ett eget företag med
studio- och musikproduktionsverksamhet. Som musiker och producent har
han arbetat med flera av Sveriges mest framgångsrika artister inom
populärmusik och underhållning.
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Niklas är musikproducent och ljudtekniker. Efter att ha läst en fil kand i
filmvetenskap och jobbat en tid som fritidsledare med musikverksamhet
bestämde sig Niklas för att satsa på musiken. Han flyttade till Kalifornien där
han studerade sång och skådespeleri. Men fick av slump möjlighet att
assistera som ljudtekniker i olika inspelningssammanhang. Han avancerade
snabbt och kunde efter en tid tjänstgöra som ljudtekniker i produktioner med
olika internationellt framgångsrika amerikanska artister. Efter några år
flyttade Niklas hem till Sverige och har sedan drygt tio år tillbaka arbetat som
musikproducent och ljudtekniker med många populära svenska artister. Han
driver ett produktionsbolag tillsammans med en producentkollega. Niklas har
också fått ta emot branschutmärkelser för framgångsrika produktioner.

Olof är ljudtekniker och musikproducent. Han är utbildad civilingenjör och
arbetade en tid med avancerad dataprogrammering men har sedan början av
1980-talet arbetat med musikproduktion och är numera en av Sveriges mest
ansedda ljudtekniker. Olof har arbetat med många svenska och internationella
skivproduktioner och ett 15-tal filmproduktioner. Som mixtekniker har han
medverkat i flera internationellt framgångsrika produktioner. Han har bred
erfarenhet av musikproduktion i olika genrer och har utöver ett stort antal
populärmusikproduktioner även medverkat som ljudtekniker och musik-
producent vid till exempel skivproduktioner i samband med flera
uppmärksammade musikalproduktioner. Många av de produktioner som Olof
arbetat med har belönats med olika branschutmärkelser som guldskivor och
såväl svenska som internationella Grammis-/Grammynomineringar.

Petter är musikproducent och driver ett skivbolag som ger ut kammarmusik
och nutida konstmusik. Han har en gedigen musikerutbildning i botten och
har som yrkesverksam frilansmusiker arbetat med såväl kammar- som
orkestermusik. Petter har också lång musikpedagogisk erfarenhet som
instrumentallärare på folkhögskola och kommunal musikskola. Som
musikproducent är Petter självlärd och har de senaste tio åren framför allt
specialiserat sig på att redigera musik. I det egna skivbolaget gör Petter alla
förkommande sysslor som administration, marknadsföring, layout och design
utöver att arbeta som ljudtekniker och musikproducent vid inspelningar.

6.1.2 Procedur för datainsamling och analys

Grundproceduren för intervjuerna var att jag inledningsvis hade ett kortare
samtal med intervjupersonen, ibland per telefon, där jag noga redogjorde för
syftet med studien och motiverade varför jag ville genomföra en intervju.
Dessutom passade jag på att reda ut praktiska frågor inför intervjun och
kunde även förbereda intervjupersonen på vad för slags frågeställningar som
jag ville ta upp i intervjun. Dessa researchsamtal var mycket värdefulla för
mig i mitt planeringsarbete.

De flesta intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive
arbetsplatser. Intervjuerna var till sin karaktär kvalitativa i den meningen att
genuina och öppna frågor ställdes där jag så långt som möjligt försökte att
följa intervjupersonernas tankegångar med spontana följdfrågor. Detta fick



6. Delstudie 3: Yrkesverksammas uppfattningar om musikproduktion

131

till följd att de olika intervjuerna utvecklade sig olika. I slutet av varje
intervju fick intervjupersonerna även frågan, om det var något som jag inte
hade frågat om eller om det var något som de ville tillägga eller diskutera
vidare. Intervjupersonerna kunde alltså påverka samtalets riktning inom
respektive tema men kunde också gå utanför de teman som jag hade valt.
Intervjuerna varade från cirka 30 minuter till drygt två timmar.

Vid samtliga intervjuer utgick jag från en gemensam intervjuguide
(bilaga 2) med olika teman men följde alltså guiden i varierande utsträckning
beroende på hur varje intervju utvecklade sig. Det inledande temat handlade
övergripande om musikproduktion med frågor som: Vad är musikproduktion
för dig? Och: Vad är en musikproducents viktigaste uppgifter? Därefter kom
frågor om musikproduktion i dator. Intervjupersonerna fick då berätta om sin
generella syn på musikskapande i datorer, om musik som skapats i datorer
låter annorlunda än mer traditionellt producerad musik och om olika genrer
är mer eller mindre lämpliga att producera i dator. Intervjupersonerna fick
också beskriva om de har upplevt att musikutbudet påverkats under senare år
på något sätt som kan kopplas till teknikutvecklingen för produktion och
distribution av musik. Därefter kom frågeställningar som direkt kan kopplas
till lärandemål i musikproduktion. Frågorna handlade om vilka moment som
bör ingå i en musikproducentutbildning eller i en lärarutbildning med
inriktning mot musikproduktion och om vad som är viktigt för musik-
producenter och lärare i musikproduktion att kunna. Några frågeställningar
tog upp vad som är viktigt på arbetsplatsen i samband med utbildning och
undervisning i musikproduktion. Till exempel diskuterades vilket stöd som
behövs från skolledning eller vad som kan vara största hindren för att få en
musikproducentutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot musik-
produktion att fungera. Avslutningsvis frågade jag explicit efter intervju-
personernas uppfattningar om vad som är viktig kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt för en
nyutbildad musikproducent, eller lärare i musikproduktion.

Under intervjuerna bad jag också varje intervjupersonen beskriva sin
personliga musikaliska bakgrund, sin utbildning och sina egna erfarenheter
av musikproduktion och vad de såg som sina yrkesmässigt viktigaste
egenskaper eller förmågor.

Efter intervjuerna har jag varit i kontakt med intervjupersonerna för
citatkoll. Intervjupersonerna har skriftligt fått ta del av de resultatavsnitt där
jag citerar dem eller refererar till dem. Jag har också frågat intervju-
personerna om mina tolkningar är rimliga. Vid flera av dessa samtal, som
ibland skett per telefon, har jag också gjort smärre kompletteringar. Mot
bakgrund av de synpunkter som intervjupersonerna lämnat har jag sedan
reviderat vissa avsnitt i texten.

De tidigaste intervjuerna dokumenterade jag med en videokamera, Sony
PD-150 och spelade in materialet på videokassettband. Under den senare
delen av studien använde jag digitala ljudinspelare, Zoom H4 och Zoom H2,
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för att dokumentera intervjuerna. I några fall gjorde jag kompletterande
intervjuer per telefon. Även då spelade jag in, antingen direkt i dator, eller
vid mobilsamtal, i telefonens internminne. Efter inspelning fördes ljudfilerna
över till dator för analys och bearbetning.

Vid analysen har jag med utgångspunkt från Lennart Hellspongs
kunskapskritiska analysmodell (Hellspong, 2001) strävat mot att undersöka
vad för slags kunskap datamaterialet ger, mot bakgrund av delstudiens syfte,
och att pröva denna kunskap kritiskt. Den konkreta arbetsgången som jag
tillämpat har likheter med hur Bengt Starrin (Starrin, 2001; Svensson &
Starrin, 1996) beskriver Grounded theory. Med datamaterialet från de tre
första intervjuerna genomförde jag en djupanalys för att med öppen kodning
identifiera vad för slag ämnes- och kunskapsbegrepp eller kategorier som
förekom i texten. Med utgångspunkt från dessa begrepp och kategorier
skapade jag teoretiska koder. Dessa koder användes sedan i analysen av det
samlade datamaterialet från intervjuerna. Under analysarbetet tillkom nya
koder för att beskriva olika typer av kunskap, eller aspekter på lärande eller
processer i musikproduktion. Några koder växte också innehållsmässigt
under analysen och efterhand framträdde tydligt hur olika koder gick att
samla i kluster. Dessa kluster bildar de topos, eller tankeplatser, som
används i resultatavsnittet för att tematiskt strukturera resultatpresentationen.

Under analysen av materialet lyssnade jag på intervjuerna i något av
ljudredigeringsprogrammen Adobe Audition eller Apple Soundtrack Pro och
gjorde markeringar och anteckningar i ljudfilerna där jag noterade koder i
form av disciplinbundna och vardagliga begrepp som användes under
intervjuerna. Därefter transkriberade jag ljudfilerna till utskriven text.
Merparten av materialet skrev jag ut ordagrant men de delar som saknar
egentlig relevans för studiens frågeställning sammanfattades kortfattat. Även
sådant som inte borde ha blivit inspelat, som till exempel att en telefon
ringer eller att någon knackar på en dörr och vill fråga något har utelämnats i
utskrifterna.

I analysarbetet använde jag kalkylprogrammet Microsoft Excel för att i en
matris analysera, värdera och tolka utskrifterna från intervjuerna. I matrisen
kodade jag dels vad för slags ämnesinnehåll, dels vilken typ av lärande som
avhandlades. I matrisen värderade jag kvantitativt olika utsagors relevans
mot bakgrund av delstudiens syfte och sammanfattade olika resonemang till
korta stycken som beskriver innehållet i ett intervjusvar eller resonemang.
Datamatrisen gav mig möjlighet att snabbt pendla mellan olika intervju-
personers utsagor och samtidigt se likheter och skillnader mellan olika
intervjupersoners uppfattningar i olika sammanhang.

I det följande resultatavsnittet presenteras resultat från intervjuerna med
fokus på de olika intervjupersonernas uppfattningar om musikproduktion
och vad som är viktigt för blivande musikproducenter och blivande lärare i
musikproduktion att kunna när de blir yrkesverksamma. Även intervju-
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personerna intervjusvar och resonemang om olika slags lärande i samband
med musikproduktion redovisas.

6.2 Resultat
Ett viktigt resultat i den tredje delstudien är att det fanns olika uppfattningar
hos undersökningsdeltagarna om vad musikproduktion är och består av och
olika uppfattningar om vad som är viktigt för musikproducenter och lärare i
musikproduktion att kunna. Deltagarna hade också många gemensamma
uppfattningar om musikproduktion som fenomen eller topos. Musik-
högskoleläraren Ivar gav uttryck för en sådan gemensam uppfattning när han
berättade att musikproduktion handlar om att gestalta medieburen musik.

Ivar: Inte om konsertarrangemang eller ekonomi, utan att från ett
kompositions- eller arrangemangsperspektiv med elektroniska hjälpmedel
forma en musikalisk gestaltning.

Förutsättningarna för att producera musik har enligt Ivar, drastiskt förändrats
under senare år som en följd av den tekniska utvecklingen men också de
personer som producerar har förändrats.

Ivar: Det finns en väldig massa människor som håller på med musik som
med många olika saker. De skriver låtar, gör filmmusik, gör jinglar, gör sina
egna plattor, sina egna texter, de programmerar syntar, är sin egen
ljudtekniker, de gör sin egen promotion, de jobbar med bild. Alltså något som
traditionellt har varit uppdelat på många olika yrkesroller sitter en eller två
personer och gör alla delar.

J-O: Vad är då en musikproducents viktigaste uppgifter?

Ivar: Den viktigaste är den gestaltande eller konstnärliga uppgiften. Det
innefattar ju väldigt många led, men dagens musikproducenter är
mångsysslare!

Denna bild, att dagens musikproducenter och även lärare i musikproduktion
är mångsysslare, delades av intervjupersonerna. Däremot hade de olika
uppfattningar om vilka delar detta mångsyssleri består av.

Den kommersiella sidan av musikproduktion, alltså att förutsättningarna
för verksamheten starkt påverkas av marknadsmässiga hänseenden och att
yrkesmässig framgång för producenter ofta är synonymt med kommersiell
framgång är annan aspekt som flera av undersökningsdeltagarna gav uttryck
för. Ljudteknikern och musikproducenten Olof var en av dem som lyfte fram
att musikproduktion handlar om såväl gestaltande som kommersiella
aspekter.
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Olof: Musikproduktion är för mig att kunna ta det bästa ur ett låtmaterial och
överföra det till en inspelning som är spännande och kommersiell.

I detta resonemang poängterade Olof också att musikproduktionens mål är
att lyfta fram det bästa hos de artister och musiker som deltar i produktionen.

Musikproduktion handlar alltså om många interagerande aspekter och ett
viktigt övergripande resultat är att allt det som en musikproducent eller
lärare i musikproduktion behöver lära sig, antingen genom utbildning eller
på annat sätt, var problematiskt för intervjupersonerna att med precision
kortfattat dela in i explicita lärandemål som kunskap och förståelse, färdighet
och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta eftersom
många av de kompetenser musikproducenter och lärare i musikproduktion
behöver ha förutsätter att de nämnda kunskapsformerna kombineras.

I texten som följer är innehållet från intervjuerna tematiskt strukturerat
under olika rubriker. Ofta är de resultat som redovisas mångdimensionella
och strukturen i det här kapitlet bör därför uppfattas som olika tänkta platser,
topos, för att skapa en röd tråd genom det insamlade materialet.

6.2.1 Pedagogik och ledarskap

En återkommande uppfattning bland deltagarna i delstudien var att
musikproducenter och lärare i musikproduktion bör ha förmåga att
samarbeta med andra. Ofta benämndes detta av undersökningsdeltagarna
som pedagogisk eller psykologisk förmåga, ledaregenskaper eller social
kompetens. Och ”att kunna ta folk”, som en av lärarna uttryckte det, menade
flera av undersökningsdeltagare är den absolut viktigaste egenskapen en
musikproducent eller lärare i musikproduktion behöver ha för yrkesmässig
framgång.

Flera av intervjupersonerna menade att en musikproducent ska tycka om
att vara en ledare och inte vara rädd för att fatta beslut. Detta ledarskap bör
styras av en övergripande musikalisk vision, alltså av vad man konstnärligt
vill åstadkomma. Musikproducenten Niklas menade att det är viktigt att en
producent i sitt ledarskap har förmåga att skapa en särskild atmosfär för ett
projekt. För att kunna lyckas med det behöver man ha ledarskapskompetens.

Niklas: Det är definitivt en ledarskapsgrej! Det är ju många ”kids” nu som
tror att det handlar om att: Äh, va fan jag gör ett ”sjyst beat” [Niklas nickar
och ler ironiskt] ”Nu är jag producent!”… Nej! För har du inte den
övergripande visionen och leder projektet, då blir det ingen skiva. Det spelar
ingen roll hur ”coola” baskaggar man väljer.

Niklas tog också upp social kompetens som en mycket viktig kompetens och
något som han ansåg måste ingå som väsentlig del i en musikproducent-
utbildning.
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Niklas: Något som jag har propagerat för på en högskoleutbildning i
musikproduktion som jag brukar gästföreläsa vid, men som dom inte riktigt
förstår från ledarhåll vid skolan, är en kurs i social kompetens. Det är fan i
mig lika viktigt att kunna ta en person på rätt sätt i olika sammanhang som att
kunna skapa ett bra sound.

Men Niklas menade också att den sociala kompetensen behövs i långt fler
situationer än det konkreta musikaliska produktionsarbetet.

Niklas: Man måste kunna greja gig [arbetsuppdrag] på krogen. Jag menar nu
gör vi inte det så mycket för vi har för mycket att göra men när vi har
lågperioder, jag och min musikproducentpartner, då brukar jag gå ut på
krogen för att ställa mig i baren där jag snackar med skivbolagsfolk eller
artister… Det handlar om att lobba! Och helt plötsligt är det någon som
säger: Åh vi är precis klara med vår inspelning, kan ni mixa den? Och då bara
att svara: Ja, det kan vi! Och det där tycker jag, den sociala kompetensen och
fantasin tycker jag måste finnas med i en musikproducentutbildning.

Riktigt hur Niklas tänkte sig att en kurs skulle se ut i social kompetens kunde
han inte beskriva men underströk samtidigt hur viktig sådan kompetens är
för musikproducenter, detta inte minst sett ur ett anställbarhetsperspektiv.

För ljudteknikern och musikproducenten Olof är det han kallar den
psykologiska biten en mycket viktig sida av musikproduktion. Han menade
att med rätt pedagogisk strategi, något han själv kallar kontrollrums-
psykologi, kan man som producent lyfta fram det bästa hos de musiker och
artister som deltar i en produktion. Han var också kritisk till att man i
musikproduktionsutbildningar, enligt hans uppfattning, undervärderar de
psykologiska aspekterna. Men samtidigt var han, trots att han själv har
erfarenhet som gästlärare vid olika högre utbildningar i musikproduktion och
ljudteknik, mycket osäker på hur sådan utbildning ska utformas. För egen del
menade Olof att det var mycket i sin sociala kompetens som han såg
förklaringen till sina yrkesmässiga framgångar.

Olof: Jag funkar ganska bra att jobba med människor i studio. Jag är sån att
jag inte tar jättemycket plats till att börja med utan jag försöker hitta en plats i
miljön där det funkar bra.

Även Musikproducenten Martin lyfte fram social kompetens som något
viktigt.

Martin: Om du ska vara producent då handlar det mer om att ha social
kapacitet, att kunna umgås och prata med folk.

Martin gjorde en åtskillnad på om man som producent själv leder det
konkreta produktionsarbetet eller om man mer som en beställare delegerar ut
delar av en produktion till andra kolleger.
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Martin:Men det viktigaste av allt tror jag är social kompetens, oavsett
vilken business man håller på med. Och kunna sälja, men det tycker jag själv
att jag är dålig på.

När jag frågade Martin om vad som är hans starka sidor som producent
resonerade han en stund om olika egenskaper som blivit något av hans
varumärke men landade i att han försöker att inta en ödmjuk attityd till
musiken.

Martin: Jag jobbar väldigt snabbt, jag är väldigt musikaliskt snabb. Jag har
en del uppdragsgivare som ringer ibland med kort varsel och säger: Jag måste
ha det här klart på lördag, och då hinner jag ofta göra det. Därför ringer dom
på mig eftersom jag är så snabb. Jag plockar grejer snabbt, jag får ner dom
snabbt, jag spelar in snabbt. Och jag kan spela lite av varje, är allround.

J-O: Du passar in i olika stilar och genrer?

Martin: Precis! Och det får mig också att inte tycka att någonting är förmer
än någonting annat utan jag tror att musik för mig det är i grunden en bra
melodi och ett bra komp punkt slut. Och det spelar inte roll vilken musik det
är.

Musikproducenten Petter hade en klar uppfattning om vad han ansåg vara en
musikproducents viktigaste uppgift.

Petter: En producents viktigaste uppgift är att se till att ha en bra idé från
början och fimpa alla dåliga.

För att kunna lyckas med detta menade Petter att musikproducenter som
ledare måste ta ansvar och även avbryta en pågående produktion om
resultatet inte blir bra. Han berättade om en skivproduktion med
internationella artister som han tvingades avbryta.

Petter: Vi spelade in i två dagar men sedan bröt jag och sa att det inte var
någon idé att fortsätta. Så musikerna fick åka hem igen. Sedan spelade vi in
på nytt några månader senare och då blev det jättebra.

För att lyckas med sina produktioner menade Petter att han måste få de
musiker han arbetar med att känna förtroende för honom.

Petter: Det är ju förtroendet! Om man sitter utanför i kontrollrummet och om
inte musikerna där inne i studion litar på mig eller att jag kanske börjar tappa
koncentrationen och inte är med, då blir det svårt att återställa förtroendet.

Petter jämförde musikproduktion med instrumentalundervisning och menade
att det finns stora likheter mellan hur han brukar agera som musikproducent
och hur han som musiklärare kunde kommunicera med en elev.
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Petter: Man måste vara pedagogisk. Till vissa musiker kan man säga exakt
vad man tycker, som man kan göra till vissa elever, men ofta gäller det ju att
ha det där flödet och då kan det vara att man går in på just någon detalj… /
/… mycket tycker jag att det är psykologi. Säger man ett ord för mycket så
börjar dom gråta, eller går hem, spelar dåligt direkt.

Musikproducenten Niklas betonade att en producent tjänar på att ha en
viljestark personlighet men också på att vara ödmjuk.

Niklas: I en producentutbildning är det musikaliska otroligt viktigt men det
sociala och det personliga är lika viktigt. För dom som är riktigt bra
producenter… dom driver sig framåt, dom lär sig… Dom vet att produktion
handlar om jädra mycket fantasi och att lita till sin egen smak.

J-O: Men till en utbildning, vilken slags studenter tycker du man ska leta
efter? Människor som vågar lita på sin egen förmåga, som vågar lita på sig
själva?

Niklas: Ja, och ödmjuka, att man som musikproducent är ödmjuk över
situationen. För man ska jobba med människor som är otroligt egocentrerade,
alltså artister och musiker. Och det måste dom vara. Det innebär inte att dom
måste vara otrevliga eller att dom inte har någon medkänsla. Men artister
måste vara fokuserade på sig själva. En artist måste kunna driva en intervju,
komma ut och säga: Jag är popstjärna! Annars kommer dom inte att lyckas
som artister.

J-O: Samma sak som med idrottsmän att om de inte tror att de kan hoppa
över ribban så gör de inte det…

Niklas: Nej eller hur, det sitter ju i skallen liksom… Och då behövs det
ödmjukhet för att kunna hantera framgångsrika artister.

Men Niklas menade också att även musikproducenter kan tjäna på att vara
egocentrerade men att det beror helt på i vilken situation eller sammanhang
som en produktion genomförs. Ibland är musikproducentens uppgift helt att
stödja en artist och det är artisten och dennes ”sound” som är det viktigaste.
Men ibland är producenten viktigast och artisten, som pryder skivomslaget,
är mer ett verktyg eller en kanal för producenten att nå ut med sin musik och
i sådana fall kan det vara rätt av producenten att vara egocentrerad och
fokuserad som en artist. Att vara fokuserad och centrerad på sig själv och sitt
skapande innebär dock inte att producenten eller artisten är en diva eller på
något sätt jobbig att arbeta tillsammans med. Tvärtom, menade Niklas, så får
arbetsprocessen en skjuts av att producenter och andra medverkande är
fokuserade. Niklas nämnde i detta sammanhang den svenske musik-
producenten och kompositören Max Martin som exempel på en producent
som snarare kan ses som en artist. Max Martin har haft stora internationella
framgångar när han komponerat och producerat musik för artister som
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Backstreet Boys och Britney Spears. Han har flera gånger blivit utsedd till
Songwriter of the Year av den amerikanska upphovsrättsorganisationen
ASCAP (NE, 2009). Niklas menade att publiken nog ofta inte förstår hur
avgörande viktigt Max Martins bidrag, som både musikproducent och
upphovsman, har varit till att flera olika internationella artister nått
kommersiella framgångar med sina skivproduktioner.

Även lärarna i musikproduktion tog upp frågor om ledarskap, pedagogik
och personlighet inklusive social kompetens men ofta utifrån ett lite annat
perspektiv. Eftersom musikproduktion jämfört med andra musikämnen är ett
nytt ämne menade flera av lärarna under intervjuerna att det är svårt att dra
gränser för ämnesinnehållet i musikproduktion. Ytterligare en aspekt som
påverkar förutsättningarna för ämnet är att teknisk utrustning, som data-
program och liknande, ständigt utvecklas och förändras. De intervjuade
lärarna saknade dessutom ämnesspecifik relevant utbildning i musik-
produktion och de hade heller inte i sin undervisning tillgång till utprovade
läromedel på liknande sätt som är vanligt i skolan. Därför handlade många
av deras tankar kring ämnet om deras eget ledarskap, deras pedagogik och
inte minst deras egna personliga förutsättningar.

Filip, musiklärare på en kommunal gymnasieskola, menade att ämnet
musikproduktion ställer helt andra krav på honom och hans kolleger jämfört
med andra musikämnen. Under sin musikhögskoleutbildning hade Filip en
kortare kurs i musikdata. Men den kursen var inte alls tillräcklig.

Filip: Kursen var kanske nio veckor lång och man läste musikproduktion och
musikdata vid sidan av sitt huvudinstrument och allt annat. Kursen var väl
kort och om man inte jobbade med musikproduktion på egen hand samtidigt
så tror jag faktiskt att det inte gav så mycket!

Filip, som i grunden är pianist, har lång erfarenhet både som musiker och
musiklärare. Men sedan han började sina musikhögskolestudier i mitten av
1990-talet har han också arbetat mycket med musikproduktion och då skaffat
sig erfarenheter som han har haft stor nytta av i sitt lärararbete. Filip
berättade att han tycker att det är extra viktigt för lärare i musikproduktion
att ha intresse för ämnet.

Filip: Att man själv tycker att det är så kul! Kompetensutvecklingen sker ju
automatiskt på så sätt när man har ett starkt eget intresse att hålla på med
musikskapande i dator. Det är så jag har lärt mig, det är inte genom att gå
kurser direkt.

Men utöver att ha intresse för ämnet så betonade Filip att det är lika viktigt
att vilja som att kunna förmedla kunskap.

Filip: Det handlar om att vilja vara lärare!
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Helge har som gymnasierektor varit med om att anställa många lärare och
däribland lärare i musikproduktion. Men när Helge fick frågan om vad han
som skolledare främst har önskat hos lärare i musikproduktion funderade ha
länge innan han svarade.

Helge: Det hade väl börjat komma musikproduktionsutbildning på högskola
och det kan ju tänkas att någon hade pluggat den men det var ändå ganska
oväsentligt. Det jag tyckte var viktigast var erfarenhet, att man har gjort
mycket olika saker. Men det är knepigt…

J-O: Vilka kompetenser är viktiga hos en lärare i musikproduktion?

Helge: Ja, det bästa är att ha en bra pedagog, någon som är bra på att få
ungarna att vilja musicera i studion. Det tror jag är viktigare än apparatlära
och teknik för att musikproduktion på gymnasienivå ser jag ändå som ganska
basal.

Helge berättade om en lärare som anställdes därför att han ville göra
musikproduktion till mera låtskrivarverkstad än studioinspelning och teknik.

Helge: För då lattjar man musikproduktioner precis som man lattjar med att
spela ensemble eller att lära sig ett instrument för att det är så kul. Tack vare
den här lärarens undervisning blev musikproduktion en förlängning av
låtskrivandet. Det tycker jag var bra!

Men Helge återkom under samtalet till att han tycker att det är mycket svårt
att anställa personal och då särskilt musiklärare om man är ute efter någon
som kan ta fram elevernas kreativitet.

Helge: Musikproduktion är rätt knepigt på vad det är man ska titta efter. Det
är inte säkert att en utbildad musiklärare är bra på kreativitet bara för att man
har gått en musiklärarutbildning. Det är nog tyvärr rätt sällan som det hänger
ihop… En lärare måste arbeta upp elevernas sug efter att lära sig! Annars kan
eleverna lika gärna läsa en instruktionsbok. Vad ska du med en lärare till om
du inte gör det kreativt?

J-O: Läs teorin hemma och gör praktiken på lektionerna med handledning?

Helge: Ja, och det är det som är så intressant med till exempel ett
musikgymnasium är att man är i ett sammanhang där alla håller på med
samma sak och eleverna vill vara kreativa och tror sig ha förmåga att vara
bäst i världen. Så egentligen är det ju en väldigt lättarbetad miljö som lärare.

Men Helge var också eftertänksamt självkritisk när han resonerade om vem
han skulle anställa som lärare i musikproduktion.

Helge: Sedan är det ju väldigt praktiskt för mig som skolledare om personen
ifråga är en god administratör och en utbildad pedagog som har någon form
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av förståelse för skolmiljön. Men det är, som sagt, praktiskt för mig som
skolperson men det kanske inte hjälper eleverna ett skit…

J-O: Men lärarjobbet är ju mer än bara det som eleverna möter…

Helge: Men frågan är vad det är som styr. För det är väldigt lätt att anställa
någon som man vet har jobbat förut och man vet att den kan skolrutiner. Men
att ta in en lärare som kanske inte hade så mycket skolrutiner men som var en
frisk fläkt bara i att bete sig i en lektionssal. Det blir en annan grej! OK! Det
ställer kanske till det på vissa lärarmöten absolut men det kan bli rätt fräscht i
undervisningen.

Musikhögskoleläraren Ivar var under intervjun helt klar över vad som är det
viktigaste att studenter som ska bli lärare i musikproduktion lär sig.

Ivar: Det beror ju på vad de ska jobba med sen men kärnan är att de ska lära
sig att gestalta musik! Deras instrument är tekniken! Dom är ju både
exekutörer och kreatörer.

J-O: Upphovsmän?

Ivar: Ja, precis! De ska kunna göra musik men också kunna gestalta den så
att den blir övertygande på samma sätt som man lär sig gestalta musik som
pianist eller…

J-O: Om man ska undervisa i musikproduktion då?

Ivar: Fortfarande ska man kunna gestalta musiken, men då krävs det ju också
humanistiska kvalitéer, intresse för människor och man måste ha ett
pedagogiskt intresse. Alltså man måste ha ett intresse av att skapa
förutsättningar för lärande på det sättet att man måste tycka att det är häftigt,
kul och spännande att se när andra människor går i gång.

Ivar sammanfattade genom att beskriva hur han tycker att musiklärare ska
arbeta:

Ivar: Som musiklärare kan vi aldrig ligga före, vi kan aldrig vara den som
har svar på frågorna utan vi måste bli duktiga på att ställa frågor, sätta igång
grejer, inte med den normala musikpedagogiken när läraren visar före och
eleven gör efter utan snarare: ”Prova det och se hur det låter, berätta för mig
hur det har gått när jag kommer och lyssnar om en stund”. Att stimulera till
att eleverna lär sig med datorn som verktyg, vi kan öppna för, det här
verktygen funkar så och så och så, men vi kan aldrig ligga före för det
kommer alltid att ligga en ny version på nätet som vi inte har sett förut. Och
det betyder att startpunkten alltid är olika hos olika studenter!

Ivar skissade alltså upp en modell för undervisning i musikproduktion som
enligt min tolkning tar avstånd från mer traditionell musikundervisning med
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en förmedlingspedagogiskt inriktad mästarlära. Snarare beskrev Ivar en mer
bildningsinriktad och laborativ metod som tar hänsyn till att olika människor
befinner sig på olika nivåer i sin utveckling.

6.2.2 Musik

I intervjuerna var musik ett mycket viktigt ämne för samtliga intervju-
personer. Många frågeställningar och resonemang anknöt på olika sätt till
musik, dock togs olika aspekter av musik upp som särskilt viktiga.

Flera av lärarna och musikproducenterna berättade att de tycker att
musikteori i olika former är ett viktigt område för blivande musik-
producenter och blivande lärare i musikproduktion. Musikteorikunskaper
kan dels vara bra att ha i samband med arrangemangsarbete, dels för att
kunna kommunicera med musiker och kompositörer.

I samband med att vi samtalade om musikteoretiska kunskaper och
färdigheter i att arrangera lyfte musikproducenten Niklas fram att det kan
vara bra att inse sina begränsningar. Niklas som själv i första hand är
gehörsmusiker menade att det begränsar honom i vissa avseenden som
producent, men berättade också att han har skaffat sig strategier för att
övervinna sådana hinder.

Niklas: Jag läser ju noter som en påse nötter. Behöver jag använda det?
Någon enstaka gång behöver jag det men oftast så tar jag in någon som ska
arrangera stråket eller blåset eller så är blåsarna så bra att om man visslar för
dom eller sjunger, då lirar dom!

Även om Niklas har studerat sång och även läst musikteori så menade han de
kunskaper som han främst använder som musikproducent inte är sådant som
man i traditionell musikutbildning värderar högt. Han gav notläsning som
exempel på detta. Att Niklas, trots att han har vissa notläsningskunskaper
och säkert även skulle kunna öva upp sig och skriva arrangemang, ändå inte
ägnar sig åt det menade han helt beror på att han vill göra det som han är
bäst på och tycker är mest stimulerande. För Niklas del innebär det att helst
ägnar sig åt att leda projekt och att mixa inspelningar. Hans musikteoretiska
kunskaper hjälper honom att inse sina begränsningar och därför avstå från att
till exempel skriva arrangemang. Han strävar alltså mot att överlåta delar av
produktionsarbetet åt andra som är skickligare än han själv på specifika
arbetsuppgifter. Samtidigt som Niklas resonemang ger stöd för att
musikproducenter behöver kunna musikteori visar citatet ovan på att
teoretiska kunskaper i form av notskrift inte är en förutsättning för att få
studiomusiker att spela så som en producent vill att det ska låta. Snarare
verkar det vara förmågan att kommunicera sin musikaliska vision som är
väsentlig. På vilket sätt kommunikation sker – med eller utan noter – är av



Jan-Olof Gullö – Musikproduktion med föränderliga verktyg

142

sekundär betydelse. Det viktiga är att producenten skaffar sig egna verktyg
för att kommunicera.

Musikproducenten Martin berättade om en lite märklig musikteoretisk
upplevelse, som anknyter till resonemanget ovan. Det hände när Martin
arbetade med en framgångsrik svensk musikproducent och kompositör under
en musikalproduktion.

Martin: Han har sin egen musikaliska värld helt och hållet. Han kan ju inte
noter. Han spelar ju in bara i sin studio. Och så satt vi och repeterade hans
musik och ett ställe så var det lite tjötigt [tjatigt]. Han satt där själv och
spelade på pianot och jag satt med synthen så: Om vi tar d-moll-sju [Dm7]
där istället, sa jag. Det var vid en övergång sådär bara. Han lyssnade och sa
OK det där är ball, kör på det, men du menar F med D i basen? Sa han! Och
vid ett annat tillfälle tog jag ett trettonackord men då sa han ifrån. Ingen sånt,
sa han. Det var inget sånt, han vet inte ens vad det är.

J-O: Han kör rena treklanger…

Martin: Han är en treklangsmänniska helt och hållet. Och allt annat är
treklang med en annan bas. Det är hans grundtänk.

Det som Martin beskrev är att musikteoretisk handlingskunskap är viktigt i
samband med musikproduktion men att det inte betyder att man måste
behärska en formell musikteoretisk begreppsapparat. Kompositören som
Martin arbetade med visade ett annat sätt att tänka som är effektivt för
honom och uppenbarligen verkar fungera i den aktuella musikstilen som
alltså inte är sämre utan bara annorlunda.

Ett viktigt lärandemål, menade högskoleläraren Ludvig, är att blivande
musikproducenter lär sig lyssna och utvecklar strategier för sitt lyssnande.

Ludvig: De måste utveckla lyssningsstrategier. Man måste öva sig i att
pendla mellan att lyssna på delar och att lyssna på helheten. För det måste en
musikproducent kunna och det är kanske en av de viktigaste egenskaperna
som skiljer musikproducenter från andra musiker.

Även de intervjuade musikproducenterna tog upp resonemang som handlar
om lyssningsstrategier om än inbäddat i andra frågeställningar.

För de yrkesverksamma producenterna och musiklärarna verkar
lyssnandet och strategier för hur man lyssnar och gör bedömningar av det
man hör som något av en basal förmåga. Dessutom är nog analys av egna
produktioner något som musikproducenter kontinuerligt gör i samband med
ett produktionsarbete. Bland de intervjuade lärarna fanns uppfattningen att
musikproduktionsanalys och lyssningsstrategi är mycket viktigt. Därför är
det lite märkligt att ingen av de intervjuade musikproducenterna valde att
diskutera musikproduktionsanalys och lyssningsstrategi under intervjuerna
annat än i bisatser och som någonting underförstått. Man lyfte alltså inte
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fram det som ett centralt lärandemål. Musikproduktionsanalys och
lyssningsstrategi kan alltså möjligen ses som en form av outtalad kunskap
bland de intervjuade musikproducenterna.

Något som gymnasierektorn och musikläraren Helge tycker förändrats
mycket under de senaste 15 åren är gymnasieelevernas musikaliska
kompetens och inställning till musik. Enligt Helge är det utvecklingen inom
informations- och kommunikationsteknologi som ligger bakom detta. Han
berättade att han tycker att det är stor skillnad mot hur det var när han själv
var ung.

Helge: Jämför mig med mina barn, som är gymnasieåldern, och deras
kompisar. De har inget begrepp om det som de lyssnar på är gammal eller ny
musik. Utan de laddar hem en låt därför att de tycker att den låter bra. Det
kan vara Elvis från -58 eller också är det något nytt som jag aldrig har hört
talas om eller så kan det vara 60-talssoul eller vad som helst. Men skillnaden
mot mig, när jag var i deras ålder, då hade jag bara tillgång till mina polares
och deras storebrorsors skivsamlingar och musiken som vi lyssnade på var
väldigt begränsad i tidsrymd.

Enligt Helge är alltså ungdomar idag mer obundna av genrer och lyssnar på
musik från olika epoker och bryr sig helt enkelt inte så mycket om när
musiken är ifrån eller varifrån den kommer. Man lyssnar helt enkelt på det
som man gillar. Så var det inte när Helge började arbeta som musiklärare.

Helge: Då, i början av 90-talet, hade jag elever som kunde komma till mig
och säga ”Jag har hittat en så ball gammal platta” och då hade de hittat en
Deep Purple-platta från 1972. Och det tyckte dom var otroligt gammalt. När
eleverna sa till mig att de hade hittat någonting jättegammalt och för dem
okänt då trodde jag att det var något från 20-talet!

Nerladdandet på Internet har, enligt Helge, gjort ungdomar medvetna som
lyssnare och kunniga om olika stilar och genrer. Om någon elev idag hittar
en gammal inspelning med Deep Purple på Internet och laddar ner och gillar
den så kan den eleven få mycket kunskap om Deep Purple på Wikipedia, se
videor på YouTube och på liknande sätt nästan bli expert på Deep Purple helt
på egen hand. Lärarens roll förändras i och med detta.

Helge: Dagens gymnasieungdomars musikaliska lyssnande är ju så att säga
jämnårigt med nedladdningen. Så de har ingen förutfattad mening att det här
ska de lyssna på för att de är i en viss ålder utan de är helt förutsättningslösa i
sitt lyssnande och slutsatsen måste vara att dagens ungdom är betydligt
mindre genrebunden än tidigare.

Ett annat perspektiv valde musikhögskoleläraren Ivar när han berättade att
han tycker att studenter på musikhögskolan under senare år har visat andra
förmågor, färdigheter eller förhållningssätt när han jämför med tidigare
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generationer. Ett sådant område som vi samtalade om är rytm, meter och
puls, eller kort och gott studenters förmåga att hålla takten. Ivar menade att
2000-talets studenter är långt mera rytmiskt utvecklade än vad han själv och
hans kamrater var som musikhögskolestudenter på 1970- och 80-talet. Ivar
berättade hur han kom till insikt när han råkade ut för en direkt kulturkrock
då han i början av 1980-talet studerade i USA.

Ivar: Jag kommer ihåg just på 80-talet, när jag var jag med i en avancerad
kurs i ensemblespel för studiomusiker. Allting vi spelade där var till klick.
Vid första inspelningen som skulle göras var vi några som hade spelat
mycket jazzmusik. Vi höjde vår röst och ville mena att det var lite oorganiskt
att spela till klick. Läraren hade hört det här förr, han bara tittade på oss. Han
var en räv, en äldre herre som hade spelat in med Michael Jackson, Rolling
Stones, Madonna och allt vad det nu var. Han bara tittade på oss och så sa
han väldigt lugnt ”That is qualified bullshit”.

Ivar fnissade till när han berättade detta men fortsatte sedan på inslaget spår.

Ivar:Man kan spela, man kan gestalta och tolka sin musik precis lika bra till
klick, menade han, det är bara så att man måste lära sig att förhålla sig till ett
klick när man spelar. Och ska man kalla sig studiomusiker är det något som
ska sitta i ryggmärgen. Det här var ju i början på 80-talet. Jag kommer ihåg
att det träffade sådär väldigt så att jag tänkte: Ok! Det är så det är! Sedan
vande jag mig ju väldigt fort för jag var ju pianist och hade spelat hur mycket
som helst till metronom.

J-O: Det var alltså inget konstigt för dig men på den tiden var det långt ifrån
alla som kunde spela till klick.

Ivar: Jag kommer ihåg en lärare som jag hade på musikhögskolan på 70-talet
när han berättade om sina försök att skriva för jazzgrupp och symfoniorkester
och hans experiment att få dem att lira med rätt feeling. Det var ju
Radiosymfonikerna och Stockholms filharmoniker, det bästa! Och han hade
provat allt, som att notera swing, men ändå blev det bara fel. Det var ett
jätteproblem.

J-O: Det där är mycket märkligt för jag upplever inte dessa problem som så
stora idag.

Ivar: Nej, jag tror inte heller det! Sedan skulle jag faktiskt vilja hävda, i
motsats till vad man ofta säger när man klagar på kommersialiseringen av
musik och det avsmalnande musikutbudet. Min erfarenhet är att det är precis
tvärt om! Vi kommer i kontakt med musik som vi faktiskt aldrig skulle ha
kommit i kontakt med annars tack vare de kommersiella kanalerna och tack
vare att musiken överhuvudtaget finns inspelad. Inte minst musikformer som
Hip-hop och annat där man jobbar med samplingar, där folk börjar leta
samplingar på alla möjliga ställen, ungarna får höra något roligt brasilianskt
eller något annat som de aldrig skulle ha hittat utan den nya tekniken.
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Den utveckling som Helge och Ivar beskriver handlar alltså om hur den
tekniska utvecklingen gett ungdomar tillgång till medier och verktyg som
väsentligen skiljer sig från vad de själva hade när de växte upp. Samtidigt
handlar det om kraftfulla verktyg, som kan bidra till ökad mångfald och
kulturell utveckling. Den förändrade inställningen till verktyget metronom
och fenomenet ”klick” som Ivar berättade om visar att han är förändrings-
benägen. Det är ett exempel på att musiklärare behöver ha en vilja att lära
nytt eller i varje fall omvärdera sina tidigare uppfattningar när nya verktyg
etableras eller när etablerade verktyg får nya funktioner.

6.2.3 Teknik

Att tekniska kunskaper och färdigheter är viktiga för såväl musikproducenter
som lärare i musikproduktion var en allmän uppfattning bland
undersökningsdeltagarna. Teknik är så viktigt att det går att, som några av
undersökningsdeltagarna gjorde, jämföra en musikproducents kompetens att
sköta teknisk produktionsutrustning med en musikers kompetens att spela på
sitt instrument. Högskoleläraren Ludvig använde en verktygsmetafor för att
beskriva teknikens betydelse.

Ludvig: Producentens verktyg är tekniken. Att man kan genomföra sin
vision med teknikens hjälp. Du behöver inte kunna spela ett instrument för
det. Du behöver inte kunna sjunga. Du behöver inte kunna skriva bra texter.
Men att vara musikproducent och inte ha förmåga att känna rytm eller skilja
på tonalitet, då är det nog svårt!

Men tekniska kunskaper, ska enligt Ludvig, användas för att genomföra
musikaliska idéer. Det är fel om tekniken i sig står i centrum. Just tanken om
att musikproduktion handlar om musik som skapas med hjälp av teknik som
verktyg var en uppfattning som delades av flera intervjupersoner.

När jag träffade musikhögskoleläraren Johan i en utbildningsmusikstudio
berättade han att han är fascinerad av hur den digitala tekniken har
utvecklats.

Johan: I nya Logic [musikproduktionsprogrammet] går det att göra sådant
som vi inte ens kunde drömma om för några år sedan. Det är en fantastisk
utveckling!

Johan berättade att han tidigare var lite motsträvigt inställd till den dator-
baserade produktionstekniken. Han förklarade det med att han, med några år
kvar till pensionen, egentligen känt sig väldigt djupt rotad i den traditionella
musikproduktionstekniken. Men när han av en kollega fick fortbildning i
musikproduktionsmjukvara blev han medveten om vilka stora fördelar som
finns med att producera med modern datorteknik.
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I samband med intervjun spelade Johan upp ett avsnitt från en symfonior-
kesterproduktion som han arbetat med dagarna före intervjun. Han berättade
att produktionen nästan helt gjordes med datorn. Det stora mixerbordet an-
vändes endast som mikrofonförstärkare vid inspelningen och vid mixningen
skruvade han bara på mixerbordet några gånger för att ställa nivån på kon-
trollrumslyssningen. Resten gjorde han i datorn med programmet Logic.

Johan berättade att han tycker att tekniken är viktig. Det ska vara bra ut-
rustning och man ska som producent veta hur den ska användas men man
ska inte ”skruva sönder” musiken. I den aktuella symfoniorkester-
produktionen använde Johan en särskild mikrofonuppställning som kallas
Decca Tree (Streicher 2003; Huber & Runstein 2005). Det är en
mikrofonteknik som han använt under många år och som han anser som
mycket lämplig vid inspel-ning av symfonisk musik. Men Johan poängterade
att tekniken i sig inte har ett egenvärde. Han betraktar tekniken mer som ett
verktyg man använder för att uppnå musikaliska mål.

Den produktionsfilosofi som Johan använder går ut på att man som pro-
ducent helt ska kunna koncentrera sig på musiken. Ska man lyckas göra bra
produktioner antingen på egen hand eller i samarbete med ljudtekniker, mås-
te man som producent, oavsett vilket, vara väl förtrogen med tekniken. Det
gäller såväl datortekniken som den teknik som är utanför datorn. Mikrofon-
teknik är ett område som Johan menade att man som producent absolut bör
behärska om man ägnar sig åt att spela in akustisk musik. Detta betyder att
man väljer lämpliga mikrofoner och placerar dem på lämplig plats. Helt
enkelt där det låter så bra som möjligt med utgångspunkt från de gällande
akustiska förutsättningarna. Med en bra mikrofonteknik blir inspelningen bra
ur ett tekniskt perspektiv och då menade Johan att man som producent helt
kan koncentrera sig på musiken.

Flera av intervjupersonerna menade att musikbranschen har förändrats
mycket som en följd av att människor numera i allt högre utsträckning
använder datorer i många olika sammanhang. En återkommande uppfattning
var också att många väljer att ladda ner musik från Internet istället för att
köpa skivor och att detta har påverkat musikbranschen negativt. Men
musikproducenten Niklas menade att möjligheten att kommunicera via
Internet också inneburit att produktionsmetoderna effektiviserats. Som
exempel berättade han om ett pågående projekt han arbetade med, vid tiden
för intervjun, där vissa delar blev inspelade på distans.

Niklas: Nu sitter vi och gör en skiva där sångerskan inte ens är i studion
överhuvudtaget. Det skickas filer hit och dit. Och när det var det fel tonart
och vi inte kunde ta om det så fick basisten lägga om det [spela in sin
stämma] hemma i norra Uppland istället för att åka hit till studion i
Stockholm.
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En annan aspekt som rör den tekniska utvecklingen är att musikproduktions-
verksamhet har blivit tillgänglig för allt fler. Musikhögskoleläraren Kalle
menade att man kan se datorutvecklingen som en slags demokratifråga.

Kalle: Det bästa det är väl är att man har fått massor av människor som kan
göra saker som de inte kunde göra förut. Det som kostade kanske 500 kronor
i timmen i en studio kan man göra hemma genom att man köper en dator för
en billig penning. Så att komponera och göra musik har ju öppnat sig för
massor med människor tack vare datorn och det är ju jättepositivt.

När jag frågade gymnasieläraren Filip om vad han tycker är viktigt i en
musiklärarutbildning med inriktning mot musikproduktion funderade han
länge innan han svarade.

Filip: Det är många saker som är viktigt att kunna men grundläggande är att
man måste kunna hantera de mjukvaror som används i undervisningen.

Utöver kunskaper som har direkt med datorer att göra, som till exempel att
man bör vara förtrogen med operativsystem och mjukvara för både Mac och
PC, menade Filip att det är tre andra områden som är extra viktiga för en
musiklärare som undervisar i musikproduktion. För det första ska man ha
musikaliskt kunnande. För det andra ska man ha kunskaper om musik-
produktion och ljudteknik och för det tredje ska man tycka om att vara
lärare.

På frågan om vad som är viktigt att kunna som lärare menade Filip att det
är en missuppfattning att skulle räcka med att vara duktig på datorer och
mjukvara för att undervisa i musikproduktion.

Filip: Man måste kunna musiken. Ja! Det finns väl en del som håller på med
loopar som kanske bara spelat in enstaka stämmor men egentligen inte har en
aning om vad de gör.

J-O: Kan man med en sådan bakgrund fungera som lärare i
musikproduktion?

Filip: Möjligtvis som lärare i ett avgränsat område med något enkelt
musikprogram, men det är inte optimalt att, även om man jobbar med en
speciell genre, ha en lärare som bara kan den genren, som till exempel Hip-
hop. Det är mycket bättre att ha en lärare som har en stabil musikalisk grund
men som har respekt för och är intresserad av den aktuella musikgenren.

Lärare i musikproduktion bör, enligt Filip, kunna mycket om ljudteknik och
ha praktiska kunskaper om olika slags teknisk utrustning.

Filip: Allt sånt har man nytta av! Även om man arbetar med en virtuell mixer
i ett musikprogram som Reason så har man nytta av kunskapen om hur man
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kopplar in kablar, eller: Vad gör man till exempel när man kopplar in en
inserteffekt?

Filip menade också att musikproduktion på grund av teknikberoendet skiljer
sig från annan musikundervisning. På skolan, där Filip arbetar, sköter sedan
något år datateknisk personal drift och underhåll i datasalar och musikstudio.
Det har fungerat och är enligt Filip en bra lösning. Tidigare år hade han och
hans lärarkollegor ansvar för att sköta driften av musikdatorerna. Det tog
mycket tid och var ofta ett frustrerande arbete.

En annan aspekt som Filip tog upp är att datorer och annan utrustning för
musikproduktion slits och åldras och därför kräver den här typen av
verksamhet en ekonomisk beredskap. Dels kostar det att byta ut gammal
utrustning och att uppdatera mjukvaror, dels kostar arbetet med att hålla
datasystemen fungerande:

Filip: När det gäller ekonomi är det viktigt att man prioriterar i budgeten. Om
man som lärare har i sitt ansvar att installera program och se till att datorerna
fungerar så är det viktigt att man får nedsättning i tjänsten för det. När vi
gjorde i ordning våra musikdatasalar förra året var det väldigt mycket arbete
med det.

J-O: Och det måste synas i bemanningsplaneringen?

Filip: Ja! Om en skola inte har tillräckligt med datatekniker så måste man
som lärare i det här ämnet få timmar och tid att göra allt nödvändigt
underhåll. Annars kommer verksamheten inte att fungera.

När jag frågade gymnasieläraren Gustav vad som är hans styrka som lärare i
musikproduktion förde han ett långt resonemang om att hans viktigaste
egenskap nog är att har lång erfarenhet av att producera musik i datorer. Han
blev tidigt intresserad och lärde sig tekniken att jobba med synt, sampler och
sequenser när de flesta andra producenter fortfarande föredrog att arbeta med
studiomusiker och traditionella inspelningsmetoder. Han byggde upp ett
rejält digitalt ljudarkiv och lärde sig att producera på ett sätt så att det i
beställarens öron lät fräscht och nytt. Gustav skaffade sig också tidigt en
egen studio men valde en för tiden ganska ovanlig design.

Gustav: Alla andra studior hade stora, fina, akustiskt påkostade
inspelningsrum. Jag valde att bara ha ett kontrollrum, en renodlad
kompositions- och produktionsstudio! Nuförtiden är det nog många som
tänker som jag gjorde då men jag var tidigt ute.

I sin egen studio har Gustav ganska lite utrustning jämfört med vad han hade
förr. Det stora mixerbordet gjorde han sig av med för flera år sedan och
bandspelare har han heller inte använt på många år. En stor fördel numera,
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menade Gustav, är att man inte behöver ha så mycket utrustning för att skapa
bra musik.

Gustav: En hygglig dator med bra mjukvara räcker!

Även om Gustav berättade att han är mycket glad över den tekniska
utvecklingen och alla nya möjligheter för musikskapande som utvecklingen
har resulterat i ser han också problem med den nya tekniken, problem som
kanske inte är så uppmärksammade.

Gustav: Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att elever sitter på
lektionerna och testar ljud i evigheter istället för att skapa musik. Det tycker
jag är tråkigt.

Elever kan alltså bli vilsna när de i musikproduktionsmjukvaror och syntar
möts av en stor mängd förinställda ljud (”preset”-ljud). I en enstaka
ljudmodul kan det finnas hundratals olika varianter av till exempel bas-
trummor, hundratal olika virveltrummor, hundratals olika cymbaler och så
vidare. Variationsmöjligheterna blir alltså näst intill oändliga. Det som
Gustav menade är mest frustrerande för eleverna är att de trots alla val ändå
inte blir nöjda. Valmöjligheter kan alltså bli ett hinder för det kreativa
skapandet.

Gustav: När en elev har kört fast och bara sitter och zappar mellan olika ljud
och tycker att inget låter bra brukar jag säga ungefär som om det var en nyhet
att: Har ni hört att en Steinwayflygel bara har en enda preset? Och trots det
kan man visst använda den till att skriva ganska bra musik ändå!

På den friskola där Gustav arbetar erbjuds eleverna att läsa ljudteknik som
biinstrument. Gustav berättade att dessa kurser kom till för att fylla ett
tomrum som han ser allvarligt på.

Gustav: Det är märkligt att instrumentallärare kan så lite om ljudteknik. Ta
sånglärarna, de kan nästan ingenting om mikrofonteknik och de vill heller
inte lära sig! De vet till exempel inte hur man ska ställa in en kompressor
trots att just kompressorn har haft en avgörande betydelse för hur sången låter
på skivor sedan åtminstone 70-talet!

Enligt Gustav finns ett glapp mellan den undervisning som till exempel
sånglärare förmedlar och den medieburna musikvärld som dagens ungdomar
befinner sig i. Att använda teknisk apparatur som estetsikt uttrycksmedel, en
kompressor till exempel, är fullkomligt naturligt för musikproducenter men
enligt Gustav något som sång- och instrumentallärare normalt inte tar upp i
sin undervisning. Ljudteknik som biinstrument tillkom därför på Gustavs
initiativ som en möjlighet för eleverna öva på att spela in sig själva och
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andra som har samma huvudinstrument. En viktig målsättning med kursen är
att eleverna lär sig använda sina huvudinstrument i en ljudteknisk kontext.

En annan teknisk aspekt som musikhögskoleläraren Ivar tog upp är att
inspelningstekniken i hög grad påverkar det musikaliska framförandet. Han
gjorde en historisk koppling.

Ivar: När inspelningstekniken uppfanns ledde det till att man cementerade ett
musikaliskt framförande och gjorde något som egentligen var väldigt
onaturligt. Jag är fascinerad av det här! Några av de första inspelningarna
gjordes med amerikanska folkmusiker och de kunde bara inte begripa vad det
skulle vara bra för. Vem vill höra samma framförande två gånger? Det fanns
inte i deras värld!

Ivar fortsatte samma tankegång ytterligare ett led.

Ivar: Men så ledde det också till, som någon har uttryckt det, att man började
spela så som maskinerna lyssnade. Man blev mycket noggrannare, som
skillnaden mellan en åttondelsnot och en fjärdedelsnot. Det är inte alldeles
säkert att det var så himla noga med det förr!

Men Ivar menade att det både finns för- och nackdelar med ny teknik för
musikinspelning och musikproduktion.

Ivar: En sak man har vunnit med utvecklingen är att inspelningstekniken ger
en möjlighet att reflektera över sitt eget musicerande. Jag ser det i grunden
som väldigt positivt men vi får inte glömma att allt är en process. Det vi ser
som musik nu, det är ju inte sanningen! Men det förändras ju hela tiden. Vi
har haft en lång period då mycket mer av det många människor lyssnar på har
varit inspelat än det varit konsert eller eget musicerande. Musiken tar en
väldigt stor del i många människors liv men det verkar som att nu när den
senaste tidens medier, MP3-spelare till exempel, som ger oss en möjlighet att
skapa en egen spellista, alla vill samla sin musik, tillfredsställer ett viktigt
behov hos många människor.

J-O: Är det en form av estetisering?

Ivar: Ja, och även det vi kallar för agency. Att själv påverka musiken i
datorspel. Datorn svarar på vad du gör i spelet och då har vi åter igen en
plastisk musik.

Ivar menade alltså att musik förr i världen var föränderlig och i viss mån
oförutsägbar men med inspelningstekniken så skapades konventioner eller
föreställningar om hur olika musik, till exempel hur ett verk av Johann
Sebastian Bach skulle framföras. Musiken fastnade i en form. Men numera
tillåter ny teknik att musiken i till exempel datorspel blir både föränderlig
och oförutsägbar och blir därför mer naturlig för lyssnarna, alltså lite mer
som musiken var innan musikinspelningsutrusningen var uppfunnen.
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När jag frågade Ivar vad för slags musikproduktion som är bra att göra i
datorer gav han ett kort och koncist svar.

Ivar: All musik görs ju i dator nu för tiden!

Men när jag utvecklade frågan mer och undrade om musiken kommer att låta
likadant om han ska producera den i till exempel något av musik-
produktionsprogrammen Reason eller Logic fick jag ett långt mera utvecklat
resonemang som svar.

Ivar: Nej, musiken låter inte likadant i Reason eller i Logic. Verktygen
påverkar väldigt mycket. Men idag finns ju spännande verktyg för allt möjligt
alltså.

Men Ivar hade svårt att säga att det är verktygen som styr studenterna.

Ivar: Många av våra studenter håller på med pop, soul, R & B, Techno, alltså
beatbaserad populärmusik av något slag.

J-O: Det går i fyrafjärdedelstakt?

Ivar: Mycket fyrafjärdedelstakt är det! Och i sådan musik är ju
musikproduktionselementet så centralt. Men det ligger ju nära tillhands
naturligtvis att göra det som kallas maskinmusik med maskiner. Dom som
jobbar med klassisk musik och inspelning arbetar kanske med andra verktyg
av tradition.

Även högskoleläraren Ludvig menade att de tillgängliga produktions-
verktygen påverkar musikproducenternas skapande i hög grad. Men också
att det för en producent inte räcker med att vara förtrogen med de kulturella
konventioner som finns utan också vara medveten om att konventionerna
byggs in i verktygen.

Ludvig: Vi pratade ju om kulturella konventioner förut. Om vi tar Apple
Loops [ljudfiler som är medskickade olika programvaror från Apple som
Garageband och Logic]. Är inte det en sammanfattning eller mitt i prick i den
kulturella konventionen: Så här ska det låta? Om man vill att det ska låta som
konventionen då ska man väl använda Apple Loops.

Ludvig berättade om en musikerkollega, en mycket erfaren frilansmusiker,
som nyligen hade ringt honom för att kommentera sin upplevelse efter att ha
köpt och prövat den senaste versionen av musikproduktionsmjukvaran Logic
Studio där Apple Loops ingår.

Ludvig: Han var alldeles i extas över hur det lät men så berättade han också
lite besviket: Nu känner jag igen musiken som går i TV! Det är ju så här de
har producerat den! Jag känner ju igen flera loopar, sa han. Ja visst sa jag.
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Och ändå är han musiker och har varit det hela livet! Han har alltså inte alls
förstått att det är så man producerar musik idag!

Den okunskap som Ludvigs kollega visade är ett tydligt exempel på den
distans som, på grund av den tekniska utvecklingen, snabbt kan uppstå
mellan musiker i olika kulturer. Exemplet visar även på hur en musiker, med
lång professionell erfarenhet men som inte håller sig ajour med hur
musikkulturen utvecklas, kan tappa i konkurrenskraft och utifrån ett
anställningsbarhetsperspektiv kanske bli en förlorare.

Även musikproducenten Niklas menade att musiken påverkas av den
tekniska utrustning och de mjukvaror som används i produktionsarbetet.

Niklas: Det är tekniken som påverkar musiken. Framför allt nu. Och det där
tror jag ändrades när datorer med sequenser kom och när det kom
elektroniska instrument, då tog tekniken över. Förr uppfann dom bandekon,
dom uppfann flanger, dom uppfann en jädra massa saker. Dom visste inte hur
man skulle göra men dom experimenterade och då hände nått och så vart det
coolt. Men nu har vi ju mycket kraftigare utrustning. I min laptop-dator
hemma kan jag spela upp fler spår än man kunde i den bästa studion i världen
1969. Då tror jag att det var så att musiken påverkades av att man lajade
[experimenterade] med tekniken. Numera gör man inte så mycket med
tekniken.

Enligt Niklas erbjuder moderna musikproduktionsmjukvaror tillsammans
med aktuell teknisk utrustning så många möjligheter att producera, bearbeta
och manipulera ljud och musik att alla de möjligheter som dagens teknik
erbjuder också kan bli ett kreativt hinder.

Niklas: Man måste våga experimentera. Framför allt nu med datorerna för
dom kan göra så jädra mycket, vi har så mycket valmöjligheter att vi
begränsar oss bara därför att det är så mycket valmöjligheter. Förut hade man
inga valmöjligheter och därför var man tvungen att låta fantasin flöda och
experimentera fram nya saker.

Som ett konkret exempel refererade Niklas till Geoff Emerick, den
Grammybelönade engelske ljudteknikern som bland annat blev känd efter att
ha varit chefstekniker på flera Beatlesalbum som till exempel Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band.

Niklas: När Geoff Emerick började som ljudtekniker då fick man inte
närmicka ett trumset. Han var den första som närmickade pukor och
baskagge och virvel och han trodde att han skulle få sparken för att han
gjorde det. Det är rätt skönt alltså! Jag närmickar trummorna: Jag får sparken!
Och när Beatles blev så stora att dom höll hela EMI under armarna då är det
klart att dom fick experimentera och det är klart att deras tekniker blev ju
”untouchable”.
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Enligt musikhögskoleläraren Ivar ställer ny teknik nya krav på nyutbildade
musiklärare om de ska klara av att undervisa i till exempel musikproduktion
på gymnasiet eller i kanske digitalt musikskapande på en kulturskola. Men
Ivar menade också att fokuseringen på teknik eller polarisering mellan
teknik och musik kan vara hämmande eller en rent missvisande retorik.

Ivar: Vad som har hänt rätt mycket, tror jag, det är att den nya tekniken har
stoppat upp lite saker i egenskap av sitt namn.

J-O: Hur menar du?

Ivar: Jag menar så här: Just nu, speciellt när man står i traditionen och har en
bakgrund som musiker eller musiklärare så blir det så uppenbart att det man
arbetar med i datorerna idag är teknik, eller teknologi. Så blir man plötsligt
antingen lite rädd för teknologin eller så tycker man att: Nej det här är inte
musik! För musik det är någonting annat. Det är så att säga det här
mänskliga, umgänget och så vidare. Men då glömmer man bort att musik har
alltid varit teknologi! Den första trumman, den var ett stycke teknologi som
man spelade på. Flöjter och pianon, ta en orgel!

J-O: Allt utom sångrösten…

Ivar: Allt utom sångrösten är ju teknologi! Det är bara det att man har gjort
teknologin genomskinlig, man kallar den för olika namn. När man lär sig
spela piano, då lär man sig hantera ett stycke teknologi för att kunna gestalta
sin musik. Strävan är ju att göra den där teknologin genomskinlig och det har
man, med traditionella musikinstrument, lyckats med så bra att man inte
tänker på det. Jag tycker ju att den strävan ska finnas där också i de nya
verktygen som vi har. Men vi är inte riktigt där ännu.

Ivar gjorde en talande jämförelse som indikerar att tankarna bakom dagens
högteknologiska musikskapande kanske sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Ivar: Jag brukar jämföra kyrkorgeln och syntarna. Anledningen till att man
skapade kyrkorgeln var ju att man ville uppnå precis samma sak som när man
började göra syntar. En person som kan sitta och kontrollera hela denna
klangvärld och på ett interaktivt sätt! Att ensam sitta och gestalta detta
massiva! Och idag har vi teknologin som gör att vi faktiskt kan göra det som
man redan för flera hundra år sedan drömde om.

Länge kände Ivar att musikproduktion och mer medieinriktad musik inte
riktigt accepterades inom den högre musikutbildningen men att lärare på
musikhögskolan under de senaste åren blivit allt mer positiva till musik-
produktion och musikskapande i datorer.

Ivar: Vi har många solskenshistorier här på musikhögskolan också med
lärare, som man inte trodde om det, som nu sitter med olika teknikprylar och
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faktiskt tycker det är kul och ser en mening med musikskapande i datorer för
egen del.

Musikproducenten Martin diskuterade teknik och musik utifrån ett annat
perspektiv. Han menade att arbete med musik i datorer kan göra barn och
ungdomar mer intresserade av musik och att det kan resultera i att de vill lära
sig spela traditionella musikinstrument eller studera musik.

Martin: Just nu har pendeln slagit väldigt långt åt ena hållet så nu är det bara
data som gäller nu och det är den här typen av musik som är dataproducerad
dessutom. Men är det så att du har musikalitet inom dig, har det medfött, har
ett intresse, så kanske datormusicerandet öppnar dörren för att börja och
sedan lite längre fram så kanske det kommer ett intresse som gör att du vill
lära sig mera.

Musikproducenten Petter, som i första hand arbetar med kammarmusik och
nutida konstmusik, berättade att han ibland har stött på uppfattningar hos
musiker om att den digitala teknikens avancerade möjligheter till redigering
har resulterat i ett etiskt dilemma. Han jämförde autenticitet i musik-
inspelning med hur det inom journalistiken finns starka uppfattningar om att
manipulerade bilder inte bör användas. Petter menade att det finns musiker
som har en liknande uppfattning, alltså att musikinspelning ska vara en
dokumentation av ett autentiskt musicerande och då är det fel att på något
sätt manipulera inspelningen, genom redigering eller att digitalt bearbeta
musiken.

Petter: Spelar dom fel så vill dom att det ska vara så! Men de tycker jag är
skitsnack! OK! Det kanske finns gränsfall. Men om det är en livekonsert och
det är en repris och det är bättre andra gången, var går gränsen då? Är det OK
att klippa?

Petter beskrev en produktion när han hade redigerat inspelningen från en
kammarmusikkonsert. På ett ställe var han tvungen att gör en drastisk
redigering.

Petter: Det var en jättebra inspelning men på ett ställe lät det precis som om
någon tappade någonting, ett plötsligt ljud som ekade i lokalen. Det fanns
inget parallellställe, ingenting alls som jag kunde klippa från. Det ackordet
fanns ingen annanstans i stycket. Men då lyckades jag bygga upp det,
transponera och ta olika stämmor och bygga jag upp ackordet i skikt
[i musikproduktionsprogrammet Pro Tools]. Det funkade utmärkt. Sånt är kul
att jobba med! Och det är ingen som kan höra att det är redigerat.

Petter beskrev själv sin producentstil som lite oortodox eftersom han, med
hänvisning till exempel som det ovanstående, gärna använder den
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tillgängliga tekniken – datorer och mjukvaror för musikproduktion – för att
få sina produktioner att klinga så bra som möjligt.

6.2.4 Etik, juridik och upphovsrätt

I samband med att vi pratade om vad som kan vara lämpliga lärandemål i en
högskoleutbildning för musiklärare som ska undervisa i musikproduktion tog
gymnasieläraren Filip upp en för honom etiskt viktig fråga.

Filip: När man kommer in på etik vill jag att det ska vara lagliga program.
Att man har licenser till dataprogrammen och respekterar upphovsrätten!
Som musiklärare hamnar man ibland i en slags gråzon. Elever kommer till
lektioner med material de hämtat från nätet. Och som lärare kan det vara
svårt att veta hur man ska agera. Jag tycker att det här är viktiga frågor att ta
upp i en musiklärarutbildning.

Samtidigt såg Filip också utöver de rent etiska aspekterna med att elever och
kanske även lärare använder nerladdat upphovsrättsskyddat material i skolan
också att det finns en ekonomisk sida av den här problematiken som inte går
att bortse från.

Musikhögskoleläraren Johan diskuterade också etik men med en helt
annan utgångspunkt i när han lyfte fram hur viktigt han tycker det är att
musikproducenter har ett etiskt förhållningssätt.

Johan: Man måste vara ödmjuk inför sin uppgift! Vad du än gör med
kreativitet: Glöm aldrig ödmjukheten inför vad du ska göra! Det är inte lönt
att spela ”Allan” eller spela över! Var dig själv! Ta dina egna personliga
värderingar till intäkt och var ödmjuk inför din uppgift! Det tror jag är i
princip det bästa du kan göra!

Gymnasieläraren Gustav tog upp upphovsrättsliga frågor som viktiga för
framtidens musiker och musikproducenter. En viktig aspekt, enligt honom,
är att eleverna får bra undervisning om upphovsrätt och juridik i samband
med upphovsrättsliga frågor så att de inte luras att skriva på ojusta kontrakt
med oseriösa aktörer i musikbranschen. Han berättade om ett skräckexempel
där några tidigare elever råkade illa ut därför att de själva inte begrep
juridiken i ett förlagskontrakt och heller inte tog hjälp av jurister innan de
skrev på kontraktet.

För egen del har Gustav lyckats bra med att få sin musik publicerad. Han
berättade att stimintäkter sedan några år tillbaka har blivit en allt viktigare
inkomstkälla, trots heltidsjobbet som musiklärare.

Gustav: Därför vet jag av egen erfarenhet hur viktigt det är att man bevakar
sina upphovsrättigheter och det är nog av den anledningen som jag är så
angelägen att eleverna tar upphovsrättsfrågorna på allvar.
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Enligt Gustav kommer upphovsrättsliga ersättningar att bli allt viktigare som
inkomstkälla för framtidens musiker och musikproducenter.

Musikhögskoleläraren Johan menade också att upphovsrättsjuridiken är
ett viktigt område som blivande musikproducenter måste fördjupa sig i.

Johan: Man måste vara väl medveten om vilka legala krafter i form av
rättigheter och skyldigheter man mobiliserar när man trycker på
inspelningsknappen. Det tycker jag är oerhört viktigt.

Johan ansåg också att det är viktigt att blivande musikproducenter under sin
utbildning lär sig hur olika typer av immateriella rättigheter fördelas såväl
nationellt som internationellt.

6.2.5 Entreprenörskap och egenföretagande

Musikhögskoleläraren Kalle menade att entreprenörskunskap är viktigt för
blivande musikproducenter.

Kalle: Jag tror att alla, i framtiden, som jobbar med musik och
musikindustrin, där fordras det ett entreprenörskap alltså. Många är
frilansare. Är man musikproducent så måste man också kunna jobba också
med ett eget företag och ta in de pengar man kan på sin musik via royaltys
och upphovsrätt och allt det här. Så jag tror det där är jätteviktigt i framtiden
att kunna företagsekonomi och marknadsföring.

Entreprenörskunskap var även för musikhögskoleläraren Ludvig ett viktigt
område att diskutera.

Ludvig: En musikproducent, för att lyckas, måste ha stora inslag av
entreprenörskap i sitt arbete. Man måste ha förmåga att fatta sina beslut på
intuition och känsla utan att för den skull hoppa över analysen och det
rationella tänkandet. Man måste ha en förståelse för hur branschen, industrin,
genererar pengar på musikproduktionen.

Ludvig var osäker på om musikproduktion ska räknas som konstnärlig
utbildning. Snarare kan det vara utbildningsvetenskap eftersom en musik-
producents uppdrag är att genomföra en produktion, kanske på egen hand
eller oftare tillsammans med andra människor ungefär som en lärare
genomför en lektion eller en kurs.

Ludvig: Musikproduktion är målrationellt handlande till skillnad mot
estetiskt praktiskt handlande, alltså det som brukar kallas konst eller
konstnärskap.
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J-O: För konstnären kan vägen dit vara viktigare än målet…

Ludvig: Ja, men inte för en musikproducent. Om man nu skulle säga att
musikproduktion är ett målrationellt handlande, då kan det tala för att
musikproduktion inte hör hemma på en konstnärlig högskola. Men det gäller
bara om man lever efter den gamla föreställningen att konstverk kommer till
genom ett estetiskt, praktiskt, expressivt, känslostyrt skapande. Men jag vill
mena att det oftast inte alls är så. Skapande av konstverk är i regel också
målrationellt handlande precis som musikproduktion.

Ludvig poängterade att hans resonemang gäller för producenter som jobbar
inom en kommersiell musikproduktion. Om finansieringen av produktions-
verksamheten sker på annan grund, som ideellt arbete, gäller andra
förutsättningar. Genom sitt resonemang satte Ludvig fingret på vad som kan
vara själva stötestenen för omvärldsbilden hos konstnärer: myten om
konstnärligheten.

Ludvig: Konstnärsmyten säger att en bra konstnär inte behöver ha någon
plan, det bara blir ett konstverk skapat av känslor utifrån att han mår dåligt
eller bra! Men musikproducenten har ju ramar och en tidplan att rätta sig
efter, en strategi. Konstnärsmyten är en myt, ingenting annat men det är nog
ganska känsligt att ta upp den frågan till debatt.

Ludvig menade att konstnärsmyten hålls levande främst av människor som
själva inte skapar konst, kanske därför att de lider av att inte kunna skapa
konst, medan riktiga konstnärer snarare bara gör och inte har som mål att
skapa konst. Enligt detta resonemang är konstnärsmyten alltså mest giltig för
dem som inte är konstnärer. Samtidigt menade Ludvig att myter som denna
kan utnyttjas för att skapa en image och kanske även som konkurrensmedel.

Något jag sett som gemensamt bland de skickliga musikproducenter och
upphovsmän som jag träffat och intervjuat under delstudien är att de skiljer
på sig själva och de verk som de skapar. Detta kommer till uttryck genom att
de ser de produktioner de arbetar med som olika gestalter som liksom lever
ett eget liv. Musikproducenterna ser som sin uppgift att, ungefär som
entreprenörer utvecklar företag, få sina produktioner att växa och bli så
fulländade som möjligt.

6.2.6 Omvärldsbevakning och kreativ kulturell timing

Högskoleläraren Ludvig menade att något som man kan kalla kreativ
kulturell timing är en av de viktigaste egenskaperna som en musikproducent
bör ha om det är kommersiell framgång som producenten vill nå. Det
handlar om att ha en känsla för vad människor vill lyssna på.

Ludvig: För att lyckas kommersiellt så måste en musikproducent kunna
förstå vad som kommer att bli populärt inom tidigast ett halvår från det när
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man skapar produktionen. Processen innan en produktion kommer ut tar
ganska lång tid så man måste ha en förmåga att känna det kollektiva
undermedvetna, vad som är på gång för att träffa rätt och för att det skall bli
en kommersiell framgång.

Ludvig var dock inte säker på hur man ska göra för att öva upp en sådan
förmåga. Det är knappast något man kan lära sig vid en föreläsning eftersom
det handlar om en slags praktisk klokhet, alltså snarare ett förhållningssätt,
än en kunskap eller färdighet.

Även musikproducenten Niklas menade att en musikproducent måste ha
god kännedom om vad som händer i omvärlden.

Niklas: Något som jag tror är viktigt är att ha kunskap om hur branschen
kommer att se ut. Vad krävs av en musikproducent? Det är inte samma sak
som förr, det är bara att inse. Den viktiga frågan är: Var någonstans kommer
”businessen” att finnas i framtiden? Musikproducenter kommer att vara
kreatörer på ett mycket vidare fält och kunna ta det från ax till limpa. Hitta en
artist och ta den hela vägen ut. Både socialt, musikaliskt och hela grejen, man
måste förstå sin egen bransch och marknad.

Kreativitet är ett begrepp som dök upp flera gånger under intervjuerna. En
allmän uppfattning som också låg invävt i många resonemang var att
musikproduktion är en kreativ verksamhet. Musikhögskoleläraren Ivar
uttryckte detta mycket precist.

Ivar: Det ligger i sakens natur när man jobbar med musikproduktion att man
ju alltså verkligen jobbar med någonting kreativt hela tiden.

Även högskoleläraren Kalle var inne på en liknande tankegång.

Kalle: Som musikproducent ska man vara kreativ! Att man ska då liksom att
försöka hitta på nya saker och vara framåt och drivande.

Kanske satte Kalle med denna kommentar just fingret på vad som kan vara
kännetecknande egenskaper hos framgångsrika musikproducenter: att hitta
på nya saker, vara framåt och drivande.

6.2.7 Den kreative tusenkonstnären

Samtliga intervjupersoner beskrev många olika sorters ämnesinnehåll eller
andra aspekter som viktiga att ha kunskap om och kompetens i om man ska
arbeta som musikproducent eller lärare i musikproduktion.
Musikproducenten Niklas gav en tydlig bild av att musikproducentjobbet
minst sagt är mångfacetterat.
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Niklas: För mig så är det att hitta en övergripande musikalisk vision samt att
få ihop själva projektet; att ringa rätt musiker, att ringa rätt studior att se till
att det spelas in på rätt sätt, att backa upp [säkerhetskopiera] hårddiskar, taper
[inspelningsband] man spelar in på. Men naturligtvis också att ”sätta” ett
sound. Och det handlar bara inte om att hitta världens bästa baskagge utan det
handlar om liksom, hur funkar alla de här instrumenten ihop, hur ska man få
ihop hela skivan, hur ska slutresultatet bli och hur ska de lira mot eller
korrelera mot personen ifråga som faktiskt ska utföra det.

J-O: Att vara allkonstnär har någon sagt…

Niklas: Ja, som helt novis på klaviatur ska du ju egentligen kunna fejka att
spela piano, på ett eller annat sätt. Om det är att flytta kluttar i datorn eller
bygga ett piano, det spelar inte så stor roll men allkonstnär, verkligen!

Mångsidighet är ett annat begrepp som Niklas använde för att understryka
vad han verkligen menade är en viktig egenskap hos en musikproducent.

Musikhögskoleläraren Johan var inne på ett liknande resonemang när han
med begreppet ”tusenkonstnär” beskrev hur musikproducenter använder sig
av många olika samverkande kompetenser.

Johan: Det här har så många infallsvinklar. Producenten är, tycker jag, en
typ av tusenkonstnär! Bör vara det! Och då kommer vi ju osökt in på det här
med att man måste ha sinne för pedagogik. Man bör också ha sinne för
diplomati i det lilla formatet. Man kanske måste vara den som väldigt snabbt
tar ett beslut. Någon måste ju ta det för att produktionen skall kunna fortsätta
enligt det schema som man har ställt upp. Man kanske till och med måste
vara beredd på att medla i små konflikter som kan uppstå under en
produktions genomförande. Ja! Det är otroligt mycket sådant som ingår och
naturligtvis, inte minst, det psykologiska spelet som hela tiden finns med i
sammanhanget.

J-O: Tusenkonstnären? Är det mer på kreatörens sida eller ekonomens, eller?

Johan: Både och. Den ekonomiska kunskapen är ju inte oviktig men det är ju
intellektuell kunskap som du kan skaffa dig genom att gå kurser eller läsa
litteratur. Men på den kreativa sidan och den psykologiska är det oerhört
mångfacetterat och där är det viktigt att man har en sorts inneboende
förmåga.

J-O: Är denna förmåga medfödd eller kan den nås genom utbildning?

Johan: Den får gärna vara medfödd, men kan också självfallet utvecklas
genom utbildning. Exempelvis kan man jämföra det med
musiklärarutbildningar som ju har både pedagogik och psykologi som ämnen.

Johan berättade också att han ser många likheter mellan musikproducent-
utbildning och musiklärarutbildning och att musikproduktion i grunden är en
delvis pedagogisk verksamhet.
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Några av undersökningsdeltagarna tog upp administrativ förmåga som
exempelvis att planera och genomföra en produktion eller att planera och
genomföra undervisning. Rektorn Helge framhöll administrativ förmåga som
en viktig kompetens hos lärare, men ställde samtidigt administrativ rutin mot
lärarens förmåga att i sin undervisning vara en källa till inspiration för
eleverna. Helges slutsats var att administrativ förmåga inte är ett mål i sig
och definitivt inte kan ersätta en lärares vilja att skapa ett bra lärande.

Det finns en annan sida av musikproduktion som några av
intervjupersonerna var inne på. Musikproduktion är stimulerande för den
som ägnar sig åt det därför att det är så lärorikt. Ljudteknikern och
musikproducenten Olof uttryckte detta entusiastiskt.

Olof: Det är bara positiva erfarenheter och man lär sig varje dag i den här
branschen oavsett vad man jobbar med.

Enligt Olof bör musikproducenter dels vara målmedvetna, dels tycka om att
arbeta men kanske framför allt vilja vara en lärande människa.

Olof: Ska man bli något då måste man lägga ner 100 procent på det, och
jobba, och lära sig, och lära sig, och lära sig och inte ge sig!

6.3 Sammanfattande kommentarer
Delstudien har genomförts i syfte att fånga uppfattningar om vad som är
viktigt för blivande musikproducenter och blivande lärare i musikproduktion
att lära sig under sin utbildning. Som metod användes kvalitativa
forskningsintervjuer och sammanlagt elva intervjupersoner deltog, samtliga
lärare i musikproduktion, aktiva musikproducenter eller på annat sätt
verksamma i musikbranschen. En målsättning med undersökningen var
också att fånga uppfattningar om lärande i samband med musikproduktion.

Ett huvudresultat är att kompetenskraven på såväl musikproducenter som
lärare i musikproduktion är omfattande. Det är därmed ingen slump att
undersökningsdeltagarna använder begrepp som allt-i-allo, tusenkonstnär
eller mångsidighet för att ge uttryck för detta. Framtidens musikproducenter
är mångsysslare. Även musiklärare som undervisar i musikproduktion
behöver helt andra och fler kompetenser än vid traditionell
musikundervisning. Mot bakgrund av denna kunskap framstår det som
problematiskt att formulera lärandemål som ger rättvisa åt tusenkonstnärers
förmågor och färdigheter.

Min tolkning, efter att med en kunskapskritisk analysmodell (Hellspong,
2001) ha analyserat data från intervjuerna, är att några topos framträder med
tydlig kraft. Dessa beskriver intervjupersonernas samlade uppfattningar om
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viktigt ämnesinnehåll för blivande musikproducenter och blivande lärare i
musikproduktion:

• Pedagogik och ledarskap
• Musik
• Teknik
• Etik, juridik och upphovsrätt
• Entreprenörskap och egenföretagande
• Omvärldsbevakning och kulturell timing

Att samarbeta med andra och att tycka om att vara en ledare är viktiga
egenskaper för musikproducenter och lärare i musikproduktion. För att nå
yrkesmässig framgång räcker det dock inte med att kunna fatta beslut och att
ha ledarskapskompetens. Det måste kombineras med andra komponenter
som att utveckla en personlig stil, kunna vara socialt kompetent i olika
sammanhang, visa ödmjukhet inför sin uppgift men också att sätta sig själv i
centrum i vissa situationer och att kunna lämna plats för andras kompetenser.

Att lärare tycker om att vara lärare och har intresse för sina elevers
lärande menade flera av undersökningsdeltagarna var en viktig egenskap hos
lärare som ska undervisa i musikproduktion. Det är bättre att ha lärare med
god pedagogisk förmåga än en lärare med specialinriktad ämneskunskap,
menade en av intervjupersonerna som under flera år arbetat som skolledare,
men det ställs nya krav på de lärare som undervisar i musikproduktion
jämfört med många andra musikämnen. En av de intervjuade lärarna beskrev
det som en utmaning att guida vilsna elever när de ställs inför så många
valmöjligheter som moderna mjukvaror för musikproduktion erbjuder.

Musik är en oumbärlig del av musikproduktion och enligt intervju-
personerna ska man som musikproducent ha ett musikaliskt kunnande men
det innebär inte nödvändigtvis att man måste kunna sjunga eller spela. Det
som en musikproducent måste ha är musikaliska visioner. Musikteori, i bred
bemärkelse, verkar vara ett viktigt ämnesinnehåll som kan användas både i
producerande och analyserande syfte. Därför är gehöret och lyssnandet utan
tvekan av central betydelse. Ett viktigt lärandemål är att blivande musik-
producenter utvecklar lyssnarstrategier så att de snabbt kan växla mellan att
lyssna på detaljer i musiken och att lyssna på helheten.

Barn och unga från millenniegenerationen verkar, enligt några av
intervjupersonerna, ha tillägnat sig musikaliska förmågor som tidigare
generationer inte haft. Det handlar om rytmisk förmåga och om att unga
genom sitt tekniska kunnande och bruk av olika medier har en bred
repertoarkunskap, de är genreobundna och lyssnar gärna på musik från olika
tidsepoker.

Tekniska kunskaper och färdigheter är viktiga för såväl musikproducenter
som lärare i musikproduktion. Detta är allmän uppfattning bland
undersökningsdeltagarna. En annan viktig uppfattning är att människors
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ökade datoranvändning och förändrade konsumtionsmönster, där bland annat
nerladdningen av piratkopierad musik ingår, har resulterat i att
musikbranschen har förändrats, inte minst av kommersiella skäl. Även
produktionsmetoderna har förfinats genom användningen av informations-
och kommunikationsteknologi. Utvecklingen kan också ses som en
demokratiseringsprocess eftersom verktygen för musikproduktion blivit
tillgängliga för många. För musiklärare ställer den nya tekniken krav på helt
andra kompetenser än vad många musiklärare har med sig från sin
musiklärarutbildning.

Numera använder allt fler musiklärare och musikhögskolelärare datorer i
sitt vardagliga arbete, både för administration och i sitt eget musicerande.
Bland annat detta har resulterat i en större acceptans för musikproduktion
som utbildningsämne bland lärare som arbetar med andra musikämnen.
Dock verkar kunskapen om hur man gör när man producerar musik vara
dåligt spridd bland såväl musiklärare som yrkesverksamma musiker.

Ett problem med musikproduktionsverksamhet, som flera intervju-
personer tog upp, kan vara att man som producent, medvetet eller omedvetet,
anpassar musiken efter tekniken och därmed begränsar det musikaliska
uttrycket. Verktygen, alltså till exempel vilken musikproduktionsmjukvara
man väljer för att göra en produktion, anses påverka det musikaliska
resultatet mycket. Dessutom talar mycket för att olika musikproduktions-
system, som Apple Loops, låser fast kulturella konventioner om hur
populärmusik bör låta. Bland intervjupersonerna fanns uppfattningen att
anmärkningsvärt få verkar reflektera över vilket inflytande verktygen kan ha
över hur musiken låter.

Ett viktigt mål för lärare i musikproduktion bör vara att kunna hantera
operativsystem och mjukvara för de vanligaste typerna av datorer som finns
på marknaden. Eftersom ämnet är så teknikberoende är det viktigt att teknisk
support sköts bra, annars riskerar undervisningen att haverera.

Etik och juridik framhölls som väsentligt ämnesinnehåll av flera
intervjupersoner men det är ett problematiskt område. Om lärare väljer att i
undervisningen enbart arbeta med licensierade mjukvaror samtidigt som
eleverna med enkelhet på Internet kan skaffa piratkopierade program uppstår
en obalans. Lärare kan hamna i etiska och juridiska dilemman om elever tar
med piratkopierade program till undervisningen. Genom piratkopiering kan
elever få tillgång till mer avancerade eller mer utvecklade versioner än vad
som ryms i undervisningsbudgeten. Då kan det vara svårt som lärare
motivera eleverna att av etiska och juridiska skäl välja att arbeta med äldre
och sämre men licensierad mjukvara.

Upphovsrättsliga ersättningar kan komma att bli allt viktigare som
inkomstkälla för framtidens musiker och musikproducenter. Denna
uppfattning fanns hos såväl lärare som musikproducenter. I anslutning till
diskussionen om upphovsrätt fanns även synpunkten att det är bra om lagar
och regler som reglerar upphovsrättslig ersättning skärps så att såväl
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upphovsmän som producentföretag, som skivbolag, får ökade intäkter.
Bakom detta resonemang ligger en uppfattning om att skivbolagen med
ökade intäkter och vinster kommer att ha möjlighet och kapital att satsa på
fler produktioner. Det kommer att leda till fler uppdrag för musik-
producenterna.

Kännetecknande för musikproducenter är att de är entreprenörer.
Musikproducenter skapar sin egen arbetsmarknad genom att profilera sig och
de når konkurrensfördelar genom sin utvecklade expertiskunskap.
Framtidens producenter är yrkesmässigt frilansare och bör som sådana kunna
företagsekonomi, marknadsföring och ha förmåga att driva egna företag.
Dessutom krävs kunskap om hur ekonomiska värden genereras genom
musikproduktion och om hur lagar och regler som har betydelse för
verksamheten fungerar. Intervjupersonerna uttryckte också att även om
entreprenörskap är ett viktigt område så måste det finnas en balans mellan
ekonomiska och konstnärliga mål om att en produktion ska nå framgång hos
lyssnarna.

Omvärldskunskap – i betydelsen kännedom om vilken musik människor
gärna lyssnar på i nuet och, än mer, att ha förmågan att kunna förutspå vad
lyssnarna vill ha i framtiden – kan vara ett konkurrensmedel för musik-
producenter. Några av undersökningsdeltagarna poängterade att sådan
kulturell timing är en av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika
musikproducenter. Jag fick dock inga säkra svar på hur sådant lärande går
till. En möjlig väg kan vara att intressera sig för aktuell musik och även
andra kulturyttringar som film, dataspel och television samt att på Internet
och i andra medieformer följa hur ungdomskulturen utvecklas.

En annan aspekt som kom upp under delstudien var frågan om vart
branschen är på väg och var musikproducenter kommer att kunna arbeta i
framtiden. Även det är en form av samtidskunskap, eller överlevnadsstrategi,
som kan var väl så viktig att ha för blivande musikproducenter.
Samtidskunskapen om den aktuella musikkulturen bedömdes också vara
viktig för musiklärare i allmänhet och för lärare i musikproduktion i
synnerhet.

Ett problem som några av lärarna tog upp är att många andra musiklärare
inte har hängt med i utvecklingen. De har i regel mycket vaga kunskaper i
musikproduktion och ljudteknik och kan vara främmande för aktuell
populärmusik. Därmed finns en risk att mycket annan musikundervisning
distanseras från den musikvärld som dagens ungdomar befinner sig i.

Intervjupersonernas uppfattningar om vad som är viktig kunskap och
förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt för
en nyutbildad musikproducent eller lärare i musikproduktion har varierat
mycket. Generellt spänner intervjupersonernas resonemang över dessa olika
kunskapsformer. Min tolkning är att intervjupersonerna överlag snarare
beskriver kompetenser och uppfattningar än kunskaper i lärande på det sätt
som kursplaner är formulerade i olika lärandemål.
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En annan aspekt som direkt rör synen på lärande är att ingen av de
intervjuade pekar ut någon särskild metod som lämplig. Däremot finns
övergripande synsätt på pedagogik som delas av flera intervjupersoner och
kan beskrivas som en seminarieliknande eller laborativ form för
undervisning i musikproduktion. Detta kommer till uttryck genom att några
intervjupersoner direkt kritiserar mer traditionell musikundervisning och
menar att den typen av undervisning inte är lämplig i ämnet musik-
produktion. Det ingen av intervjupersonerna som refererar till gamla lärare
eller menar att de tillämpar kunskap som någon har lärt dem genom
undervisning. Däremot är det flera av de intervjuade som refererar till annan
musikundervisning och ibland med negativa kommentarer beskriver det
ojämnlika maktförhållande som kan finnas mellan lärare och elever.

Ytterligare en aspekt som har betydelse i detta sammanhang är att den
samhällspåverkan som ökad användning av digitala system för medie-
produktion samt spridningen av informations- och kommunikationsteknologi
har resulterat i att lärare i allmänhet och lärare i musikproduktion i synnerhet
får mycket svårt att skaffa sig det tolkningsföreträde som krävs för att kunna
tillämpa en pedagogik som bygger på mästarlära. Flera av intervju-
personerna resonerade på olika sätt i linje med denna uppfattning. Både
elevers tillgång till musik att lyssna på över Internet samt tillgången till den
senaste musikproduktionsmjukvaran via internationella legala eller lag-
stridiga distributionssystem togs upp under intervjuerna som exempel på hur
elever många gånger kunskapsmässig kan ligga långt före sina lärare. Min
slutsats rörande detta är att musikproduktion, med betydelsen att målet med
verksamheten är att skapa musik i medieburen form, är ett utpräglat
innovativt och kunskapsproducerande ämne som behöver andra slags
undervisningsmetoder än annan mer traditionsbunden musikundervisning.

I samband med den här delstudien har jag också reflekterat med anledning
av den valda metoden samt tolkningen och urvalet av det insamlade
materialet. Den form av lärande som en bra intervju kan ge är mycket
givande och jag tycker om att intervjua. Vid flera tillfällen under den här
delstudien har jag mitt under intervjun sett samband mellan olika fenomen
på helt nya sätt. Sådana ”aha-upplevelser” ger mig en stor tillfredsställelse
eftersom känslan av att vara i nuet är så stark samtidigt som jag som
intervjuare tillsammans med en intervjuperson skapar ny kunskap. I en sann
dialog växer den nya kunskapen fram.

Men intervjun kan också vara bedräglig som datainsamlingsmetod. I mitt
arbete på Södertörns högskola har jag vid några tillfällen fått hjälpa studenter
som råkat i svårigheter efter intervjuer. Problemet kan vara att man som
intervjuare inte alltid är tydlig nog mot intervjupersonerna om syftet med
vad man undersöker och hur tolkningen kommer att gå till. I synnerhet om
man tolkar på en latent nivå, och alltså söker efter undertexter, det outtalade
eller implicita, finns stora risker med att man som undersökare ser något helt
annat i materialet än vad den intervjuade gör och vid sådana tillfällen kan det
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gå mycket fel. Därför har jag varit noga med att redovisa mitt syfte för de
intervjuade och de har även kunnat påverka den färdiga texten genom
citatkontroll. Ibland räcker dock inte citatkontrollen. Även om en intervju-
person har kollat sina citat och även tillåtit namnpublicering kan det hända
att intervjupersonen efter något år ändrar uppfattning och inte längre vill stå
med sitt namn bakom vissa uppfattningar eller åsikter. Därför har jag valt att
avkoda all information som gör att intervjupersonerna kan identifieras.
Denna avkodning har dock fått till resultat att jag tvingats utesluta vissa
intervjusvar på grund av att svaren blir mindre meningsfulla när de lyfts ur
sin kontext. Det kan handla om olika händelser som intervjupersonerna
beskrivit där till exempel kända artister deltagit. Min linje har varit att det
inte är försvarbart att redovisa sådana data där tredje person riskerar att ”bli
uthängd”.

Undersökningens omfång har jag funderat mycket över. Initialt hade jag
planer på att intervjua något fler lärare och musikproducenter. Då jag under
arbetets gång märkte att flera hade likartade uppfattningar valde jag dock att
stanna vid de intervjuer som här presenteras. Jag upplevde alltså vad Bengt
Starrin (1996) kallar en mättnad. Som Starrin påpekar kan man dock aldrig
vara säker på att en kategori faktiskt är mättad. En annan aspekt i detta
sammanhang är att intervjupersoners uppfattningar sannolikt påverkas av hur
deras livsvärld förändras. Därför har jag, så långt som möjligt undvikit att
referera uppfattningar som kan vara tillfälliga eller inte väl genomtänkta av
intervjupersonerna. Det kan till exempel handla om aktuella lagförslag som
har betydelse för upphovsrätt eller spridning av upphovsrättsligt skyddat
material på Internet. Genom att använda metaforen mättnad signalerar jag
också att de topos som denna delstudie resulterat i inte ska uppfattas som
explicita kategorier som är odiskutabla. Istället öppnar detta tillvägagångs-
sätt för att de slutsatser som jag har dragit mycket väl kan kompletteras,
revideras eller falsifieras av nya observationer i samband med framtida
undersökningar.

Alla intervjupersoner är män. Undersökningen har därför, i detta
avseende, alltså ett helt ensidigt perspektiv och det ser jag som en brist. Det
är fullt möjligt att kvinnor hade kunnat tillföra andra infallsvinklar som hade
breddat materialet eller kritiskt belyst några av de slutsatser som jag gjort. På
alla lärosäten och skolor som jag varit i kontakt med under den här studien
gäller samma sak: Musikproduktion är något som framför allt män och
pojkar ägnar sig åt. Ingen av dem som jag har intervjuat vet riktigt säkert
varför det är så. Varför framför allt män och pojkar ägnar sig åt att producera
musik har jag alltså inte fått svar på i den här delstudien. Denna fråga
återkommer jag till i diskussionskapitlet.

Resultaten visar att musikhögskolestudenter under senare år har visat
andra förmågor, färdigheter eller förhållningssätt jämfört med tidigare
generationer. Ett sådant område är rytm, meter och timing, viktiga aspekter i
samband med musikproduktion. Resultaten indikerar att genremässiga
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skillnader i hur musiker, från olika traditioner förhåller sig till rytm och
timing har minskat. Traditionellt spelar musiker i den västerländska konst-
musiktraditionen, till skillnad från musiker i populärmusiktradition, nästan
aldrig med ett klick eller ett fixerat tempo efter en kronometrisk norm. Både
tempo och notvärden avviker i västerländsk konstmusik som regel från det
som är mekaniskt exakt (Bengtsson, 1987). När musikpsykologen Alf
Gabrielsson (1982) beskrev sina tankar, som en skicklig musiker, om hur det
känns att spela med en rytmbox, jämförde han det med tortyr. Detta var utan
tvekan en giltig förklaring i början av 1980-talet. Att spela med klick var,
före mitten av 1980-talet, något som framför allt skickliga studiomusiker
klarade av. Så är det inte längre. De ungdomar som numera söker sig till
högre musikutbildning har kompetens att spela till klick enligt flera av
intervjupersonerna. Sådana förmågor bör rimligtvis få konsekvenser för
studenternas vidare kunskapsutveckling och även öppna för framtida
konstnärlig utveckling.

Några av intervjupersonerna tog under intervjuerna upp frågor om
upphovsrätt och vissa menade att det är orättvist att musikproducenter och
ljudtekniker inte får liknande upphovsrättsliga ersättning som musiker och
artister när till exempel musikstycke spelas i Sveriges Radio. Den
omedelbara förklaringen till varför det är så kan nog vara att de regler som
styr, till exempel SAMI-ersättning, skapades för länge sedan när musik-
inspelning handlade om att mekaniskt dokumentera en musikalisk
gestaltning. I modern musikproduktion har ofta ansvaret för gestaltningen,
på gott och ont, flyttats från musiker, artister och dirigenter till
musikproducenter och ljudtekniker. Det är i det perspektivet som några av
intervjupersonerna argumenterat för att förändringar behövs när det gäller
hur upphovsrättsliga ersättningar ska fördelas. Samtidigt signalerar de
gällande upphovsrättsliga reglerna att musikproduktion och ljudtekniskt
arbete inte har verkshöjd utan ska betraktas som tjänster.

Intervjupersonerna hade många olika uppfattningar om musikproduktion
men ganska få uppfattningar om lämpliga lärandemål i ämnet. Kanske är
Bolognaprocessen alltför aktuell för att man i nuläget med intervju som
metod ska kunna få genomtänkta och utvecklade svar om lärandemål. Läget
blir nog ett annat om några år när framförallt högskolelärarna har skaffat sig
erfarenhet av att arbeta med lärandemål. Det är alltså möjligt att det går att få
fler och mer välgrundade uppfattningar om lärandemål om man repriserar
undersökningen om några år. Samtidigt är min slutsats att de uppfattningar
om musikproduktion som de intervjuade musikproducenterna och lärarna
gett uttryck för mycket väl kan omformuleras till lärandemål i enlighet med
högskoleförordningens examensordning.
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7  Diskussion

Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten
från de tre delstudierna. Efter detta redovisar jag slutsatser och reflektioner
med anledning av undersökningens resultat och diskuterar valda delar av
resultaten med utgångspunkt från Bruners kulturpsykologiska modell
(Bruner, 2002) och refererad tidigare forskning.

Därefter presenterar jag en modell för nya perspektiv på lärande i
samband med musik och musikproduktion. Som perspektivgenererande
plattform utgör modellen mina samlade och fokuserade intryck av under-
sökningen. Kapitlet avslutas med en kort diskussion om framtiden för
musikproduktionsämnet och närliggande musikpedagogisk verksamhet.

7.1 Delstudiernas viktigaste resultat

Här följer i påståendeform en sammanfattning av de viktigaste resultaten
från de tre delstudierna. Sammanfattningen är tematiskt strukturerad under
de rubriker som härefter följer och svarar mot frågorna: Vad kännetecknar
musikproduktion i utbildningssammanhang och som professionell
verksamhet? Hur beskriver musikproducenter och lärare i musikproduktion
den professionella kompetens de behöver i sina respektive yrken?

7.1.1 Musikproduktion i utbildning och som professionell
verksamhet

Musikproduktion handlar primärt om att gestalta medieburen musik. Det är
en uppfattning som återkommer bland undersökningsdeltagarna i de olika
delstudierna. Resultatet av musikproducenters arbete är musik som är
inspelad på ett eller annat sätt och därför är musik och inspelningsteknik
centralt ämnesinnehåll. En musikproducent måste dock inte av nödvändighet
vara en skicklig musiker eller kunnig tekniker. Däremot förutsätts en musik-
producent ha musikaliska visioner.

Kännetecknande för musikproduktion är att de verktyg som används i
produktionsverksamhet är föränderliga, och de kan förändras snabbt.
Eftersom programvarubaserade musikproduktionsverktyg med enkla medel
kan uppdateras sker med jämna mellanrum förändringar av verktygen. Ofta
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är sådana uppdateringar motiverade av tillverkarna med att nya funktioner
införs eller att det är fråga om prestandahöjningar. Det kan också vara
mjukvarans användargränssnitt som struktureras om. Oavsett vilket blir
konsekvensen att lärare, musikproducenter och andra som arbetar med
musikproduktion måste ha i beredskap att verktygen som används för
musikproduktion är föränderliga.

Musikproduktion är en pedagogisk verksamhet. Resultaten visar att
musikproducenter utövar ett ledarskap och ungefär som lärare kan vinna
mycket på att utveckla ett sinne för psykologi och pedagogik. En
musikproducent ska ha förmåga att som ledare fatta beslut och även vara
framåt, drivande och kreativ samt socialt kompetent och ha förmåga att
samarbeta med andra, gärna med ett ödmjukt och personligt förhållningssätt.
En viktig egenskap hos lärare som undervisar i musikproduktion är att de har
intresse för elevernas lärande. Lärares pedagogiska förmåga är väl så viktig
som avancerad ämneskunskap. Egen erfarenhet av musikproduktion kan ha
stort värde för lärare i ämnet.

Undersökningen visar också att musikproduktion skiljer sig från andra
musikämnen. Vid sidan av rent musikaliska kunskaper ställs det andra krav
på de lärare som undervisar i musikproduktion jämfört med dem som
undervisar i traditionella musikämnen. Lärare i musikproduktion måste klara
av att hantera utrustning och programvara för musikproduktion samt
förmåga att omsätta sådana tekniska kunskaper i en pedagogisk kontext.

När musikproduktion etableras som ämne vid exempelvis en kommunal
musikskola kan ämnet utgöra ett hot mot annan verksamhet. Det kan handla
om att vissa ämnen får minskade resurser som en konsekvens av
nyetableringen. Ett problem kan också vara att traditionella musiklärare ofta
har vaga kunskaper om musikproduktion och om hur dagens musik skapas
och distribueras. Därför kan många lärare ha svårt att förstå nyttan med
musikproduktionsämnet. I en god lärandemiljö kan dock musikproduktion
bidra till att elevers intresse för annan musikundervisning ökar och att de
traditionella musiklärarnas kännedom om och förståelse för den aktuella
musik- och ungdomskulturen förbättras. Numera använder dessutom allt fler
musiklärare och musikhögskolelärare datorer i sitt vardagliga arbete, både
för administration och i sitt eget musicerande och detta kan resultera i en
större acceptans för musikproduktion som utbildningsämne bland lärare som
arbetar med andra musikämnen.

7.1.2 Kompetenser hos musikproducenter och lärare i
musikproduktion

Musikproducenter och lärare i musikproduktion är multikompetenta.
Resultaten visar att musikproducenter är mångsysslare som växlar mellan
många olika sysslor. Det kan handla om att vara talangscout, artist,
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kompositör, arrangör, ljudtekniker, designer eller kanske marknadsförare.
Detta gör att gränserna mellan gamla traditionella yrkeskategorier allt mer
håller på att suddas ut. Lärare i musikproduktion ställs inför många olika
utmaningar av såväl musikalisk som teknisk karaktär. En sådan utmaning
kan vara att guida vilsna elever när de ställs inför alla de valmöjligheter som
moderna musikproduktionsmjukvaror erbjuder. Lärare i musikproduktion
bör alltså vara väl förtrogna med hur operativsystem, mjukvara och annan
teknisk utrusning för musikproduktion fungerar. Eftersom ämnet är
teknikberoende är det viktigt att teknisk support sköts bra, annars riskerar
undervisningen att haverera. En annan utmaning för lärare i musik-
produktion är bristen på undervisningstraditioner och läromedel utvecklade
för ämnet. Lärare i musikproduktion måste också vara beredda på att göra
arbetsuppgifter som innebär administration eller installation och skötsel av
teknisk produktionsutrustning, alltså uppgifter som normalt inte brukar
räknas in i en pedagogs arbete.

Yrkesverksamma musikproducenter använder sig av särskilda lyssnar-
strategier så att de snabbt kan växla mellan att lyssna på detaljer i musiken
och att lyssna på helheten. Sådan förmåga kan beskrivas som en viktig
kompetens för musikproducenter.

Musikproducenter är kunniga om aktuell musik- och ungdomskultur. Att
väl känna till vad det är för musik som människor gärna lyssnar till och att
ha förmågan att kunna förutspå vad som kommer att gå hem hos lyssnarna i
framtiden är en nyckel till kommersiell framgång för musikproducenter.
Undersökningens resultat tyder också på att lärare i musikproduktion i sin
undervisning kan vinna fördelar om de är väl orienterade i den aktuella
musikkulturen. Även aktuell kännedom om andra kulturyttringar som film,
dataspel, television och nya medier som Internet kan vara av stort
yrkesmässigt värde för musikproducenter och lärare i musikproduktion.

Upphovsrätt och juridik är viktigt för musikproducenter. Det som särskilt
gör upphovsrättsliga frågor viktiga i samband med musikproduktion är att
upphovsrättsliga ersättningar kan komma att bli en än mer väsentlig
inkomstkälla för musiker och musikproducenter i framtiden. En problematik
i detta sammanhang är spridningen av piratkopierat upphovsrättsligt skyddat
material som kan få negativa konsekvenser för rättighetsinnehavarna.

Musikproducenter är entreprenörer. I framtiden kommer framför allt att
arbeta som frilansare och bör som sådana kunna företagsekonomi,
marknadsföring samt ha förmågan att driva egna företag. För
musikproducenter finns i entreprenörskapet också utmaningen att nå balans
mellan ekonomiska mål och produktionsverksamhetens konstnärliga och
kreativa inriktning.

7. Diskussion
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7.1.3 Aspekter på lärandemål i musikproduktion

Musikproduktion i den högre utbildningen kan ha många lärandemål.
Undersökningsdeltagarnas uppfattningar om vad som är viktig kunskap och
förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt för
en nyutbildad musikproducent, eller lärare i musikproduktion varierar
mycket. Generellt är dock att de flesta svaren har varit riktade mot
pedagogisk förmåga, ledarskap, musik, teknik, juridik, etik eller entreprenör-
skap och har innefattat element av såväl kunskap och förståelse som
färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt.
Resultaten spänner alltså över dessa tre typer av kunskapsformer. Därför kan
högre utbildning i musikproduktion ha olika inriktning beroende på vad av
det ovan nämnda ämnesinnehållet som fokuseras.

Teknisk utveckling påverkar ungdomars musikaliska kompetens. En
viktig förändring är att utvecklingen av informations- och kommunikations-
teknologi har förändrat ungdomars musikaliska kompetens och inställning
till musik. Dagens ungdomar är medvetna som lyssnare och nyfikna på och
kunniga om olika musikstilar och genrer. Millenniegenerationens förändrade
medievanor har fått konsekvenser för musikundervisningen. De elever och
studenter som växt upp med Internet och datormusikskapande visar andra
musikaliska förmågor jämfört med tidigare generationer. Dessa förmågor
omfattar bland annat sådant som rytmisk kompetens, genre- och repertoar-
kännedom och färdigheter i orkestrering.

Med datorer kan allt fler producera musik men samtidigt styr tekniken
den musikaliska gestaltningen. De senaste årens tekniska utveckling inom
datorområdet har dramatiskt förändrat förutsättningarna för musikskapande.
Den tekniska utvecklingen kan också ses som en demokratifråga eftersom
teknik som tidigare var exklusiv för en liten skara producenter nu snabbt har
blivit tillgänglig för väldigt många människor. Med en vanlig dator och
enkel mjukvara kan man idag genomföra musikproduktioner som låter
utmärkt. Men även om teknik och tekniskt kunnande är mycket viktigt för
musikproduktion, både i undervisning och i professionell verksamhet, är
teknikens roll är att vara ett verktyg för att nå musikaliska mål.

Ett möjligt problem med den medieburna musiken kan vara att
producenter, medvetet eller omedvetet, anpassar musiken efter tekniken och
därmed begränsar det musikaliska uttrycket. Verktygen, alltså till exempel
vilken musikproduktionsmjukvara man väljer för att göra en produktion,
påverkar det musikaliska resultatet mycket. Dessutom kan det vara så att
vissa musikproduktionssystem låser fast kulturella konventioner om hur
populärmusik bör låta. Undersökningsresultaten visar en medvetenhet bland
såväl musikproducenter som musiklärare om att verktygen påverkar hur
musiken låter.

Sammanfattningsvis kan musikproduktion ses som en pedagogisk praktik
som syftar till att gestalta musik i medieburen form. Musikproducenter
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beskrivs som multikompetenta entreprenörer med god kunskap om aktuell
musikkultur. Musikproduktion skiljer sig från andra musikämnen eftersom
det kräver såväl teknisk som musikalisk och pedagogisk kompetens av
undervisande lärare. Musikproduktionsverktygens föränderliga karaktär, och
den snabbhet med vilken denna förändring sker, innebär också en stor
pedagogisk utmaning för dem som undervisar i musikproduktion.

De elever och studenter från millenniegenerationen som deltar i musik-
produktionsundervisning har tack vare sin förtrogenhet med informations-
och kommunikationsteknologi och sin medieanvändning utvecklat
avancerade musikaliska förmågor. Dessa aspekter är viktiga att överväga när
lärandemål formuleras för utbildningar i musikproduktion och musiklärar-
utbildning med inriktning mot musikproduktion.

7.2 Slutsatser och reflektioner
Musikproducenter arbetar med att gestalta musik i medieburen form, alltså
musik som är inspelad på ett eller annat sätt och i samband med produktions-
verksamhet bildas särskilda kulturer. I ett kulturpsykologiskt perspektiv
(Bruner, 2002) blir musikproducenters sätt att bete sig, tänka, kommunicera
och uppfatta verkligheten ett resultat av den kultur de verkar i.

I den äldre musikproduktionskulturen, där arbetsdelning var den
överordnade principen och där olika experter – orkesterledare, musiker,
kompositörer, textförfattare, ljudtekniker, musikproducenter – på olika sätt
bidrog i produktionen, fanns förutsättningar för lärande genom socialisering.
Då kunde musikproducenter lära sig att hantera de olika slags verktyg som
tillhör en produktionskultur genom att växa in den, ungefär som Vygotskij
(1999) beskriver att den sociala omgivningen och kulturen är avgörande för
lärandet. Men i den tid av förändring vi nu befinner oss i finns många olika
kulturer för hur musikproduktioner görs. Därför går det inte att bygga
utbildning i musikproduktion på att blivande musikproducenter eller
blivande lärare i musikproduktion ska utveckla kunskap och färdighet genom
att de socialiseras in i en kultur. Den nuvarande musikproduktionskulturen
kan, enligt den här studiens resultat, i stort kännetecknas av att deltagarna
skapar sina egna förutsättningar för sin verksamhet. På så sätt påverkar
också deltagarna hur kulturen utvecklas och det är alltså inte fråga om en
kultur utan många likvärdiga vid sidan av varandra. Utbildning i musik-
produktion måste därför ge studenterna kompetens att klara sig i olika
kulturer och att kunna skapa sin egen produktionskultur. Enligt Bruner
(2002) utvecklas en kultur genom samspel mellan individuella historier från
olika perspektiv och den rådande kulturens inflytande. Med stöd i ett sådant
synsätt bör olika perspektiv på meningsbildandet bejakas om en utbildning
gör anspråk på att ge sina studenter kompetens att möta framtiden.
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7.2.1 Musikproduktionsverktyg

Musikproducenter använder sig av många olika slags verktyg. Det kan vara
fysiska verktyg som olika apparater, till exempel mikrofoner, datorer, eller
musikinstrument. Det kan också vara tankeverktyg eller strategier som olika
metoder eller principer för hur musikproduktioner genomförs. Verktygen
som musikproducenter använder kan också vara någon slags mellanting
mellan det fysiska och det imaginära som till exempel alla de virtuella
verktyg som finns i musikproduktionsmjukvaror. Det kan vara bandspelare,
mixerbord eller olika slags effekter som har fysiska förlagor men som i
virtuella versioner finns som verktyg i vanliga musikproduktionsmjukvaror.
Sådana verktyg har remedierat (Bolter & Grusin, 1999) från en fysisk form
till en virtuell. I den datorstödda musikproduktionen, DESKTOP MUSIC

PRODUCTION, är verktygen, med få undantag, helt virtuella.
I moderna musikproduktionsmjukvaror finns avancerade virtuella verktyg

för musikproduktion. Många gånger är dessa verktyg mer avancerade än
motsvarande fysiska verktyg som bara för något tiotal år sedan fanns
tillgängliga i världens mest avancerade musikstudior. Verktyg som förr
endast var tillgängliga för exklusiv skara professionella musikproducenter
kan numera närmast betraktas som allmängods. Med hjälp av en dator och
viss mjukvara, som förövrigt ofta finns i enklare gratisversioner, kan alla
som vill producera musik. Utvecklingen har inte bara förändrat
förutsättningarna för olika professionella aktörer i musikbranschen
(Hallencreutz, 2002, 2004), där många svenska producenter och
upphovsmän nått framgång i såväl Sverige som utomlands (Burnett &
Wikström, 2006). Utvecklingen har även förändrat förutsättningarna för
lärande och utbildning i musikproduktion. Denna utveckling kan ses som en
demokratiseringsprocess eftersom musikproduktion alltså har gått från att
vara en exklusiv verksamhet till att bli tillgängligt för många.

Musikproduktion med digitala verktyg, DESKTOP MUSIC PRODUCTION,
ger musikproducenter tillgång till avancerade verktyg. Detta är verktyg som
får dem att överskrida sina medfödda förutsättningar och begränsningar för
att skapa musik eftersom det i verktygen finns kunskaper och erfarenheter
lagrade. Verktygen är alltså medierande. Till skillnad från andra verktyg som
hammare, knivar eller åror (Bruner, 2002) är den medierande funktionen i de
digitala verktygen för musikproduktion tydligare. Detta eftersom det i
musikproduktionsmjukvaror finns särskilda förinställningar, eller presets,
med förslag på inställningar som passar särskilt bra i vissa utvalda
situationer. Dessutom finns i anslutning till musikproduktionsmjukvaror
också särskilda hjälpfiler med instruktioner. Det lärande som digitala
verktyg för musikproduktion erbjuder sträcker sig alltså längre än till det
omedelbara användandet. Musikproduktionsverktygen ger musikproducenter
också möjlighet att skapa genuin mening genom att själva som aktörer drivas
av sina egna intentioner och gestalta musik. Min tolkning av intervju-
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personernas berättelser om musikproduktion som fenomen och om sin
yrkesverksamhet är att reflektion, eller att tänka över tänkandet, är vanligt
bland musikproducenter och lärare i musikproduktion. Det är i sig inte så
märkligt eftersom musikproduktion som verksamhet är en slags konstruerad
kultur där en väsentlig del av verktygen är mentala och en stor del av arbetet
sker som tankeverksamhet.

7.2.2 Verkskapande och musikproduktionskultur

Enligt Bruner (2002) är en central funktion i alla kulturer att producera verk.
Musikproducenter skapar verk. I ett verk finns kunskap lagrad eftersom
tankeprocessen och dess produkter vävs samman i de verk som skapas. I den
äldre musikproduktionskulturen var kollektiv samverkan, eller arbetsdelning,
en förutsättning för att musikproduktioner skulle resultera i verk. Så är det
inte längre. Digitala produktionsverktyg, DESKTOP MUSIC PRODUCTION, har
gett musikproducenter möjligheter att helt på egen hand skapa verk.

En annan aspekt är att musik inte längre vid webbpublicering behöver
fixeras i verk som har en absolut utformning. När musik görs tillgänglig för
konsumenter via Internet är det datafiler som publiceras. Det är fullt möjligt
för en musikproducent att uppdatera en webbpublicerad produktion genom
att till exempel redigera om musiken och helt enkelt byta ut den fil som finns
tillgänglig på Internet för nerladdning. På så sätt kan olika versioner av ett
verk finnas tillgängliga. Jämfört med när musik publicerades på fysiska
fonogram som kassettband, vinyl- och CD-skivor resulterar webbpublicering
i en möjlig otydlighet om när ett verk egentligen är färdigt.

De nya sätten att publicera musik har också likheter med hur musiker och
kompositörer producerade verk långt före den tid då inspelningsapparatur
fanns. När en tonsättare som Johann Sebastian Bach komponerade skapade
han verk som ofta inte var fast fixerade i fråga om gestaltning. Musikerna
som spelade bestämde hur musiken skulle låta och det fanns utrymme för
improvisation och för att experimentera och förändra musiken. (Klingfors,
1991). Även tonsättare och musiker som Frédéric Chopin och Franz Liszt
gjorde bearbetningar av sina verk för att förbättra eller för att pröva
alternativa uttryck (Hultberg, 2000; Pålsson, 2002). Men i och med att
inspelningar av musik blev allt vanligare verkar ansvaret för musikens
utformning ha förskjutits allt mer från kompositörerna och musikerna till
musikproducenterna. Just denna problematik tog en av intervjupersonerna
upp i en av intervjuerna när han berättade en anekdot om att det i
inspelningsteknikens tidiga historia fanns ett motstånd mot att göra
inspelningar eftersom många musiker och artister inte förstod varför man
skulle vilja lyssna på samma version av ett stycke flera gånger. Idén att
fixera ett verk vid en särskild tagning eller version verkar ha vuxit sig stark
varit särskilt giltig strax efter andra världskriget när internationella skivbolag
som Decca och His Masters Voice (HMV) konkurrerade om att bygga upp
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sin repertoar (Culshaw, 1982). Då hade man som målsättning att ha en
inspelning av varje verk, en Beethovens nia, en Månskenssonat eller en
Matteuspassion och så vidare. Detta är ett synsätt som vida skiljer sig från
den mångfald av olika gestaltningar av den vanligaste konstmusikaliska
repertoaren som numera finns tillgänglig. Idén med att ha musikaliska verk
fixerade i särskilda versioner kan förklara varför ett skivbolag som Decca
under 50- och 60-talet kunde satsa mycket stora resurser på att spela in en
studioversion av Wagners Nibelungens ring (Burton, 1992).

Under 1950-talet växte det fram en produktionskultur för populärmusik
där allt mindre lämnades åt slumpen på det sätt som är kännetecknande när
produktioner görs med en uttalad dokumentationsmetodik (Gullö, 2003).
Målet blev att göra fullfjädrade produktioner i stället för dokumentation av
musikaliska framföranden. Lilliestam (1988) visar tydligt hur produktions-
kulturen på detta sätt utvecklades under några år på 1950-talet när Big Mama
Thornton respektive Elvis Presley spelade in låten Hound Dog. Till skillnad
från Thornton gjorde Presley många olika tagningar för att produktionen
skulle bli så bra som möjligt och under inspelningsarbetet tog Presley själv
ett visst producentansvar. Under de drygt femtio år som gått sedan Elvis
Presley spelade in Hound Dog har musikproduktionskulturen utvecklats
mycket och numera är det snarare norm än undantag att artister deltar som
såväl producenter som kompositörer under en skivproduktion. Några av
studenterna som var med som undersökningsdeltagare i den andra
delstudien, Studenters uppfattningar om musikproduktion, berättade att deras
yrkesmässiga målsättning var att utvecklas som skivartister och att deras
musikproduktionsstudier var ett sätt för dem att lära sig producera sin egen
musik. Min uppfattning är att dagens musiker och artister som på detta sätt
tar saken i egna händer utifrån ett verkperspektiv faktiskt är närmre upphovs-
män som Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin och Franz Liszt som
själva strävade mot att ansvara för hur deras musik gestaltades jämfört med
artister som Big Mama Thornton, som karriärmässigt var helt var beroende
av kompositörers och musikproducenters olika insatser. Därför kan
studenternas motiv till att läsa musikproduktion i detta avseende ses som en
spegling av den aktuella musikproduktionskulturen.

7.2.3 Kunskapsutveckling i samband med musikproduktion

Kunskapsutveckling sker, enligt Bruner (2002), genom interaktion. Bruner
menar också att det inte måste vara interaktion mellan två människor, lärare
och elev, utan att det lika gärna kan vara interaktion mellan en lärande och
en interaktiv dator. Musikproduktion i dator, DESKTOP MUSIC PRODUCTION,
är ett exempel på detta.

Under den första delstudien, Musikproduktion på en kulturskola,
observerade jag tydligt hur eleverna interagerade med musikproduktions-
datorer och hur deras lärande ägde rum utan att läraren undervisade i



175

traditionell mening. Det innebär dock inte att läraren blir överflödig.
Däremot kan läraren inte agera som en mästare och se sina elever som
lärjungar enligt den traditionella mästarläran (Nielsen & Kvale, 2000). Mer
framgångsrikt kan vara om lärare i musikproduktion agerar som byggnads-
ställning för nybörjare i ämnet, för att använda Bruners (2002) metafor. Ju
mer eleverna lär sig desto mer kan läraren övergå från att vara ett stöd, eller
en byggnadsställning, till att agera ungefär som musikproducenter med en
förstärkande producentstrategi (Gullö, 2003, 2007, 2008a, 2009). Det var så
jag uppfattade att läraren Adam i den första delstudien arbetade med sina
elever. Eftersom musikproduktion som ämne till sin karaktär kännetecknas
av nyskapande och kreativ produktion av verk undrar jag om det är möjligt
för en lärare att agera som en mästare i traditionell mening. Mästarläran
(Nielsen & Kvale, 2000) förutsätter att den lärande ska lära sig ett hantverk,
eller liknande, en tradition som många gånger utvecklats sedan generationer
tillbaka. Så är det inte med musikproduktion. Det är snarare tvärt om, och
precis som läraren Adam menade är det svårt, eller kanske till och med
omöjligt, för musiklärare att ha kännedom om all ny musik som kommer
fram och om hur olika musikstilar utvecklas. En annan aspekt som rör
mästarläran är att den förutsätter en professionell verksamhet där lärlingarna
kan lära sig av mer erfarna mästare och där lärlingarna under utbildningen
ställs inför allt svårare utmaningar. Säljö (2000) beskriver hur
skrädderilärlingar i början av utbildningen får lära sig enklare arbets-
uppgifter som att sy i knappar. Eftersom lärlingarna i Säljös exempel arbetar
med varor som ska till försäljning blir det kostsamt om man gör fel i
produktionens början. Först i slutet av utbildningen får lärlingarna därför lära
sig att klippa till tyg. I en utbildningskontext däremot uppmanas elever gärna
att vara experimentella och det är tillåtet att göra fel. Materialet som man
arbetar med är ju skoluppgifter och inte en del i en professionell
produktionskedja. Under den första delstudien, Musikproduktion på en
kulturskola, kunde jag observera hur eleverna experimenterade och faktiskt
inte blev klara med sina produktioner under den termin som jag var med på
lektionerna. Läraren hade planerat att ha en uppspelning för föräldrar och
andra intresserade i slutet av terminen. Den genomfördes inte eftersom
eleverna inte blev klara med sina produktioner, men de var inte missnöjda
med det. Tvärtom uppfattade jag att de var helt nöjda. Eleverna var alltså,
mer intresserade av att experimentera och lära sig om musikproduktion än att
skapa färdiga produktioner att spela upp för andra.

Enligt Biggs & Tang (2007) är syftet med undervisning att förändra den
lärandes uppfattningar och hjälpa den lärande att se nya perspektiv.
Resultatet av sådan undervisning är genuin kunskapsutveckling hos den
lärande. Konkret kan sådan undervisning ha en metodik som bygger på
efterbildning. Kunskapsutveckling sker då genom att de den lärande
efterbildar ett eller flera exempel varefter och gör ett medvetet urval som
reflekteras och teoretiseras (Håkansson, 2008). Under den första delstudien,
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Musikproduktion på en kulturskola, kunde jag tydligt observera hur läraren
Adam arbetade efter en sådan metodik. I början av varje lektion presenterade
han en kort övning för eleverna, som de därefter prövade att genomföra
själva på sina individuella arbetsplatser. Övningarna var uppbyggda kring
något eller några utvalda verktyg i musikproduktionsmjukvaran. När
eleverna hade prövat övningen och förstått övningens syfte arbetade de
vidare på egen hand med hjälp från läraren när de så önskade. Ibland
uppstod korta samtal mellan eleverna eller med läraren där de diskuterade
olika aspekter. Vid sådana samtal blev det tydligt hur eleverna utifrån
lärarens exempel självständigt gjorde medvetna urval, som de i samtalet
reflekterade över och teoretiserade utifrån. Min tolkning av den undervisning
som jag tog del av under delstudien är att eleverna i mycket hög grad tog
eget ansvar för sitt lärande. Utmärkande var att eleverna snabbt blev mycket
självständiga. Läraren presenterade exempel och fanns tillgänglig i
klassrummet som handledare under laborationerna och eleverna arbetade
självständigt i sitt eget tempo. Det som Säljö (2005) kallar appropriering kan
alltså ske snabbt vid undervisning i musikproduktion. Appropriering – det
som händer när en människa socialiseras in i en kultur och blir förtrogen
med kulturens redskap – sker rimligtvis olika snabbt i olika kulturer och
lärandemiljöer. Min tolkning är att de digitala musikproduktionsverktygen är
konstruerade så att kunskapsutvecklingen hos dem som använder sådana
verktyg sker avsevärt snabbare jämfört med kunskapsutvecklingstakten för
elever som spelar traditionella musikinstrument. Likt dataspel erbjuder
musikproduktionsverktygen många olika utmaningar och användaren kan
lätt anpassa nivån på sådana utmaningar så att de matchar den egna
kompetensen. Användaren approprierar på det sättet kontinuerligt nya
kunskaper och just eftersom utmaningarnas svårighetsgrad kan matchas med
användarens kompetensnivå drivs användaren av inre motivation. Det är helt
enkelt kul att arbeta med musikproduktion i dator och lärandet sker därför i
snabb takt.

Under bakgrundsstudien, Verktyg för musikproduktion, upplevde jag vid
upprepade tillfällen inte bara att det var kul att arbeta med moderna
mjukvaror för musikproduktion utan också det som Säljö (2005) kallar för
naturalisering. Detta innebar att jag uppfattade de virtuella verktygen som
helt naturliga och självklara. När jag hade blivit förtrogen med funktionen
hos något av alla de olika digitala verktyg som jag använde i produktionen
dröjde det inte länge förrän jag upplevde verktyget som transparent och som
en självklarhet ungefär så som Säljö beskriver att appropriering sker i olika
faser.

En annan infallsvinkel som upplevelsemässigt anknyter till appropriering
är hur man som musikproducent förhåller sig till själva produktionen, eller
verket, under ett produktionsarbete. Under den första delstudien kunde jag
observera hur eleverna snabbt såg de produktioner som de arbetade med
under lektionerna som självständiga gestalter som behövde olika slags
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behandling för att utvecklas. På liknande sätt upplevde jag själv under
bakgrundsstudien Verktyg för musikproduktion hur de olika sånger som jag
där arbetade med utvecklades till självständiga gestalter. När en gestalt på
detta sätt träder fram kam man som musikproducent pendla mellan att
distansera sig och se den framväxande gestalten på lite avstånd och att helt
låta sig uppslukas och bli ett med musiken. Denna upplevelse påminner om
hur om hur Bolter och Gromala (2003) använder metaforerna fönster och
spegel för att beskriva hur datoranvändare kan använda en datorskärm både
som en spegel i vilken användaren ser sig själv och sina handlingar men
också som ett fönster där användaren betraktar den virtuella omvärlden.

Ytterligare en aspekt på kunskapsutvecklingen i samband med musik-
produktion som ansluter till teorin om appropriering (Säljö, 2005) är den
modell för lärande, The conscious competence learning model, (Dodgson,
1987, van Gothem & Sloboda, 2008) som visar hur människor blir medvetna
om egen oförmåga eller okunskap när de influeras av andra.

När en elev i en undervisningssituation kommer i kontakt med en lärare
som har kunskap om till exempel musikproduktion kan en effekt vara att
eleven blir medveten om sin egen okunskap och därigenom får en vilja att
lära. Sådan medvetenhet kan alltså motivera eleven till att lära nya
kunskaper och efterhand, när eleven känner sitt kunnande öka, blir det nya
kunnandet naturaliserat självklart för eleven. När eleven, liksom i teorin om
appropriering (Säljö, 2005), upplever kunskapen som transparent krävs, för
att kunskapsutvecklingen ska fortsätta, att eleven möter nya utmaningar. Allt
eftersom elevens kunskap i musikproduktion ökar krävs, enligt detta synsätt,
också att utmaningarnas nivå ökar för att eleven ska vara motiverad att lära
mer. Om man som lärare lyckas skapa en sådan lärandemiljö finns
förutsättningar för att eleverna känner flyt, eller flow (Csíkszentmihályi,
1996, 1999) och då tar ansvar för sitt eget lärande. Den musikpedagogiska
utmaningen blir, med ett sådant synsätt, att anpassa nivån på de utmaningar
som eleverna ställs inför till deras kunskapsnivå. Under den första
delstudien, Musikproduktion på en kulturskola, observerade jag trots att jag
endast följde undervisningen under en termin, att eleverna hade lätt för att
lära och att deras snabba utveckling ställde krav på lärarens kompetens. Min
tolkning är att musikproduktionseleverna betydligt snabbare, jämfört med
elever i mer traditionell instrumentalundervisning, närmade sig sin lärares
kompetensnivå i ämnet. Därför kan det finnas behov av att efterhand
komplettera undervisning i musikproduktion med till exempel erfarna
musikproducenter som gästlärare för att inspirera eleverna till fortsatt
kunskapsutveckling.

I sitt arbete är professionella musikproducenter mångsysslare som både
musikaliskt och administrativt är i händelsernas centrum under ett
produktionsarbete. På liknande sätt har lärare ofta en central roll i en
undervisningskontext. För både musikproducenter och lärare är då en
väsentlig del av arbetet att leda andra människor, instruera och att skapa
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förutsättningar för musikalisk kunskapsutveckling bland dem som man
arbetar med. Vid flera tillfällen beskrev musikproducenterna i den tredje
delstudien situationer där de likt en lärare instruerade eller coachade musiker
och artister. Som i mycket annan medieproduktion, film och teveproduktion
(Millerson, 1999) är tiden för ren inspelning under en dags produktions-
arbete oftast ganska kort i samband med musikproduktion (Zager, 2006).
Betydligt mer tid ägnas åt förberedelser som repetition och övande, och i
samband med repetitionsarbetet agerar ofta musikproducenter som
pedagoger. Det är alltså enligt detta synsätt inte någon större skillnad mellan
att till exempel handleda och coacha en sångelev inför ett soloframträdande
på en konsert och att producera en sångare i samband med ett
musikproduktionsarbete. I båda fallen är syftet med såväl lärarens som
musikproducentens arbete att få sångaren att prestera så bra som möjligt.
Därför kan musikproduktion också vara lärorikt för dem som är producenter
på liknande sätt som lärare kan uppleva det som lärorikt att undervisa.
Ordleken man lär så länge man lever – man lär så länge man har elever vill
jag mena är högst giltig i musikproduktionssammanhang, under förutsättning
att musiker och artister kan kallas för elever.

7.2.4 Politiska aspekter på utbildning i musikproduktion

Enligt Bruner (2002) är utbildning aldrig neutral eller opolitisk eftersom den
förmedlar färdigheter, sätt att tänka, känna och tala. Detta får konsekvenser
senare i livet för dem som deltar i undervisningen. Enligt detta synsätt har
alltså även undervisning i musikproduktion alltid politiska dimensioner.

I den första delstudien, Musikproduktion på en kulturskola, redovisade
rektorn öppet det politiska syftet med att ge kurser i musikproduktion. Det
var att få fler elever till kulturskolan. Med minskande elevunderlag till de
traditionella musikinstrumenten menade rektorn att kulturskolan för sin
överlevnad måste följa med i utvecklingen och sträva mot att ge kurser i nya
ämnen som musikproduktion där det fanns intresse bland eleverna. Frågor
om vilken betydelse som utbildningen på sikt kommer att ha när det gäller
deltagarnas sätt att tänka, känna och tala ryms inte i den här undersökningen
men när jag drygt ett år efter delstudien träffade en av eleverna från
kulturskolan berättade han att hade byggt en egen studio och att han gärna
ville arbeta med musikproduktion yrkesmässigt i framtiden. Det ger i alla
fall en indikation på att utbildningen hade viss effekt.

Det politiska syftet med utbildning i musikproduktion vid universitet och
högskolor har jag inte undersökt. I min bakgrundsbeskrivning framgår dock
att det finns många utbildningar med inriktning mot musikproduktion och att
många studenter söker till dessa utbildningar. Eftersom universitet och
högskolor konkurrerar om studenterna har varken de enskilda lärosätena
eller Högskoleverket ansvar för att de studenter som man utbildar har
möjlighet att få arbete efter utbildningen. Det är studenterna själva som
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väljer vad de vill läsa och det är också de som får ta det fulla ansvaret för
vilken nytta de har av sin utbildning. Om många studenter vill läsa ett ämne
som musikproduktion finns alltså anledning för universitet och högskolor att
anordna utbildning i ämnet. Det är alltså efterfrågan och inte samhälls-
behovet som styr tillgången på högskoleutbildning i ämnen som musik-
produktion.

Möjligen kan det politiska syftet med att ge utbildning i musikproduktion
i den högre utbildningen också beskrivas på ett annat sätt. All svensk
högskoleutbildning finansieras enligt ett system där lärosätena får ersättning,
eller studentpeng, dels för varje student som antas till en utbildning, dels för
varje student som examineras. Studentpengen grundar sig alltså på antalet
studenter och på deras prestationer, helårsstudenter och helårsprestationer.
Systemet med studentpeng har i sin nuvarande utformning funnits sedan
1993 och bygger på att universitet och högskolor får avräkna helårsstudenter
och helårsprestationer mot de utbildningsområden inom vilka lärosätet ger
utbildning. Olika ämnen får olika mycket ersättning. Den lägsta ersättningen
får ämnen inom juridik, humaniora, samhällsvetenskap och teologi. Högst
ersättningsbelopp har viss medieutbildning (Statsliggaren, 2009). En student
som till exempel läser media på Dramatiska Institutet genererar mer än
tretton gånger så mycket ersättning till lärosätet jämfört med en student som
läser juridik eller språk vid till exempel Stockholms universitet eller
Södertörns högskola. För ett lärosäte kan det därför vara önskvärt att ge
utbildningar som har högre studentpeng än nivån för humaniora och
samhällsvetenskap. Eftersom det är fritt för varje lärosäte att omfördela de
medel som kommer från statsmakten kan man låta populära utbildningar,
som journalist- och annan medieutbildning, som alltså har en högre
studentpeng, vara med och hjälpfinansiera mindre utbildningar inom framför
allt humaniora och samhällsvetenskap som utan sådan hjälp skulle tvingas
lägga ner. Musikproduktion och andra populära medieämnen kan alltså
motiveras vid ett lärosäte av mångfaldsskäl.

7.2.5 Musikproduktion som ledarskap och personlig utveckling

Frågor om ledarskap har central betydelse för utbildning i musikproduktion.
Denna aspekt anknyter till Bruners (2002) tankar om att utbildning spelar en
avgörande roll för personlighetsbildningen och då särskilt handlingsförmåga,
identitet och självkänsla.

Musikproducenter är produktionsledare. De fattar beslut och bestämmer
sådant som hur ett arrangemang ska utformas, om en tagning är bra eller när
en produktion är färdigmixad. I sitt ledarskap måste en producent lita på sitt
eget omdöme. Det är en uppfattning som delas av flera av mina interv-
jupersoner. För att lita på sitt eget omdöme krävs självkänsla. Dessutom
krävs att producenten i egenskap av ledare inte är konformistiskt lagd
(Gullö, 2003). Eugene Raudsepp (1991) diskuterar konformitet och
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kreativitet. Han menar att människor för det första kan vara konformister. De
försöker göra ungefär som alla andra och tycker också oftast ungefär som
alla andra. För det andra kan människor vara negativistiska konformister. De
måste först veta vad andra tycker innan de kan ta ställning tvärtemot. I sin
strävan efter att inte vara som alla andra gör en negativistisk konformist en
logisk kullerbytta. Genom att vara tvärtemot blir en negativistisk konformist
egentligen ännu mer beroende av andras åsikter. Som ledare fungerar
konformister eller negativistiska konformister sällan särskilt väl. Ledare bör
istället vara av den kategori som Raudsepp för det tredje tar upp:
nonkonformister. De gör som de själva vill och litar på sin intuition.

Just intuition eller insikt, det som Aristoteles (1993) kallar nous, är en
kunskapsform som inte riktigt ryms i den moderna bildningsdiskussionen
(Gustavsson, 1996, 2000, 2002; Sundgren, 2008) eller i den högre
utbildningens lärandemålskategorier kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Inte heller vishet,
som i Aristoteles beskrivning av olika kunskapsformer kallas sophia, har en
säker plats i den moderna högre utbildningen. Philosophia betyder kärlek till
visheten och även om studenter kan komma i kontakt med filosofi under till
exempel uppsatskurser har jag svårt att avgöra var visheten ryms i den högre
utbildningens lärandemålskategorier. Studenterna som deltog i den andra
delstudien, Studenters uppfattningar om musikproduktion, berättade att de
uppskattade när gästlärare kom på besök och delade med sig av sin kunskap.
Kännetecknande för den mästarstatus som gästlärarna hade bland
studenterna var att gästlärarnas hade förmåga att kommunicera sin vishet. En
annan aspekt av vishet är att de perspektiv på kunskap och sina egna
erfarenheter som äldre personer har kan vara av stort värde för lärande att ta
del av. För studenter som läser musikproduktion kan gästlärare vara en väg
till sådan kunskap vid sidan av litteraturstudier. I den tillgängliga litteraturen
om musikproduktion finns flera exempel på självbiografier och även mer
journalistiska intervjuböcker där internationellt framgångsrika musik-
producenter och andra verksamma i musikbranschen som till exempel John
Culshaw (1982), Bruce Swedien (2003) och George Martin (1979) berättar
om sitt yrkesliv och delar med sig av sin praktiska kunskap och vishet.

Den praktiska kunskapen eller praktiska klokheten i samband med
musikproduktion kommer enligt min tolkning av undersökningsresultaten
väl till uttryck i de olika strategier som musikproducenter använder i sitt
arbete. Under intervjuerna med lärare och musikproducenter märkte jag dock
att det här var en form av kunskap som lärarna och producenterna inte riktigt
kunde formulera i raka tydliga svar. Svaren var ofta resonerande och flera av
de intervjuade berättade efter intervjuerna att de tyckte att det var intressant
att prata om de olika frågeställningar som jag tog upp under intervjuerna.
Någon uttryckte direkt att det hade varit utvecklande att prata med mig. Min
tolkning av detta är att de intervjuade upplevde det som positivt att
tillsammans med mig reflektera över sina yrkesmässiga strategier.
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Mot denna bakgrund förefaller den praktiska kunskapen eller praktiska
klokheten vara oreflekterad eller i varje fall inte verbaliserad bland flera av
de intervjuade, men inte hos alla. En av de intervjuade musikproducenterna,
Niklas, berättade att han under sin egen utbildning särskilt uppskattade lärare
som med berättelser kunde förklara komplicerade skeenden. Under sina
studier i USA hade Niklas en lärare i musikteori som med berättelser tränade
sina studenters förmåga att såväl känslomässigt som gehörsmässigt uppleva
funktionsanalys. Undervisningen hade stor effekt på Niklas och därför
använder han gärna själv narrativ som pedagogisk metod när han
gästföreläser på olika utbildningar i musikproduktion. För att kunna bygga
sina berättelser måste han därför fundera mycket och reflektera över hur han
agerar i olika yrkesmässiga sammanhang. Niklas uppfattningar ansluter till
Bruner (2002) som menar att meningsskapande sker genom det narrativa
tänkandet och att skapande av berättelser fyller en viktig funktion för att få
människor som växer upp att skapa sig en identitet och finna en plats inom
kulturen. Genom att omsätta sina reflektioner i berättelser har Niklas alltså
på detta sätt aktivet byggt sin identitet. Detta har resulterat i att han skaffat
sig en position i musikbranschen. På liknande sätt kan studenter som läser
musikproduktion genom reflektion och narrativt tänkande utvecklas som
människor och som yrkesmän och inte minst utveckla sin förmåga att känna,
förstå och handla i samband med att de gör musikproduktioner.

Att musikproduktion är en form av personlig utveckling blev jag
uppmärksam på under analysen och tolkningen av resultaten från
undersökningens olika delstudier. Såväl musikproducenter som lärare i
musikproduktion skaffar sig genom sitt arbete en bred kompetens att kunna
klara av olika musikaliska, administrativa eller pedagogiska situationer men
de utvecklar också sina egna starka sidor.

Musikproducenterna som jag intervjuade under den tredje delstudien var
väl medvetna om sina starka sidor och framhöll dessa som något som gjorde
dem anställningsbara. Även hos lärarna märkte jag en medvetenhet om de
egna starka sidorna och att detta var något som man utnyttjade i
undervisningen. På samma sätt var det under intervjuerna vanligt att
undersökningsdeltagarna refererade till sådant som de hade gjort som de
tyckte de var bra på.

Ett starkt intryck från den första delstudien, Musikproduktion på en
kulturskola, var att eleverna som deltog i undervisningen också arbetade med
det som de själva tyckte om och var bra eller ville bli bra på att göra.
Musikproduktionslaborationerna var alltså för dem en form av personlig
utveckling med utgångspunkt i det egna intresset och de egna
förutsättningarna. Eftersom lärandet ägde rum i en informations- och
kommunikationskontext med internetuppkopplade datorer där eleverna
individuellt kunde välja att antingen låta datorn vara en spegel i vilken de
egna handlingarna reflekteras eller låta datorskärmen vara ett fönster till den
omgivande cyberrymden, i likhet med fönster- och spegelteorin (Bolter &
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Gromala, 2003) var det naturligt för läraren att agera som en coach och
sträva mot att eleverna skulle utveckla sina starka sidor och det som de var
intresserade av. Det arbetssätt som musikläraren Adam tillämpade när jag
observerade hans undervisning under den första delstudien, Musikproduktion
på en kulturskola, kan jämföras med Hageskogs nyckelteori (2006) med den
viktiga skillnaden att Adam aldrig uttalat, vad jag kunde observera, försökte
identifiera vilka som var de olika elevernas starka sidor. Min tolkning är att
Adam istället använde sig sin lärarerfarenhet både när han förberedde
övningar för eleverna och under lektionerna när han handledde.

Att i musikundervisning ha som mål att studenter i första hand ska
utveckla sina starka sidor kan vara problematiskt eftersom det är ett synsätt
som utmanar traditionerna. I högre musikutbildning, där större delen av
utbildningskapaciteten på musikerområdet har varit inriktad mot att göra
musiker anställningsbara för väldefinierade yrken som orkestermusiker eller
operasångare, har den pedagogiska kraften lagts på att arbeta bort
studenternas svaga sidor för att på så sätt göra studenterna anställningsbara
(Åberg, 2008). Först när en musikstudent kommit upp på en nivå
motsvarande solistutbildning kan det pedagogiska målet bli att utveckla de
egna starka sidorna, det som av omvärlden kan uppfattas som unikt och som
kan ge konkurrensfördelar gentemot andra solister. Enligt detta resonemang
är den musikpedagogiska praktiken i högre musikutbildning låst av ett
hierarkiskt taxonomiskt tänkande. Det förutsätter att elever och studenter lärs
in i en tradition genom att först lära sig vissa grunder som stegvis byggs på
med sådant som enligt traditionen ingår i en musikers eller sångares
kompetens. När tillräckligt många steg passerats riktas fokus mot att
utveckla det personliga. Även förväntningar från elever, föräldrar, kolleger
och inte minst självskapade förväntningar kan hindra musiklärare i mer
traditionell undervisning att utveckla en pedagogik som primärt är inriktad
på att identifiera och förstärka det som eleverna är bra på.

Inom såväl grund- och gymnasieskolan som den högre utbildningen
uttrycker utbildnings- och kursplaner med lärandemål vad som krävs för att
bli godkänd, för att få betyg och så småningom en examen. Med sådana
instrument är det knappast förvånande om elever och studenter hellre lägger
energi på att bli bättre på sina svaga sidor för att klara examinationen än att
sikta på att utveckla sina starka sidor.

Här finns en väsentlig skillnad mellan musikpedagogik i allmänhet och
musikproduktion i en professionell kontext. I en kommersiell musik-
produktion, som till exempel en inspelning av en skiva med en populär artist,
är det självklart att artistens starka sidor ska lyftas fram. Det är ointressant
om en artist har svaga sidor så länge som de inte exponeras. Men en artists
framgång mäts också i till exempel skivförsäljning, inte i lärandemål.
Musikproduktion som professionell verksamhet kan alltså ses som att vårda
talanger och att primärt få de starka sidorna hos en talang att växa.
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7.2.6 Reproduktion versus nyproduktion

Nyproduktion har en helt central betydelse i musikproduktion vilket gör att
det skiljer sig från mycket annan musikpedagogisk verksamhet där
reproduktion snarare står i centrum. För många elever som lär sig spela ett
musikinstrument är de första årens musicerande präglade av att man ska lära
sig reproducera musik. Det kan vara att spela efter noter eller att gehörs-
mässigt efterbilda det läraren spelar före. Dock är det ganska ovanligt att
nybörjarelever ägnar en väsentlig del av sitt musicerande åt att
experimentera med sitt instrument, försöka hitta på nya klanger och skriva
låtar som låter nästan lika bra som musiken som spelas på radio. Det gör
däremot elever som ”spelar” musikproduktion.

Under den första delstudien, Musikproduktion på en kulturskola,
observerade jag tydligt att eleverna snabbt började producera musik. Till och
med när läraren gav eleverna övningar som kanske kunde uppfattas som
reproduktion i viss mening började eleverna redan efter några minuter att gå
ifrån den givna mallen genom att experimentera och göra det till sin egen
musik. I detta avseende upplevde jag att de observerade högstadie- och
gymnasieeleverna hade kommit bra mycket längre i sitt musicerande än
många instrumentalister jag varit i kontakt med på musikhögskolenivå. Även
i professionella sammanhang handlar musicerande till stor del om
reproduktion. Ett exempel är symfoniorkestrarna, som visserligen spelar
uruppföranden ibland men det vanligaste är att man väljer verk till sina
konserter från en återkommande repertoar (Assefa, 2006). När det gäller
själva spelandet är det inte alla i orkestern som tillåts tolka musiken. Det är i
första hand dirigenten, en eventuell solist och i varierande grad stämledarna
som tolkar. Resten av musikerna, som tuttimusikerna, ska reproducera alla
de noter som ingår i det aktuella verket och göra det med den tolkning som
dirigent, solist och stämledare har bestämt. Ordningen måste nog vara
hierarkisk i symfoniorkestern lika väl som i många andra orkester-
sammanhang för att det ska fungera. Oavsett om detta är dansbandsmusik,
musikal, symfoniorkester eller populärmusik handlar då en väsentlig del av
musicerandet om reproduktion.

I en professionell musikproduktionskontext är det dock sällan fråga om
reproduktion på det sätt som beskrivs ovan. I musikbranschen är
musikproducenternas uppdrag i regel att skapa ny musik som har ett
kommersiellt intresse. Det är alltså fråga om nyproduktion. De musik-
producenter som deltog i den tredje delstudien gav en tydlig bild av att deras
jobb är att nyproducera. Vad som också är utmärkande för musik-
produktionskontexten är att den verkar vara långt mindre bunden av
hierarkier än annan musikverksamhet.

Musikproducenter är målinriktade och arbetar gärna i team, vilket
beskrevs av flera av de musikproducenter som jag intervjuade. När man
arbetar i team styr inte hierarkier över vem som tillåts komma med en god
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musikalisk idé. Det gör att i musikproducenters kompetens ingår att ha
förmågan att dels skapa nytt, dels att arbeta tillsammans med andra, ibland
som ledare och ibland som jämlike. I just samarbetskompetensen ingår alltså
att vara flexibel i sitt förhållningssätt och kunna anpassa sig till de
sammanhang och förutsättningar som gäller för en produktion.

Att anpassa sig och ibland vara ledare och ibland den som följer är inte en
förmåga som enbart musikproducenter har. Studier visar till exempel att
skickliga kammarmusiker har god förmåga att anpassa sig rytmiskt beroende
den musikaliska situation de befinner sig i (Gabrielsson, 1987).

Mellan musikproducenters och musikers kunskapsutveckling finns som
jag ovan diskuterat såväl likheter som skillnader. Det är en vedertagen
uppfattning att det krävs omfattande studier för att bli en skicklig musiker.
10 000 timmar i övningsrummet är till exempel hur mycket musiker anses
behöva öva för att nå expertnivå och ha kapacitet att vinna provspelningar
(Jørgensen & Lehmann, 1997; Levitin, 2006; Woody, 2004). Jag ifrågasätter
inte att framstående musikproducenter är uppe i väldigt många timmars
arbets- eller övningstid innan de når expertnivå. 10 000 timmar motsvarar
5-6 års heltidarbete och det kan nog ofta vara minst vad som krävs för att bli
yrkesmässigt framgångsrik som musikproducent. Det är i stället på nybörjar-
nivån som skillnaden finns. Med moderna musikproduktionsverktyg blir
startpunkten en annan jämfört med mer traditionellt musicerande. För att
utveckla förmågan att skapa musik som har potential att ge lyssnare starka
musikupplevelser framstår, mot bakgrund av den här undersökningens
resultat, verktygen för musikproduktion som lättare lära sig och mer
effektiva för nybörjare använda i en jämförelse med traditionella musik-
instrument.

Johnny Wingstedt beskriver i sin artikel Alternativa startpunkter
(Wingstedt, 1999) hur musikintresserade ungdomar använder digitala
verktyg för musikproduktion och snabbt går från att ha varit nybörjare till att
producera musik som på många sätt låter väl så bra som mycket av den
professionellt producerade musiken. Wingstedts beskrivning stämmer väl
med mina observationer i den första delstudien, Musikproduktion på en
kulturskola, där eleverna i rask takt utvecklade nya kunskaper och redan
under den första terminens studier hade förmåga att på egen hand skapa väl-
klingande produktioner. Under den första delstudien observerade också jag
att eleverna snabbt kom i vad som kan liknas vid ett kollegialt förhållande
till varandra. De lyssnade på varandras produktioner och kommenterade i
vänliga ordalag.

Den bild som jag här ovan tecknat skiljer sig från hur musikproduktion
beskrivs som hierarkisk i viss litteratur (Culshaw, 1982; Cunningham, 1998,
Swedien, 2003; Tobler & Grundy, 1982). Mot bakgrund av undersökningens
resultat framstår den samtida svenska musikproduktionskulturen inte som
hierarkiskt uppbyggd utan snarare präglad av demokratiska arbetssätt.
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7.2.7 Lärandemål och taxonomier

I och med högskolereformen 2007 Bolognaanpassades den svenska
högskolan och Sverige fick en internationellt jämförbar högskola. På olika
lärosäten hade lärare och administratörer arbetat hårt med att skriva om kurs-
och läroplaner genom att bland annat låta lärandemål ersätta syftes-
beskrivningar.

När jag påbörjade det här avhandlingsarbetet var min målsättning att
analysera och jämföra samtliga kurs- och läroplaner i musikproduktion vid
svenska lärosäten. Dock kom jag till insikt om att det var klokast att vänta
med en sådan undersökning till tidigast om några år, när kurs- och
läroplanerna har hunnit omarbetas ett par gånger. Jag har förståelse för om
de lärare och skolledare som haft till uppgift att ta fram läro- och kursplaner
i musikproduktion i den högre utbildningen funnit uppgiften besvärlig.
Ämnet är, som mina resultat visar, inte bara genomgående tvärvetenskapligt,
i betydelsen att det innehåller pedagogik, estetik, teknik, administration,
företagsekonomi, juridik och inte minst musik. Dessutom är den kompetens
som musikproducenter och lärare i musikproduktion behöver ha i sitt arbete
svår att inordna under rubrikerna kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Om ämnet inte hade
varit så tydligt riktat mot just produktion hade det kanske varit enklare men
musikproduktion är ett ämne där såväl kunskaper som artefakter, som till
exempel CD-skivor, produceras.

Musikproduktion kännetecknas av mångkompetens och mångvetenskap
och därför blir det komplicerat att ha ett hierarkiskt taxonomiskt
förhållningssätt till ämnet genom att mena att studenterna först måste lära sig
det ena för att kunna lära sig det andra och så vidare. Jag ifrågasätter alltså
hur giltiga till exempel Blooms taxonomi (Bloom, 1956), Trowalds
taxonomi (Trowald, 1997), eller SOLO-taxonomin (Biggs & Tang, 2007) är
för ett ämne som musikproduktion eftersom sådana taxonomier gör anspråk
på att dela upp kunskaper och kompetenser som är integrerade i varandra.

En möjlig väg att gå, om taxonomier som de ovan nämnda inte ska ligga
till grund för hur utbildnings- och kursbeskrivningar i den högre
utbildningen formuleras, kan vara att överväga mästarläran som metod.
I musikutbildning finns en lång mästarläratradition (Dahlstedt, 2007;
Nielsen, 2000; Åberg, 2008) och då inte minst när det gäller sång- och
instrumentalundervisning. Dock är mästarläran inte oproblematisk som
metod (Kemp, 2005; Nielsen, 2000). Vid sidan av det uppenbara problemet
att det krävs genuina mästare i verksamheten för att den ska fungera kan
även mästarlärans högskolemässighet ifrågasättas.

Vad som, enligt mitt synsätt, framför allt skiljer ett högskoleperspektiv
från annat lärande som till exempel barns och ungdomars lärande i grund-
och gymnasieskolan är att studenterna på högskolenivå förutsätts vara
vuxna. Vuxna lär på andra sätt än barn och ungdomar (Borgström &

7. Diskussion



Jan-Olof Gullö – Musikproduktion med föränderliga verktyg

186

Gougoulakis, 2006). Att skilja på elever och studenter är en markör som
visar att det finns underförstådda skillnader mellan förutsättningarna för
elevers och studenters lärande. En elev har till att börja med en reell
skolplikt, inte bara i Sverige. I de flesta länder är barn och ungdomar
skyldiga att gå i skola motsvarande den svenska grundskolan, men i
praktiken finns även en informell skolplikt genom gymnasieskolan. Detta
eftersom ungdomar och deras föräldrar inser att i dagens samhälle är det
mycket svårt att klara sig utan gymnasieutbildning.

I elevbegreppet finns en undertext som förutsätter att det också finns
lärare. Själva ordet elev kommer från verbet elevera, som betyder lyfta upp.
En elev behöver alltså någon, en lärare, som lyfter upp eleven till högre
insikter. I studentbegreppet ryms däremot en undertext att studierna sker på
eget initiativ och på eget ansvar. Även studenter kan självklart ha lärare men
det är inte lärares insatser som är helt avgörande för studenters lärande.
Studenter förutsätts ägna sig åt självstudier i hög utsträckning och även åt
samverkan med andra studenter och på så sätt ta ansvar för sitt eget lärande.
Ordet student kommer från latinets studens och i den aktuella kontexten
betyder det att en musikproduktionsstudent är någon som riktar sin
entusiasm eller hängivenhet mot musikproduktion. Mot bakgrund av detta
resonemang undrar jag om en sann student överhuvudtaget kan inordna sig i
en mästarlärarelation. Kanske krävs i att studenten då istället blir elev.

Problematiken med att mästarläran kräver genuina mästare för att fungera
gör mästarläran svår att tillämpa i högre utbildning utanför de konstnärliga
högskolorna, eftersom lärare vid universitet och högskolor rekryteras genom
väl utprovade procedurer där omfattande vetenskapliga meriter är en
förutsättning för de flesta tjänster. I högskoleförordningen framgår de
kompetenskrav som ställs för de olika slags lärarkategorier som finns i den
svenska högskolan. För en högskolelektorstjänst krävs till exempel att den
som söker, utöver högskolepedagogisk kompetens, måste ha en doktors-
examen eller motsvarande för att kunna bli anställd. Formella krav som
dessa gör det helt enkelt svårt att rekrytera lärare med egenskaper som
mästare. Det blir särskilt tydligt i ett ungt ämne som musikproduktion där det
som en konsekvens av att det inte finns någon forskarutbildning i ämnet
heller inte finns några doktorer i musikproduktion. Musikproducenter, som
kanske har lång erfarenhet av musikproduktion och som därför skulle kunna
vara mycket värdefulla i som lärare i ämnet, får följaktligen svårt att
konkurrera om attraktiva lärartjänster om de saknar nödvändiga akademiska
meriter.

7.2.8 Anställningsbarhet

Ett tydligt resultat i den andra delstudien, Studenters uppfattningar om
musikproduktion , är att anställningsbarhetsfrågorna är viktiga för
studenterna. Anställningsbarhet är en del av Bolognaanpassningen som
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kanske inte blivit fullt så uppmärksammad i debatten som lärandemåls-
frågorna eller ett eventuellt införande av nya betygsystem. Därför tycker jag
att det är intressant att flera av studenterna, både i enkätundersökningen och i
de efterföljande gruppintervjuerna tog upp just frågan om anställningsbarhet.

För musikproducenter är det inte självklart med fasta anställningar som på
den övriga arbetsmarknaden, eftersom många musikproduktioner sker som
projekt och de medverkande då antingen är egenföretagande konsulter eller
visstidsanställda. För studenterna innebär att vara anställningsbar, så som
några av dem diskuterade under gruppintervjuerna, inte att få en fast
anställning utan att vara gångbar på arbetsmarknaden. Denna uppfattning
illustrerar hur musikproduktion yrkesmässigt både kan skilja sig från och ha
likheter med arbete som yrkesmusiker eller musiklärare.

För att få en fast anställning krävs, i de flesta yrken, att man lever upp till
en kravspecifikation eller kompetensbeskrivning. En stråkmusiker, till
exempel en violinist, som söker fast jobb i en symfoniorkester ska vid en
provspelning visa kompetens att spela ett antal musikstycken som
arbetsgivaren bedömt är representativa för den aktuella tjänsten. Den som
vinner provspelningen, i konkurrens med andra sökande, erbjuds sedan att
provtjänstgöra i flera månader innan arbetsgivaren bestämmer om
provtjänstgöringen ska övergå i fast anställning. För musiklärare gäller andra
kompetenskrav vid ett anställningsförfarande. Det kan vara krav på en
pedagogisk musikhögskoleexamen i till exempel violin, om det är en
stråklärartjänst, och att den sökande har några års yrkeserfarenhet. För
violinisten i symfoniorkestern är den formella kompetensen, en examen,
underordnad den praktiska kompetensen, att klara av jobbet. För musik-
läraren kan den formella kompetensen vara överordnad. I en sådan här
jämförelse är kompetenskraven på en musikproducent mer lika en musiker.
Det viktigaste är att klara av jobbet.

Musikproducent kan vem som helst kalla sig. Det är inte ett legitimerat
yrke. Därför är utbildning i musikproduktion inte en förutsättning för att
kunna arbeta i yrket. Hur en musikproducent har skaffat sig sin kompetens är
alltså av underordnad betydelse för uppdragsgivarna. Utöver generella
yrkeskunskaper och -färdigheter tillkommer för en musikproducent den
personliga kompetensen, alltså de individuella starka sidorna, som kan ha
stor betydelse för anställningsbarheten. De intervjuade musikproducenterna
var mycket medvetna om sina starka sidor. En av producenterna berättade
som exempel att han fick många uppdrag tack vare att han arbetade snabbt
och effektivt. Hans uppdragsgivare kunde lita på att han blir klar i tid.

Min reflektion i detta sammanhang är att en viktig faktor för musik-
producenters anställningsbarhet, med betydelsen att vara gångbar på
arbetsmarknaden, är att ha personliga egenskaper eller kompetenser som
konkurrensmedel. Det handlar alltså om att musikproducenter specialiserar
sig inom det som de är bra på och utvecklar speciella kompetenser och
använder det som varumärke.
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7.2.9  Musikproduktion i ett genusperspektiv

Fler män än kvinnor ägnar sig åt musikproduktion. Det har inte varit studiens
syfte att granska musikproduktion utifrån ett genusperspektiv men eftersom
resultaten så tydligt pekar på en manlig dominans inom området har jag ändå
valt att här kommentera detta.

Det var bara pojkar som deltog i musikproduktionsundervisningen på den
kulturskola där jag följde uppbyggnaden och undervisningen i musik-
produktion under ett läsår. I studentundersökningen var män i klar majoritet.
Knappt var sjunde student som deltog var kvinna. Samtliga intervjupersoner
i den tredje delstudien är män och ingen av de intervjuade musik-
producenterna eller lärarna i musikproduktion refererade heller till kvinnliga
kolleger. I samband med intervjuerna med lärare och skolledare pratade jag
med några av undersökningsdeltagarna om den observerade genusobalansen
inom musikproduktionsområdet. Ingen som jag pratat med har gett någon
annan förklaring än att det vekar vara traditioner som styr. Vid dessa samtal
har jag också fått en bekräftelse på att den genusobalans som jag observerat i
den här studien inte verkar vara slumpmässig. Trenden återkommer överallt
där jag har frågat, i såväl undervisning och utbildning som musikbranschen.
Även i litteraturen om musikproduktion är kvinnor mycket under-
representerade. Så gott som alla böcker som behandlar musikproduktion är
författade av män. Även innehållsmässigt är referenserna till musik-
producenter i musikproduktionslitteraturen genomgående manliga (se till
exempel Cohen, 2005). Vid den nationella ämneskonferensen för musik-
produktionsutbildningar i Falun våren 2009 deltog ett trettiotal lärare från
nio olika lärosäten, samtliga män. Vid The Producers Conference, som
arrangerades i maj 2009 av mjukvarutillverkaren Propellerhead, deltog ett
femtiotal män och en kvinna. I samband med internationella konferenser,
som Tonmeistertagung i Leipzig 2008 och AES (Audio Engineering Society)
127th Convention i New York, har jag noterat en lika ojämn könsfördelning.
Även i den vetenskapliga forskningen är det fler män än kvinnor som
genomfört studier med anknytning till musikproduktion, men under de
senaste åren har några studier med genus inriktning kommit som anknyter
till musikproduktion. Marion Leonard (2007) beskriver hur stereotypa
könsroller präglar musikproduktionsarbete och att det i hela produktions-
kedjan, från skivbolag till det konkreta produktionsarbetet finns djupt rotade
uppfattningar om vilket handlingsutrymme män och kvinnor tillåts ha i
samband med musikproduktionsverksamhet. I Musikk og kjønn – i utakt?
belyser Anne Lorentzen och Astrid Kvalbein (2008) vilken betydelse kön
har i musiklivet i allt från vad som händer inspelningsstudior till hur musik
behandlas i medierna, i politiska och andra sammanhang. I sin avhandling
Fra «syngedame» til produsent: Performativitet og musikalsk forfatterskap i
det personlige prosjektstudioet beskriver Anne Lorentzen (2009) hur det
dock sedan slutet av 1990-talet blivit vanligare att kvinnor arbetar med
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musikproduktion, men att sådan verksamhet framför allt handlat om att i
egna projektstudior producera sin egen musik. Denna bild stämmer väl med
att grammisutmärkelsen för bästa producent vid två tillfällen 2005 och 2006,
(Grammis, 2009) har delats ut till kvinnor som båda i fallen själva deltog
som artister på de prisbelönta produktionerna.

Ett undantag där kvinnor har haft en viktig ställning i denna alltså så
mansdominerade verksamhet var under en period i slutet av 1990-talet då
flera kvinnor arbetade med mastring vid den legendariska skivstudion Polar
i Stockholm (Boysen, 1998; Lindbäck, 2005). Att det var just mastring, alltså
den sista bearbetningen av en musikproduktion innan den mångfaldigas till
exempelvis CD, tyder på att det knappast kan vara fördomar som stänger ute
kvinnor från musikproduktionsverksamhet. Detta därför att mastring kan
beskrivas vara det mest prestigefyllda och känsligaste skedet i en
musikproduktion (Katz, 2003).

I Sverige finns inga musikproduktionsutbildningar som speciellt är
anpassade för kvinnor men i England och USA har man gjort ett sådana
försök. Projektet Wiseamp – Women in Sound Engineering and Music
Production genomfördes med stöd från Europeiska socialfonden. Under ett
och ett halvt år, med start 2005, erbjöds kvinnor att gå kurser i
musikproduktion och ljudteknik vid ett utbildningsinstitut i Manchester.
Syftet med projektet var att få fler kvinnor verksamma inom musikindustrin i
nordvästra England. I anslutning till Wiseamp publicerades en omfattande
rapport med möjliga förklaringar till varför så få kvinnor arbetar som, i
första hand, diskjockeyer eller ljudtekniker, och i ett bredare perspektiv även
musikproduktion i allmänhet (Smaill, 2005). I rapporten ges också förslag
till åtgärder för att få fler kvinnor att söka sig till detta mansdominerade
område.

I San Francisco finns sedan några år tillbaka en ideell organisation
Women's Audio Mission (WAM, 2009) som i olika handlingsprogram ger
stöd till kvinnor som vill arbeta med musikproduktion och ljudteknik.
I verksamheten ingår utöver utbildningsverksamhet även karriärrådgivning
och arbetsförmedling. Enligt WAM utgör kvinnor mindre än fem procent av
dem som professionellt arbetar med ljud- och musikproduktion.

Ett viktigt uppdrag i framtida forskning kan vara att undersöka
musikproduktion vidare i musikpedagogiska sammanhang och att, utöver
ovan refererad forskning, även utgå från andra studier som behandlar
musikalisk kunskapsutveckling och genusfrågor i samband med såväl
formellt som informellt lärande (till exempel Green, 2001, 2008).
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7.3 Framtida utbildning och undervisning i
musikproduktion

Under det senaste årtiondet har antalet utbildningar i musikproduktion vid
universitet och högskolor ökat kraftigt. Det är främst utanför de lärosäten
som är specialiserade på musik, musikhögskolorna, som ökningen av
utbildningar och utbildningsplatser i musikproduktion har skett. Detta är en
utbildningspolitisk förändring. För bara något tiotal år sedan hade
musikhögskolorna näst intill ensamrätt på musikutbildning i Sverige, men så
är det alltså inte längre. Vad som verkar ha hänt är att den del av den svenska
musikbranschen som kraftigt växte 1980- och 90-talen skapade en
efterfrågan av olika former av musikutbildning, men de nya utbildningarna
placerades inte vid musikhögskolorna annat än i begränsad omfattning. Att
svara på varför det blev så omfattas inte av denna avhandlings syfte men
enligt min uppfattning är det en viktig uppgift för kommande forskning.

Fortfarande tio år in på det nya millenniet har ett lärosäte som Kungliga
Musikhögskolan ett kursutbud som enligt min bedömning främst är inriktat
mot att utbilda musiker till offentligt finansierad musikverksamhet inom
klassisk musik, jazz och folkmusik/konstmusik från andra kulturer. Detta i
en tid då endast tio procent av den samlade kulturkonsumtionen (Nielsén,
2006) utgörs av offentligt finansierad kultur. Det finns alltså en stor
privatfinansierad kultursektor som musikhögskolestudenterna inte primärt
utbildas för, med undantag för utbildningar som Kungliga Musikhögskolans
utbildning i musik- och medieproduktion. Denna är dock volymmässigt liten
jämfört med framför allt utbildningen i klassisk musik.

I en tid då den samlade upplevelseindustrin, där musik ingår som en
viktig del, anses omfatta nästan 5 procent av Sveriges BNP (Cæsar, 2006) är
det inte märkligt om andra än musikhögskolorna börjat intressera sig för
musikutbildning. Kanske är det redan nu så att den musikutbildning som
leder till kreativ innovation, kommersiell framgång och exportinkomster sker
vid vanliga högskolor och universitet och att musikhögskolorna främst
utbildar till museal kulturverksamhet.

Även när det gäller undervisningsmetoderna framstår musikhögskole-
utbildningens instrumentalundervisning, med mästarlära och enskild
undervisning, som något museal jämfört med det mera bildningsinriktade
lärande som ofta präglar annan högskolepedagogik.

Mitt resonemang ska inte tolkas som att jag är negativ till utbildning i
klassisk musik, jazz och folkmusik/konstmusik från andra kulturer. Däremot
ser jag det som problematiskt om den samtida ungdomskulturen inte till
väsentlig del får plats i musikhögskolornas verksamhet. Annars kommer
högre musikutbildning riktad mot ungdomskultur i än högre grad att ske vid
andra lärosäten än musikhögskolorna med resultat att musikhögskolornas
betydelse i kultur- och samhällsutvecklingen kan komma att marginaliseras.
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7.3.1 Mot nya förhållningssätt

Tidigare i texten har jag riktat kritik mot ett hierarkiskt taxonomiskt
tänkande kring lärandemål i samband med utbildning i musikproduktion och
även ifrågasatt mästarlärans giltighet som metod, eller filosofi. För högre
utbildning i musikproduktion vill jag därför diskutera om det går att nå
pedagogisk utveckling genom att kombinera olika, var för sig giltiga,
modeller för lärande. Mot bakgrund av undersökningens samlande resultat är
det särskilt angeläget att utveckla pedagogiska synsätt och metoder i ämnen
som musikproduktion, där utbildningen ger studenterna möjlighet att
utveckla sina starka sidor.

Med en fri tolkning av Belenkys lärandemodell (1986) kan musiker och
musikproducenter kännas igen i de olika lärandetyperna tystnad, mottagen
kunskap, subjektiv kunskap, kunskap genom procedurer som debatt och
dialog med andra och byggd integrerad kunskap. Kännetecknande för
Belenkymodellen är att den inte är hierarkiskt uppbyggd. En lärande måste
inte först lyda auktoritärer för att sedan kunna reproducera kunskap och
därefter lyssna efter den inre rösten för att till slut söka kunskap genom
samarbete med andra i sann dialog eller diskussion med andra där logik,
analys och debatt används som verktyg. I Belenkymodellen är istället
målsättningen att den lärande ska kombinera de olika lärandetyperna och
söka kunskap genom dialog med andra och med sig själv där både tanke och
känsla är viktigt. Det innebär att man kan hoppa mellan olika lärandetyper.

Flera av lärarna och musikproducenterna som jag intervjuade under den
tredje delstudien beskrev just förmågan att passa in i olika sammanhang som
en viktig konkurrensfördel, alltså något som gör dem anställningsbara.
Förmågan att passa in är en slags kompetens som direkt kan jämföras med
Belenkymodellens femte steg. Med den förmågan fullt utvecklad kan en
producent i debatt och dialog med andra både framföra kritiska argument
och lyssna med empati. Musikproducenten arbetar då med självförtroende i
såväl den tekniska produktionsmiljön som i möten med andra och på egen
hand. Av denna anledning menar jag att det är viktigt att utbildning i
musikproduktion inte syftar till att utbilda människor som i första hand ser
lärande som att ta emot kunskap och färdiga sanningar från auktoriteter för
att kunna komma ihåg och reproducera kunskap. Jag är alltså tveksam till om
man som musikproducent tjänar på att vara en effektiv kunskapssökare som
kan upprepa det som andra sagt på det sätt som är kännetecknande för
lärandetypen mottagen kunskap i Belenkymodellen. I den lärandetypen
känner jag igen många musiker som till exempel många ”notspelare” som
lärt sig spela avancerade stycken men inte vågar ta en ton utan noter. Det är
människor som är framgångsrika, inte minst i skola och utbildning, när de
väl lärt sig knäcka koden för hur man memorerar rätt kunskaper för att få bra
betyg (Wingård, 1998). Ingen av de musikproducenter eller lärare i musik-
produktion som jag kom i kontakt med under de genomförda under-
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sökningarna visade dock på något sätt att de agerade enligt lärandetypen
mottagen kunskap.

Vad jag däremot kunde observera var att de intervjuade musik-
producenterna och lärarna i musikproduktion visade tecken på att tillämpa
förhållningssätt som liknar Belenkymodellens lärandetyper subjektiv
kunskap och kunskap genom procedurer som debatt och dialog med andra.
Detta kom till uttryck genom att flera intervjuer blev långa och närmast
utvecklades till jämlika dialoger eller autentiska möten (Buber, 1994) där
initiativet att föra samtalet vidare delades mellan mig och intervjupersonen.
Jag menar alltså att såväl jag som intervjupersonen vid sådana tillfällen
upplevde det som Fink-Jensen (1998) kallar stemthed, som är känne-
tecknande för en äkta dialog.

Vid många tillfällen under intervjuerna uttrycket intervjupersonerna också
subjektiv kunskap som jag ibland uppfattade som ganska oreflekterad. De
intervjuade talade utifrån sina egna känslor och upplevelser och såg sina
egna åsikter som unika. Många artister och framgångsrika musiker inom
populärmusik kan anses tillhöra denna lärandetyp. De drivs av att de har
någonting viktigt att berätta för världen. Om den egna sanningen inte
stämmer med yttre realiteter är då mindre intressant. Målet för den skapande
verksamheten gör att nästan vilka medel som helst är tillåtna i
produktionsarbetet och skillnaden mellan verklighet och fantasi blir
svävande. Den amerikanske musikproducenten Phil Spector beskrivs ofta
som yrkesman drevs av sin subjektiva kunskap (Tobler & Grundy, 1982;
Cunningham, 1998; Massey, 2000; Howard, 2004; Smith, 2004). En sådan
person har likt Carlsson i Hemsöborna en självbild som innebär att de kan
bäst själv. Med en sådan självbild finns stor risk för misstag: ”Och så
kommo de äntligen i båt, men Carlsson ville styra, och det kunde han inte,
för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför skrek han, att de skulle
hissa focken, som inte fanns” (Strindberg, 1914, s. 7).

I min egen yrkeserfarenhet har jag träffat på olika människor – som
artister, musiker, och dirigenter – vars subjektiva kunskap tydligt präglade
deras arbete och attityd. Dock var ingen av dem som jag intervjuade under
den tredje delstudien låsta i sitt förhållningssätt till den subjektiva kunskapen
enligt Belenkymodellen. Istället verkade de, enligt min uppfattning, ha
förmågan att integrera olika slags kunskap.

Mot bakgrund av ovanstående diskussion förefaller det värdefullt om
studenter i musikproducentutbildning tränas att integrera olika sätt att lära
sig så som det beskrivs i Belenkymodellen. Detta för att de ska skaffa sig
relevant kompetens i ämnet, bli anställningsbara och inte minst bygga upp en
självkänsla som gör att de kan lita på sin egen förmåga. Med en sådan
pedagogisk inriktning kommer en utbildning i musikproduktion rimligtvis
inte enbart att ge studenterna integrerat kunnande inom det egna
ämnesområdet utan även bildning i en vidare bemärkelse.
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Ytterligare en aspekt som är viktig för utbildare i musikproduktion att
beakta är att millenniegenerationen, dagens studenter, i sina medievanor
ägnar sig åt prosumtion (Toffler, 1980) när de som konsumenter är delaktiga
i produktionen av det medieinnehåll som de konsumerar. Genom sitt
deltagande i olika sociala medier som bloggar och wikis bidrar många av
dagens studenter till såväl sin egen som andras kunskapsutveckling. Sociala
medier ger också användarna möjlighet att delta på olika nivåer. För nya
användare är ett legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger, 1991) ett
naturligt sätt att introduceras i en sådan praxisgemenskap och få en relation
till såväl kulturen som till mer erfarna andra användare. Det lärande som
uppstår grundar sig i en gemensam förståelse bland deltagarna om vilken
betydelse deltagandet har för såväl gemenskapen som deltagarna som
individer. I en sådan lärandegemenskap (Bruner, 2002) sker alltså lärandet
genom interaktion mellan deltagarna. Att utveckla metoder som på sådant
sätt erbjuder studenter genuin kunskapsutveckling ser jag som en pedagogisk
utmaning och ett viktigt uppdrag i kommande forskning.

7.3.2 En modell för utbildning i musikproduktion

Genom att utgå från Hageskogs nyckelteori (2006) kan en modell eller
metod för utbildning i musikproduktion utformas som syftar till att
studenterna ska profilera sig och utveckla sina starka sidor.

Metoden blir att först kartlägga alla aspekter som ingår i musikproduktion
som verksamhet och vad för slags kompetens som en musikproducent
behöver kunna. Detta för att sedan, med utgångspunkt från kartläggningen,
värdera svaga respektive starka sidor hos en student med hänsyn till vad
studenten kan och vill arbeta med i framtiden. Därefter ska studenten arbeta
med att främst utveckla sina starka sidor.

Vid kartläggningen av aspekter som ingår i musikproduktion som
verksamhet och musikproducent som yrke kan resultat från den här
undersökningen vara en utgångspunkt. Det kan inledningsvis vara viktigt att
diskutera vad målsättningen med musikproduktionen är med utgångspunkten
att den antingen kan ha en gestaltande produktionskaraktär eller en
registrerande dokumentationskaraktär. På ett ledarskapsplan kan frågan
ställas om vilken musikproducentstrategi som ska användas, som antingen
kan vara coachande och förstärkande eller dirigerande och drivande.
Musikproducentfunktionen kan ingå i kartläggningen och visa om det är
fråga om att som musikproducent antingen vara närvarande och aktiv eller
passiv och inte närvarande under det konkreta produktionsarbetet. För att
besvara dessa frågor kan den tredimensionella modellen för musik-
produktion (bilaga 1) vara en utgångspunkt. Andra viktiga aspekter kan vara
teknisk kompetens, musikaliskt kunnande, pedagogisk förmåga och
administrativ kompetens. Att systematiskt pröva och vidareutveckla en sådan
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modell för utbildning i musikproduktion och andra relevanta områden ser jag
som en intressant framtida forskningsfråga.

7.4 Avslutning
Genom att strukturera analyserade data från undersökningens tre olika
delstudier i olika topos och sedan utifrån dessa tankplatser diskutera dessa
resultat har jag visat att musikproduktion är en pedagogisk verksamhet som
syftar till att skapa medieburen musik. Undersökningens samlade resultat ger
en bild av att musikproducenter är multikompetenta genom att ha kunskap
om aktuell om musik- och ungdomskultur, ha teknisk kompetens, vara
entreprenörer och har kunskap om upphovsrätt och juridik, att de utvecklar
särskilda lyssnarstrategier samt att de har musikaliska visioner och
pedagogisk förmåga.

Undersökningen har också visat att musikproduktion skiljer sig från andra
musikämnen eftersom lärare i musikproduktion utöver musikalisk kunskap
och färdighet också behöver ha omfattande teknisk kompetens. Ämnet
behöver också vissa fysiska förutsättningar som undervisningslokaler med
särskild teknisk utrustning. Dessutom inbjuder musikproduktion till att
använda andra mer bildningsinriktade undervisningsmetoder än vad som
traditionellt varit vanligt inom musikpedagogiken.

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har under senare år
fått en allt viktigare funktion i många människors liv. När ungdomar
använder IKT påverkas deras musikaliska kompetens på flera områden som
repertoarkännedom, orkestrering och rytmisk förmåga. Utvecklingen av och
sjunkande pris på modern IKT har lett till att musikproduktion inte längre är
en kostsam verksamhet som bara ett fåtal kan ägna sig åt.

En viktig skillnad mot vanligt traditionellt musikinstrumentmusicerande
är att datorgenererat musicerande, DESKTOP MUSIC PRODUCTION, kan ge
användare upplevelser av att gå in i en virtuell värld ungefär på samma sätt
som datorspelande kan göra. Detta, i kombination med att utrustning och
programvaror för musikproduktion kan anpassas till olika användares
förutsättningar och kompetens, resulterar i att de som använder IKT för att
producera musik framför allt drivs av en inre motivation att lära mer och
utvecklas.

Att musikhögskoleutbildningen verkar vara traditionstyngd och
därigenom svår att förändra har jag tydligt visat tidigare i texten. Möjligen är
en framkomlig väg till utveckling att än mer anamma ideal om bildning
genom forskning, lärande och fri vetenskap så att både kunskaps-
reproduktion och kunskapsproduktion värderas högt i den framtida högre
musikutbildningen.

En faktor som starkt kan bidra till utveckling i den högre musik-
utbildningen är att nya ämnen, som till exempel musikproduktion, kan
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utmana traditionerna och samtidigt föra med sig nya idéer som berikar och
förnyar traditionstyngda ämnen. Vad nya ämnen konkret kan föra med sig är
att balansen mellan vad som är utbildning, fostran och bildning i den högre
musikutbildningen förändras men också att de högskolepedagogiska
frågorna blir än viktigare.

Musikproduktion är, som namnet anger, primärt ett produktionsämne och
i kunskapsproducerande ämnen krävs lämpliga metoder, som laboratorie-
eller seminariemetod samt ett bildningsideal som utgår från att genuin
kunskapsutveckling måste komma inifrån hos den lärande. Samtidigt måste
högskolepedagogisk utveckling ske med stor respekt för olika ämnens
förutsättningar och behov. För musikproduktion är en sådan grundläggande
förutsättning att produktionsverksamhet sker med medierande verktyg, såväl
fysiska som imaginära, där kunskaper och traditioner finns integrerade i
verktygen. Sådana verktyg påverkar det konstnärliga uttrycket och för
musikproduktionsämnet är därför balansen mellan tradition och nyskapande
en central pedagogisk frågeställning.

Verktyg för musikproduktion har tack vare de senaste årens informations-
och kommunikationsteknologiska utveckling blivit tillgängliga för många.
Detta kan leda till att intresset för musik och musikutbildning hos ökar hos
barn och ungdomar. Därmed ställs musikutbildare för nya pedagogiska
utmaningar i framtiden. En viktig sådan utmaning är att verktygen som
används för musikproduktion inte är statiska utan ständigt förändras. Därför
måste musikpedagogisk verksamhet i framtiden ha beredskap att möta
förändringar. Av samma anledning behöver blivande lärare i musik utveckla
en kompetens att möta framtiden. Ett sätt att möta sådana utmaningar kan
vara att öppna perspektiven och pröva nya vägar för de lärandes
kunskapsproduktion – vägar som kanske går en bit vid sidan etablerade
musikpedagogiska traditioner. Detta kan även vara en utmaning för framtida
musikpedagogisk forskning.

7. Diskussion
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Summary

Music Production with Changing Tools – a Challenge to Formal

Education

1. Introduction

The development of modern information and communications technology
has resulted in advanced options for those who create music with digital
tools. There are several routes for young people who wish to work
professionally with music production. Many students choose to study music
production in higher education establishments. Music Production is an
emerging subject and therefore an important topic for music education
research.

The aim of this thesis is to develop knowledge of music production and
identify the key skills necessary for music producers and music production
teachers. The specific research questions are: What characterizes music
production, both in an educational context and as a professional activity?
How do music producers and music production teachers describe the
professional skills they need in their respective professions? The results are
expected to show the types of knowledge and understanding, skills and
abilities, as well as judgement and approach future music producers and
music production teachers will need to develop during their education to be
employable.

2. Background

Today’s pupils and students, the so-called Millennials, are special. Born in
the early 1980’s to present day, Millennials are the first generation to grow
up with computers, portable music and video devices, mobile phones and
video games. Millennials are online, they are peer oriented and they are
ethnically and racially diverse. They don’t listen to the radio or watch
television much. They use the Internet as their main source for news and
entertainment, they download music a lot, legally or not, and many also
produce music independently (Howe & Strauss, 2000; McBride &
Muhle, 2008).

A Music Producer is someone whose principal role is to direct and
supervise the creative aspects involved in making a music recording. Modern
music production includes tasks that would previously be carried out by
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specialized personnel like songwriters, arrangers, sound engineers and not
least by instrumentalists like drummers, keyboardists, horn- and string
players. Today’s information and communication context provides useful
tools for music making and audio recording, editing, and reproducing with
outstanding precision (ESDA, 2004; Gibson & Curtis, 2005; Moorefield
2005).

Design-intensive and cultural products industries, such as multimedia,
fashion, and music, have grown in Sweden in recent decades, and music is
often described as a growing export industry (Nielsén, 2006). Swedish music
producers and songwriters compose and produce songs for international
artists. Furthermore many Swedish artists have made it big on the global
music scene (Forss, 1999; Hallencreutz, 2002; Lomäng, 2009). At the end of
2008, the Swedish Performing Rights Society (STIM) had more than 56
thousand registered members, composers, lyricists and arrangers. Thus, more
than 0.5% of the total Swedish population can be said to have a personal
economic interest in music production as copyright holders.

The phonograph, invented by Thomas Alva Edison in 1877, marked the
beginning of music production. With the phonograph music could be
recorded and reproduced. Edison’s idea to record analogue vibrations was,
with some considerable modifications, the most common way to distribute
music for over a hundred years. Before the 1950’s musicians and singers
were recorded live, always in one take, with an almost concert-like set up in
the studio. In 1951 the first record produced with a multi-track recorder was
released. This technological improvement directly resulted in new creative
opportunities for producers, with overdubs and the editing of recorded music
(Chanan, 1995; Fine, 2008). Around 1990 the digital Compact Disc overtook
the sales of analogue recordings and since then new digital formats and
methods for production and distribution have joined the scene. To use a
computer for music production, certain software and external equipment is
needed. This music production software includes tools such as virtual tape
recorders, musical instruments, mixers and effects, all essential for music
producers to create music. New software for music production, combined
with the development of less expensive but more powerful computers, has
made DESKTOP MUSIC PRODUCTION available to a large public (Kusek &
Leonhard, 2005).

Over the past twenty years, Music Production has become an increasingly
important part of music education in Sweden. Since the early 1990’s Music
Production courses are taught in Swedish upper secondary schools. Many
universities and colleges, as well as adult education organizations, and
municipal music schools now offer music production courses.

The Bologna process aims to promote students' mobility and
employability and the competitiveness of Europe as an educational continent
(The Bologna Declaration, 1999). For Sweden this means that all degrees
and qualifications in higher education since 2007 have clearly stated learning
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outcomes – knowledge and understanding, skills and abilities, judgement
and approach. As a result of this, issues in higher education teaching have
become increasingly important. One other consequence of the Bologna
process is that the difference between Music Colleges and other institutions
of higher education have declined, thus challenging the traditions of the
various educational institutions.

For two hundred years, from 1771 to 1971, the Royal Swedish Music
Academy was in charge of the Swedish higher education in music. It had a
clear educational ideal to provide society with competent musicians and
music teachers (Dahlstedt, 2007; Karlsson, 2009). Although music teaching
in Sweden has a long history, the first research centre for music teaching
wasn’t established until the 1980’s (Reimers, 1998). Since 2008 there is also
a national graduate school for music teaching. In Sweden and the Nordic
countries music education research includes both qualitative and
quantitative-oriented studies and contains music teaching-oriented research,
curriculum-oriented research, pupil and student-oriented research and
subject-specific studies (Sandberg, 2005). This thesis focuses on higher
education teaching aspects of music production and is related to studies of
educational processes and musical learning in the context of artistic
performance.

3. Theoretical and methodological considerations

From a cultural psychological perspective (Bruner, 1996) students learn
differently depending on the culture where the learning takes place. Only
through participating in the culture an individual’s learning reaches its full
potential. With a cultural psychological perspective it is essential to view the
world, in both everyday life and research, from different perspectives. The
tools and symbol systems used in a culture have a central role in how a
culture is experienced. Learning occurs through interaction and dialogue
between people and also with the help of mediating tools. The term
mediating tools stands for the mental and physical tools that people use in
their relationship to the surrounding world to solve problems, to remember,
to perform duties and to think. Mediating tools can be physical things such
as musical instruments or the equipment used for music production. Mental
tools can be described as topoi, or places to find something. Topoi from
classical rhetoric are categories used in defining the relationships between
ideas. Musical works as well as curricula are good examples of mediating
tools. Whether these tools are tangible or intangible they are created by
people and situated. The meaning and function of a tool depends on the
context in which it occurs. A cornerstone of the cultural psychological
perspective is that training and learning should aim to give students learning
capacity, identity and self-esteem.

In addition to the cultural psychological perspective, theories on
development of self, voice and mind (Belenky, 1986), teacher expectation
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and intellectual development (Rosenthal & Jacobson, 1992) and a model for
skills and expertise development (Hageskog, 2006) were used to broaden the
perspective and to reflect on the results.

The discussion about taxonomic approaches versus learning in a master-
apprentice culture exposes different views relevant to music education. A
taxonomically designed course or curriculum gives the learner an explicit
goal to strive for (Biggs & Tang, 2007). In music education however, a
master- apprentice design is often used instead. A master's expertise is
characterized by the fact that knowledge or skills are intuitive (Dreyfus &
Dreyfus, 2000), as his/her expertise has become transparent to him-/herself
(Dodgson, 1987; van Gothem & Sloboda, 2008; Säljö, 2005). This leads to
the potential risk that the master leads his/her apprentices in a learning style
that is characterized by wasteful imitative reproduction, instead of
stimulating reflected learning. Consequently a prerequisite for the master-
apprentice method to function well is for apprentices to choose their master
freely. As a result, the apprentices, or students, will take responsibility for
their own development (Kemp, 2005).

There is little research available on the topic of music production and/or
music production teaching. The literature related to music production is
primarily found in technological manuals, biographies and interview books
where music producers share experiences from their professional careers. A
three-dimensional music production model (Gullö, 2009) shows different
approaches for producing music (see appendix: Bilaga 1). The primary
objective of this music production model is to analyze how music producers
approach their task. This model can also be used to discuss educational
aspects on music production. I have termed two divergent approaches for
how to make music productions. The recording is either documentation or
production. An example of the documentation approach is a classical concert
that is recorded with the objective to make it sound as similar as possible to
the actual concert. In contrast, with a production there is no requirement to
make the recording sound like a genuine acoustic event. With the production
strategy the objective is to create reality, not to record it. The second
dimension shows how different producers work with different strategies.
Some producers work actively and take part in the actual recording sessions
as production leaders. Other producers are more passive and take part in the
production on a more distanced basis, such as perhaps financing a project but
not taking part in the actual production work, also described as an executive
producer. Thirdly, there is the supporting and directing producer style. For
the supporting producer the artist is the ‘centre of attraction’. The directing
producer uses a different strategy, where the producer is the ‘centre of
attraction’.

To answer the research questions three sub-studies were carried out where
questionnaires, interviews and observations were used to collect data.
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A knowledge-critical text analysis method (Hellspong, 2001) was used to
analyse collected data.

4. Music production in a municipal music school

In the spring of 2006 a music production project started up in a municipal
music school in a small Swedish town. The project's objective was to
establish courses in DESKTOP M USIC PRODUCTION. As a researcher,
I participated in the project with the aim to study what competences teachers
in music production needed to teach at a municipal music school.

With observations and interviews as data collection methods I
participated in the music production project for one year. Based on the
collected empirical data I created a narrative with a thorough description of
the project. In addition to this narrative I also reported interviews with
Adam, the teacher who was in charge of the music production project, and
four other participants.

Adam planned the project during the autumn term and bought all
necessary equipment, such as computers, software for music production,
midi keyboards and headphones. It took a lot of effort to get all the
equipment to operate properly. One problem for Adam was that he could not
find published handbooks or teaching material in Swedish since all available
handbooks were in foreign languages and usually also intended for self-
study. Thus, Adam created his own teaching material, which he printed and
handed out to the students. By the start of the spring semester Adam was
teaching a test group of three pupils. The purpose was to evaluate the
method and the teaching material. The pupils had one 60-minute lesson per
week. During the first four lessons they learned basic functions in
Propellerhead Reason, a software program for music production. They
learned how to record and program music in the sequencer and to process
various kinds of musical parameters such as rhythm, duration, pitch,
dynamics and effects. After only four lessons the students worked
independently with the main features and tools of the music production
software. Adam also introduced the students to Digidesign Pro Tools,
another type of software for music production. By the end of the semester
the students had developed extensive skills and were able to continue
producing music independently.

The conclusion, from the observations and from the interviews with
various actors involved in the project, is that teachers, in order to teach
music production in a music school, need to have a variety of different skills.
First of all, knowledge about music and computers and other relevant
technology for music production are key skills for teachers in music
production. Furthermore, it is important that music production teachers know
how to handle the technical equipment used. It is also important that they
keep abreast with technological developments, as music production software
is constantly evolving and changing. It may be clear that working as a music
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production teacher differs from other music teachers' work, in that the
subject is concerned with creative production and therefore conducted in a
laboratory type setting. Moreover, music production is a contemporary topic
and therefore dependent on what happens in the music world outside school.
Finally, in addition to musical, technical and teaching skills, including social
skills, it is also useful for music production teachers to have practical
technical skills in view of the fact they may be responsible for the
preparation of workshops and software installations. Obstacles to teaching
music production may therefore be a lack of technical knowledge, lack of
teaching materials, poor technical equipment, outdated software or inflexible
local computer network security systems. An important conclusion is that
collegial interaction and a consensus between teachers and school
management are key aspects for a project such as the above to be successful.

To summarise, teachers need to be multi skilled to teach music production
in a music school. In addition to standard teaching skills they need in
particular, to have extensive knowledge of music, technology and relevant
contemporary knowledge of development in the surrounding society such as
trends in youth culture and popular music.

5. Students' views on music production

The purpose of this study was to investigate students' views on important
learning outcomes in music production. Questionnaires and group interviews
were used to collect data. All participants were students from a university
course in music production.

The survey was conducted via questionnaires on two occasions with a
total of 44 participating students, 38 men and 6 women, all in their first
semester of music production. In the questionnaires the students answered
the question: What are the three most important things in terms of skills and
knowledge (learning outcomes) that you want to have achieved when you
finish your training in music production? To follow up the results from the
questionnaires, four group interviews were implemented with 5-7 students in
each group.

A general view among the participating students was that the training
should result in a substantial acquisition of skills and that they wanted to
become familiar with the techniques and methods of music production.
Survey responses and results from the group interviews show that various
aspects of music, such as theory, musical development, music psychology
and pedagogy, were considered important content. Another common topic
was audio and recording technology in various forms. Creativity, personal
development and different aspects of music industry knowledge were also
included in the questionnaire responses.

Issues of employability were important for students in both the
questionnaire survey and group interviews. The students showed a flexible
attitude to finding work after their studies and the general view was that



203

permanent employment is unusual for music producers. Overall, the students
were open to different forms of employment and/or becoming self-employed
running their own business. Some of the students also said that they were
willing to work with other tasks than pure music or audio production. A
common view among the students was that professional contacts could be an
important way to get into the music business.

Some students expressed a wish that their degree would serve as evidence
of an achieved standard or ‘licence’, guaranteeing that they are able to work
as music producers. They also argued that the examination requirements
must be high if their degree is to provide status in the music business.

Some of the students criticized their own education as they wished that
teachers would be more specific and clear in their teaching. There was also a
sense among students that some teachers, perhaps for competitive reasons, at
times deliberately refrained from sharing valuable knowledge and skills.

An important conclusion is that the students had different intentions in
pursuing their music production studies. Therefore it is not possible to
interpret individual student responses, as reflected opinions of what should
be included in a music production education curriculum. On the other hand
the overall results gives a clear picture that music production, from the
students perspective, is a topic that includes various types of content. There
are four different topoi of recurrence found in students' responses: music,
technology, music industry issues and personal development.

6. Professionals' views on music production

The aim of this study was to gage professional opinion about music
production and the important factors they wanted to see included in the
education of aspiring music producers and consequently prospective teachers
of music production. Eleven professionals were interviewed, all music
production teachers and/or active music producers. Data from the qualitative
research interviews (Kvale, 1996) were analyzed using the knowledge
critical analyze method (Hellspong, 2001).

The main result was that the skills requirements for both music producers
and music production teachers are extensive and that versatility is the
hallmark of modern music producers. Future music producers will have to be
able to switch between a variety of tasks such as being artists, composers,
arrangers, sound engineers, designers, and even marketers. As a result the
boundaries between traditional professions are increasingly being blurred.
From the interviews the following topics clearly emerged as particularly
relevant to music production: psychology and leadership; music; technology;
ethics, law and copyright; entrepreneurship and cultural timing.

It was also felt that a spirit of cooperation and the enjoyment of leadership
were important features for music producers and teachers of music.
However, decision-making and leadership skills are not enough for
commercial success. These must be combined with other skills and
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components such as developing a personal style, social skills in different
contexts, humility and a welcoming attitude towards other’s competence.

According to interviewees, a music producer must have a musical
knowledge but must not necessarily be able to sing or play. A music
producer must have a musical vision. Music Theory, in its broadest sense,
seems to be an important topic that can be used both for production and
analytical purposes. Therefore, ear training and training to develop listening
strategies are crucial. Music producers need to develop listening strategies so
that they can quickly switch between listening to the details of the music to
listening to the whole sound.

To teach music production also requires multiple competences. In many
ways there are other demands on teachers who teach music production
compared with teachers of traditional music teaching. Some of the
interviewees claimed that it is important that teachers who teach music
production really enjoy teaching and take a genuine interest in their student’s
learning processes. From this perspective, it is better to have teachers with
good teaching skills than teachers with a specialized knowledge of music
production.

The Millennials seem, according the interviewees, to have acquired
musical skills that previous generations did not have. The results indicate
that there are at least three areas where this is demonstrated: rhythm and
timing, knowledge about musical instruments and orchestration, and
repertoire knowledge.

Generally, all interviewees agreed that technical skills were important for
both music producers and music production teachers. Another important
view is that the increased use of computers, including piracy or copyright
violation, is forcing the music industry to change, while the methods of
producing music have been refined through the use of information and
communications technology. The development can also be seen as a process
of democratization since the tools of music production have now become
cheaper and more widely accessible.

Furthermore, topics such as ethics and copyright law were highlighted as
essential by several interviewees as copyright payments may become
increasingly important for future musicians and music producers. It was also
pointed out that music producers are entrepreneurs and that as professional
freelancers they should be well versed in business administration, marketing,
and running their own businesses. In addition, knowledge of the kind of
music that people are listening to now, and more importantly, the ability to
predict what they will want to listen to in the future, can be a competitive
tool for music producers. Finally, some pointed to the importance of cultural
timing as one of the key characteristics of a successful music producer.
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7. Discussion

Music production in higher education may have many learning outcomes.
The participants' opinions vary when it comes to determining what is
important in the education of music producers and music production
teachers. However, in general, most responses have been directed at teaching
skills, leadership, music, technology, copyright law, ethics and
entrepreneurship, as well as a knowledge of contemporary music and youth
culture. These subjects include the elements of knowledge and
understanding, skills and abilities and judgement and approach. Therefore,
music production in higher education may need to include varying
orientations.

Music production is primarily about creating mediated music. This is a
general view among participants. The result of a music producer's work is
music, recorded one way or another. A music producer must not necessarily
be a talented musician or skilled technician but a music producer must have
a musical vision.

The tools used for music production are continuously changing, and they
can change quickly. Software-based music production tools may be updated
and new features are added as the software user interface is reorganized. A
challenge for music producers and music production teachers is to remain up
to date with changes in relevant music production software and other
equipment used for music production.

Music production is a pedagogic activity. The results show that music
producers exercise leadership similar to teachers. Therefore psychology and
pedagogy are important topics for both music producers and music
production teachers. A music producer must have decision-making and
leadership qualities, as well as being forward looking, driven, creative and
socially skilled, and able to work collaboratively with others.

For music production teachers, their own experience of music production
may be valuable. But a general view among the participants is that a
teacher's teaching ability can be just as important as advanced knowledge of
the subject, and that it’s important that music production teachers take a
genuine interest in their students’ learning processes.

Music production is different from traditional music education. Besides
the musical skills there are other demands on music production teachers as
they must be able to handle music production equipment and software and
have the ability to transform their technical knowledge into an educational
context. Music production teachers are faced with many challenges of both a
musical and a technical nature. Such a challenge may be to guide students in
choosing the right tool from an extensive array of modern music production
software. Teachers of music production should therefore be familiar with the
workings of operating systems, music production software and other
technical equipment for music production. Since the subject is technology
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dependent, it is important that technical support is performed well.
Otherwise the teaching may fail.

DESKTOP MUSIC PRODUCTION may provide the user with experiences of
going into a virtual world in much the same way that PC gaming can do.
This is an important difference compared with traditional musical instrument
playing. Since the equipment and software for music production can be
adapted to different user requirements and skills, the result is that those who
use computes and music production software to produce music are primarily
driven by flow (Csíkszentmihályi, 1996, 1999), an internal motivation to
learn and develop.

Professional music producers use specific listening strategies. They can
quickly switch between listening to details in the music to listening to the
whole. This ability is a fundamental skill for music producers.

Technological developments are affecting young people's musical skills.
One important change is that the development of new information and
communication technology has changed young people's musical skills and
attitudes to music. Today's young people are conscious and curious listeners
and have knowledge about different musical styles and genres. The media
habits of the Millennials have important implications for music teaching.
The students who grew up with the Internet and DESKTOP MUSIC

PRODUCTION show other musical abilities compared with previous
generations. These skills include rhythm, genre and repertoire knowledge
and for those who produce music, orchestration skills.

One problem with mediated music is that producers seem, consciously or
not, to adapt the music to the technology and therefore limit musical
expression. For example, the choice of tools, for instance which music
software to use, will affect the musical performance. In addition, some music
production systems freeze cultural conventions regarding what popular
music should sound like and therefore it’s important for both music
producers and music production teachers to be aware of how such tools
affect the way the music sounds.

One factor that may strongly contribute to the improvement of higher
music education is that new subjects such as music production can challenge
tradition views, while at the same time bring new ideas to enrich and renew
the tradition-laden topics. It is also important to consider what strategies
music teachers need when they meet pupils and students who already have
advanced knowledge of music production, and/or digital music literacy, and
are eager to learn more. The music production subject must have a
contemporary approach and therefore the methods that the teachers employ
will have to keep up with future changes in the youth music culture.

At present, men dominate in music production. In the music production
project that I observed in the municipal music school, there were only boys.
In the student survey women represented around one of seven (14 %). All
the music producers and music production teachers interviewed were men
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and none of them referred to female colleagues. Yet no one had an
explanation as to why men dominate in this industry, other than the
traditional factors. Gender aspects are therefore important to consider in
future music production research.

Based on the key theory (Hageskog, 2006), a model or method for
education in music production can be developed with an aim to help students
identify and develop their strengths. This method identifies all the aspects
involved in music production and the skills needed by music producers. It
then evaluates the student’s weaknesses and strengths taking into account
what the student already knows, and want she/he wants to work with in the
future. Thereafter, students should work on developing their particular
strengths. An interesting future research objective would be to systematically
examine and further develop such a model for education in music production
and other relevant areas.

In conclusion, music production is a pedagogic practice that aims to
create mediated music. Music producers are multi-skilled entrepreneurs with
a good knowledge of the current musical culture. Music production differs
from traditional music education, as it requires a technical competence from
teachers in addition to traditional musical and pedagogic skills. The
Millennials have often already developed sophisticated musical abilities, due
to their familiarity with information and communication technologies and
their extensive media use. This is important to take into consideration in the
formulation of learning outcomes for courses in music production and music
teacher education specializing in music production.

Due to recent information and communication technology developments,
music production tools have become available to many, possibly leading to
an increase in numbers interested in music production and music education.
Music teachers and music production teachers are therefore facing new
pedagogic challenges, and will need to develop a flexible attitude towards
this constantly changing environment, and the tools used for music
production. Future educational projects must be prepared to deal with such
changes, while prospective teachers will need to develop and keep their
skills up to date in order to successfully negotiate this ever changing
landscape. Opening up horizons and exploring new avenues for students to
learn music and music production may well be the most important challenge
to future research in music education.
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Bilaga 1: En tredimensionell modell för musikproduktion
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Bilaga 1: En tredimensionell modell för musikproduktion

Figure 1. A three-dimensional music production model.1

1 Gullö, J.-O. (2009). Desktop Music Production and the Millennials: a challenge
for educators, researchers and the audio equipment and music software
industry. Paper presented at AES 127th Convention. New York: AES
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Bilaga 2: Intervjuguide

1. Övergripande frågor
• Vad är musikproduktion för dig?
• Vad gör en musikproducent?
• Vilka är en musikproducents viktigaste uppgifter?

2. Personlig bakgrund
• Egen musikalisk bakgrund?
• Egen utbildning?
• Egna erfarenheter av musikproduktion?

3. Musikproduktion i dator
• Vad för slags musikproduktion är bra att göra i dator och vad är

inte bra?
• Generell syn på musikskapande i datorer? Egen erfarenhet, positivt

och negativt?
• Låter musik som skapats i datorer annorlunda än mer traditionellt

producerad musik?
• Är det genreberoende hur lämpligt det är med musikproduktion i

dator?
• Hur påverkar ny teknik musiken som skapas? Eller är det

musikaliska behov som driver fram teknik?
• Har musikbranschen/ musikutbudet påverkats under senare år på

något sätt som kan kopplas till datoranvändning?

4. Frågor om utbildning
• Vilka moment bör ingå i en utbildning musikproduktion –

lärarutbildning?
• Vad är viktigt att studenterna lär sig?
• Hur skall antagningen gå till – egna erfarenheter?
• Hur ska en bra utbildning läggas upp (om inga hinder finns, om

förutsättningen är oändliga resurser)?
• Vilka är de största hindren för att få en sådan utbildning att

fungera?

5. Teoretiskt perspektiv
• Finns det teorier som du utgår ifrån när du planerar eller genomför

ditt arbete?

Bilagor
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6. Vad är viktigt att kunna
• Vad är dina yrkesmässigt viktigaste egenskaper kunskaper, eller

förmågor

7. Vad är viktigt i undervisning
• Vilka kompetenser är viktiga för lärare i musikproduktion?
• Vilket stöd behövs från skolledning?
• Vilka särskilda resurser behövs
• Vilka är de största hindren för att få en MP-undervisning att

fungera?

8. De viktigaste lärandemålen
• Vad är viktiga egenskaper, kunskaper, förmågor, förhållningssätt

som en nyutbildad musikproducent eller lärare i musikproduktion
bör ha i kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och
värderingsförmåga och förhållningssätt

9. Övrigt
• Vad har vi inte pratat om?
• Eventuella frågor till mig?


