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Sammanfattning 
 

Inom dagens musikklimat har DJ:andet och dess utövare kommit att ta en allt större plats. 
Mycket av den musik som produceras och spelas i offentligheten har rötter i denna kultur. 
Dock så lyser den med sin frånvaro inom musikundervisningen i skolan. Detta examensarbete 
syftar till att undersöka hur DJ:ande kan inkluderas i musikundervisningen på gymnasiet. Sex 
kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma DJ:s i Stockholmsområdet genomfördes för att 
undersöka vilka kunskaper som är viktiga och om DJ:ande kan fungera som ett pedagogiskt 
verktyg. Även diskjockeyns roll inom populärmusiken undersöks och vilka kurser inom 
ämnet musik på gymnasiet som bäst lämpar sig för integration av DJ:ande. Resultatet visar att 
DJ:ande har en central roll inom populärmusikens utveckling, speciellt från 1970-talet och 
framåt. DJ:ande kan inkluderas inom kurser i ämnet musik på gymnasiet men lämpar sig 
mindre bra som pedagogiskt verktyg. Förmågan att läsa ett dansgolv och att ha en stor 
kunskap om musikaliska verk är viktiga kunskaper för DJ:s.     
 
Nyckelord: DJ, diskjockey, gymnasiet, musikpedagogik 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Inom dagens musikklimat har DJ:ande och dess utövare kommit att ta en allt större plats. 
Mycket av den musik som produceras och spelas i offentligheten har rötter i denna kultur. I 
radio, på klubbar, barer, i klädbutiker och till och med på Kungliga Operan framförs musik 
genom att en DJ väljer låtar, överlagrar, adderar effekter och skapar ett musikaliskt flöde. 
Detta sätt att framföra musik har växt fram parallellt med utvecklingen inom musikindustrin 
och radion. Från och med uppkomsten av disco, hiphop och elektronisk dansmusik har 
DJ:ande kommit att spela en central roll inom populärmusiken. Detta är inte ett fenomen som 
är på väg bort utan tvärt om. I framtiden tror jag därför att det kommer att finnas ett stort 
behov och en vilja bland elever i ämnet musik att lära sig de kunskaper som krävs för att DJ:a. 
Inte bara för att de själva ska behärska hantverket utan också för att eleverna ska kunna förstå 
den samtida musiken. Att ha baskunskaper om detta instrument har blivit musikalisk 
allmänbildning. 
 
Förra läsåret genomförde jag ett arbete där fokus låg på att lära mig att DJ:a. Under arbetets 
gång blev det tydligt att det finns lite aktuell akademisk litteratur som berör DJ:ande och 
pedagogik. Mycket av den litteratur som finns tillgänglig skrevs under början av tvåtusentalet, 
vilket utgör ett problem då både den tekniska utvecklingen och DJ:s status har förändrats 
avsevärt sedan dess. Detta är ett nytt forskningsområde som inte har behandlats i så stor 
utsträckning. Den färska kunskapen finns istället hos yrkesverksamma DJ:s som undervisar i 
ämnet genom att hålla privata kurser eller undervisa på fritidsgårdar och studieförbund. Vid 
samtal med musiker och DJ:s innan detta examensarbete framgick det att kunskapsområdet 
DJ:ande sällan berörs i musikundervisningen på gymnasie- och grundskolenivå. Min 
uppfattning är att DJ:ande har låg status som instrument bland musiklärare och att detta 
påverkar dess integrering i musikundervisningen.  
 

1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt avhandlas DJ:andets historia och relevanta genrer som betytt mycket för 
diskjockeyns utveckling. Här beskrivs också de olika typer av utrustning som används vid 
utförandet samt dess utveckling. Efter det följer ett avsnitt om kursplanerna inom ämnet 
musik på gymnasienivå. I bilaga 1 finns terminologin kring DJ:ande förklarad.  
 
1.1.1 Diskjockeyns historia 
DJ är en förkortning av engelskans ”disc jockey” eller svenskans ”diskjockey” och har 
existerat i olika former sedan början av nittonhundratalet. Nationalencyklopedin beskriver 
diskjockey som ”person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek”1. Den 
moderna Dj:n har två ursprung, dels inom radio som den person som väljer ut och spelar 
                                                
1 Nationalencyklopedin, diskjockey.  
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musik, och dels i den jamaicanska danskulturen där Dj:n var ansvarig för ljudsystemet och 
musiken som spelades.2   
 
När grammofonskivor började produceras för kommersiellt bruk och radiostationer började 
sända musik uppkom de första diskjockeyerna. Den första radiosändningen av en 
grammofonskiva för en publik skedde på julafton 1906. Det var den amerikanske 
radioteknikern Reginald A Fessenden som från Brant Rock i Boston sände radio till ett antal 
telegrafoperatörer på skepp i Atlanten. Efter detta har discjockeyn utvecklats parallellt med 
radion, tagit en allt större plats och legat i framkant när det gäller utvecklandet av nya 
musikstilar. Utvecklingen har inte alltid varit friktionsfri och ledde i USA 1942 till att 
majoriteten av landets musiker gick ut i strejk under ett helt år. Strejken föranleddes av att 
musiker fick färre jobb inom radio då det var billigare att anlita en DJ som spelade skivor. De 
strejkande fick slutligen igenom sina krav men DJ:n överlevde och dess roll fortsatte att växa, 
speciellt efter andra världskriget3.  
 
En av de första stjärndiscjockeyerna var Martin Block som kom att bli en av de första som 
sände reklam i radio. Hans radioshow Make believe ballroom fick fyra miljoner lyssnare på 
fyra månader genom att spela dåtidens dansmusik. I sitt radioprogram försökte Block, med 
hjälp av musiken, imitera de danslokaler som var populära under denna tid4. DJ:n kom också 
att spela en central roll för rockens födelse och för spridningen av afroamerikansk Rhythm 
and blues till en kaukasisk publik. Under femtiotalet började DJ:s på olika radiostationer i 
USA att spela denna genre som då nådde utanför den afroamerikanska publiken. En av 
förgrundsgestalterna inom denna utveckling var Alan Freed som den 21 mars 1952 
arrangerade en stor dansfest i Cleveland Arena med fokus på afroamerikansk rhythm and 
blues som lockade 25000 personer och som idag betraktas som den första stora rock’n’roll-
konserten.5  
 
Den första sammankomsten på lokal med DJ ägde rum 1943 i Otley, West Yorkshire. J 
azzentusiasten Jimmy Savile bestämde sig för att spela sin skivsamling bestående av 
amerikansk swing live för publik. Detta var första gången som en DJ tog steget ut ur radions 
skugga och spelade direkt till sina lyssnare på en klubb. Redan 1946 använde han sig av två 
skivspelare för att snabbt kunna byta mellan låtar.6 Denna idé och teknik har levt kvar och är 
fortfarande standard för dagens DJ:s inom alla genrer, från northern soul, disco, reggae och 
hiphop till techno, house, dubstep, deephouse med flera.     
 

                                                
2 Hansen, 2010;37.   
3 Broughton & Brewster, 1999;28. 
4 Ibid, 1999;36. Hansen, 2010;37 
5 Broughton & Brewster, 1999;42. 
6 Ibid, 1999;52. 
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Inom musikstilen hiphop utvecklades DJ:n från den jamaicanska danskulturen där DJ:s var 
ansvariga för det mobila ljudsystemet och musiken som spelades. DJ Kool Herc flyttade 1967 
från Jamaica till New York och kom att bli en drivande kraft bakom utvecklingen av både 
hiphop och hiphopens DJ-stil. Det var under en fest 1973 i Bronx som han gjorde sitt första 
framträdande som DJ och detta brukar kallas för hiphopens födelse7. DJ Kool Herc 
introducerade en ny spelteknik där han använde två vinylspelare kopplade till en mixer samt 
två kopior av samma vinylskiva. Genom detta tillvägagångssätt kunde han upprepa ett parti i 
en låt genom att först spela det på den ena skivspelare och sedan spela det på den andra. Ofta 
föredrogs partier i låtar där trummorna spelade solo. Dessa partier kom att kallas ”breaks” och 
har en central roll inom hiphop. Tekniken att i ett flöde växla mellan att spela olika breaks 
började också vid denna tid att sprida sig bland andra DJ:s i New York och har enligt vissa 
källor givit upphov till namnet på både break dance och hiphop då DJ:n ”hip-hoppade” mellan 
dessa musikaliska partier8.  
 
En annan central spelteknik för DJ:ande inom genren uppfanns runt 1975 (exakt årtal är inte 
fastställt) av Grand Wizzard Theodore. Han började experimentera med de ljud som uppstod 
då vinylskivan fördes fram och tillbaka över olika musikaliska partier och på detta sätt föddes 
scratching9. Dessa tekniker har sedan legat till grund för användandet av skivspelare som 
instrument, turntablism där utövaren kallas turntablist. Denna term uppkom under 1990-talat 
och syftar till att ge DJ:s samma status som andra instrumentalister10. Cox och Warner 
beskriver utförandet som: 
 

A phonogram in the hands of a ”HipHop/scratch” artist who plays a record like an 
electronic washboard with a phonographic needle as a plectrum, produces sounds 
which are unique and not reproduced-the record player becomes a musical 
instrument11.  

  
Avancerade och kreativa speltekniker där små fragment av inspelad musik manipuleras till 
oigenkännlighet är centrala inom turntablism. Denna form av DJ:ande är inte kopplat till ett 
dansgolv utan har mer likheter med en show där utövaren presenterar sina tekniska 
färdigheter, ofta i tävlingssammanhang som då kallas battles12.  
 
Inom den elektroniska dansmusiken har DJ-kulturen istället utvecklats från disco, där fokus 
låg på smidiga övergångar mellan låtar och att uppnå ett musikaliskt flöde utan avbrott. Detta, 
tillsammans med att läsa dansgolvet, är än idag centralt för DJ:s inom olika elektroniska 
dansgenrer. Under discoeran utvecklades 12-tums-singeln, remixer började förekomma, låtar 

                                                
7 Katz, 2012;17. 
8 Hansen, 2010;37. 
9 Katz, 2012;59. 
10 Hansen, 2010;40. 
11 Cox & Warner, 2004;132. 
12 Hansen, 2010;39. Broughton & Brewster, 1999;278. 
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strukturerades för att passa dansgolvet, nya mixningstekniker uppkom och vinylskivorna 
började betraktas som verktyg för DJ:s. Klubb-DJ:n blev under denna era en stjärna som inte 
bara spelade musiken på klubbarna utan också producerade den13. Francis Grasso brukar 
tillskrivas som den första moderna DJ:n då han frångick topplistorna, tog publiken på en 
musikalisk resa och beatmixade14. Grasso smälte samman olika låtar, olika versioner av 
samma låt och kunde på så sätt styra publikens reaktioner15.   
 
Under premiärkvällen av klubben Warehouse i Chicago 1977 spelade den New York-baserade 
DJ:n Frankie Knuckles. Han kom att bli kvar i staden och även delägare i klubben. Detta 
betraktas idag som uppkomsten av genren house. I likhet med disco var gayklubbarna platsen 
där utvecklingen skedde. Genrens namn kommer av att musiken som spelades på Warehouse 
blev allt mer populär vilket ledde till att skivbutiker började kategorisera den som Warehouse, 
vilket senare förkortades till house16. Musikstilen kännetecknas av ett fokus på rytmer och bas 
samt ett tempo mellan 120 och 130 BPM17. Ur Chicago-housen har sedan en rad olika stilar 
utvecklats så som techno och diverse sub-genrer där DJ:n har en central roll.  
 
Technons uppkomst brukar tillskrivas The Belleville Three som består av Derrick May, Juan 
Atkins och Kevin Saunderson - tre producenter och DJ:s verksamma i Detroit som under 
åttiotalet kom att förändra den elektroniska musiken och skapa en ny musikstil18. Inspirerade 
av Kraftwerk, Gary Numan, dåtidens funk, sci-fi och Alvin Tofflers framtidsteorier blev det 
musikaliska resultatet en mer intellektuell form av house. Bland de första technolåtarna räknas 
No UFO’s av Model 500, Goodbye Kiss av Eddie Flashin Fowlkes och Let’s Go av X-ray 
men det var först med låten Nude Photo av Derrick May och Thomas Barnett som genren 
började bli självständig från house. År 1988 hade musiken börjat skilja sig väsentligt från 
house, spridit sig över Atlanten och blev för första gången omskriven som techno av engelska 
musikjournalister. Omkring två år senare började den första europeiska technon att se dagens 
ljus då med viktiga centra i Belgien och Sheffield19. 
 
1.1.2 Utrustningen och dess utveckling 
Den första inspelningen av ljud skedde 1860 och det var fransmannen Leon Scott som på 
sotat papper lyckades dokumentera ett fragment av folkvisan Au Claire De La Lune20. Sjutton 
år senare uppfann Edison fonografen som producerades kommersiellt fram till år 1925 då 
grammofonskivan övertog marknaden. Hos de första fonograferna dokumenterades ljudet på 
                                                
13 Broughton & Brewster, 1999;139. 
14 Beat matching är en teknik för att smälta samman två låtar, skapa smidiga övergångar och ett musikaliskt 
flöde. DJ:n använder pitch fadern för att matcha kommande låts tempo till tempot i den låt som spelas. 
15 Ibid, 1999;148. Lawrence 2003;35. 
16 Broughton & Brewster, 1999;317. 
17 Nationalencyklopedin, house. 
18 Nationalencyklopedin, techno.    
19 Broughton & Brewster, 1999;352-359. 
20 Melin, 2008, 28 mars. 
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en cylinder av tennfolie, men materialet byttes tidigt ut till vax21. Emile Berliner patenterade 
1887 grammofonen, som sedan kom att bli ett av 1900-talets mest spridda massmedier. Då 
grammofonskivorna var enklare att massproducera än fonografens vax-cylindrar blev detta 
det standardiserade formatet. År 1925 introducerades elektrogravyren och 1948 kom både de 
första skivorna gjorda i materialet vinyl och formatet LP vilket innebar två stora framsteg. 
Skivorna spelas i tre olika hastigheter (varvtal) 33 1/3, 45 och 78 varv per minut22. Vinyl var 
fram till mitten av 1990-talet det främsta formatet för DJ:s då det var det mest spridda 
massmediet och de digitala DJ-spelarna inte var tillräckligt utvecklade för praktisk 
användning på klubbar23. Modellen SL-1200 MK2 från det japanska varumärket Technics har 
sedan början av 1980-talet varit standardinstrumentet (skivspelare) inom analogt DJ:ande. 
Den lanserades 1979 och har sedan dess genomgått få förändringar. Det är en direktdriven 
grammofonspelare som först blev populär bland radio-DJ:s på grund av dess snabba start- och 
stop-funktioner. Dessa egenskaper tillsammans med en stark motor, hållbar konstruktion och 
design har gjort SL-1200 till förstahandsvalet för vinyldiskjockeys världen över. Under 2010 
slutade Technics att tillverka SL-1200 vilket har bidragit till dess kultstatus och ökat 
andrahandsvärde då denna grammofonspelare än idag är branschstandard24. I bilaga 2 finns en 
bild med tillhörande beskrivning av Technics SL-1200s huvudsakliga tekniska funktioner.  
 
Mellan åren 1974 och 1983 utvecklades CD-skivan (förkortning av Compact Disc) som från 
1980-talet kom att konkurrera ut grammofonskivan som format25. Det är en digital teknik som 
bygger på optisk lagring där CD-skivans yta består av mikroskopiska fördjupningar. Skivan 
avläses inifrån och ut av en laserstråle26. Inom digitalt DJ-ande med CD-skivor blev märket 
Pioneer och deras olika modeller i serien CDJ standard på klubbar. Den första spelaren 
lanserades 1994 och kallades CDJ-500 och hade funktioner så som start/paus, CUE, pitch 
fader, loop och mastertempo. Pioneers avsikt med denna spelare var att fungera som ett 
komplement till Technics SL-1200 på klubbar. Med modellen CDJ-1000, som företaget 
började tillverka 2001, tog de över stora delar av marknaden och kom att bli standard på 
klubbar över hela världen. Utmärkande för CDJ-1000 var att den efterliknade analog teknik 
och erbjöd utövare möjligheten att scratcha CD-skivor genom funktionen vinyl mode. 
Sjunkande priser på CD-skivor, möjligheten att snabbt kunna bränna ner sin egen musik samt 
nedladdning bidrog också till dess popularitet. Idag finns det åtta aktuella spelare i CDJ-serien 
varav CDJ-2000 och CDJ-2000NXS är standard på klubbar. En av de största förändringarna 
som skett under CDJ-seriens utveckling (efter vinyl mode) är möjligheten att spela audiofiler 
via ett USB-minne. Denna funktion fanns integrerad i modellen CDJ DMP 555 som släpptes 

                                                
21 Nationalencyklopedin, fonograf. 
22 Nationalencyklopedin, grammofon. 
23 Rothlein, 2013, 3 oktober 
24 Rothlein, 2013, 21 augusti 
25 Försäljningen av vinylskivor har dock under senare år ökat markant. Gunnilstam, 2013, 16 september. 
26 Nationalencyklopedin, CD-spelare. Nationalencyklopedin, CD.  



 6 

2002 men fick sitt genomslag i och med lanseringen av CDJ-2000 år 200927. I bilaga 3 finns 
en bild med tillhörande beskrivning av CDJ-2000NXS huvudsakliga tekniska funktioner.     
   
Idag finns en rad digitala audioformat så som AAC, AIFF, Flac, Ogg, Wave och WMA, men 
den kanske allra vanligaste är MP3. Förkortningen står för MPEG1, Audiolayer 3 och 
komprimerar filen till en tiondel av icke komprimerad storlek. Detta underlättar för spridning 
och lagring av mediet, men innebär samtidigt en kompromiss med kvalitén28. Detta har lett till 
utvecklingen av DJ-program för dator som styrs antingen med mus och tangentbord (vilket 
inte fått fäste då det inte är användarvänligt) eller genom hårdvara – en controller. Ledande på 
marknaden är idag programmen Traktor och Serato. Fördelen med att styra ljudfiler med en 
dator och controller är tillgången till datorns processorkraft vilket möjliggör en rad olika 
effekter och avancerad editering av musiken i realtid. Idag finns även DVS (digital vinyl 
control system) som via en time code-vinylskiva tillåter användare att styra DJ-programmen i 
datorn. Detta innebär att DJ:n kan använda valfri vinylspelare i kombination med time code-
vinylskivor för att styra DJ-programmet i datorn. Fördelen med detta är att DJ:s kan spela upp 
digitala ljudfiler men behålla speltekniken från vinylskivor och grammofonspelare29.   
 

1.2 Musikämnet och dess kursplaner på gymnasiet 
På Skolverkets hemsida för kursplaner inom ämnet musik står det följande i första stycket: 
 

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 
känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd 
sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en 
av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och 
musikvetenskap30. 
 

Från och med läsåret 2011-2012 är den gällande kursplanen inom svensk gymnasieskola Gy 
2011. Den innefattar 16 kurser inom ämnet musik. Dessa kurser är: bruksspel och 
ackompanjemang, ensemble med körsång, ensemble 1, ensemble 2, ensembleledning och 
dirigering, instrument eller sång 1, instrument eller sång 2, instrument eller sång 3, körsång 1, 
körsång 2, musik, musik för yrkesdansare, musikimprovisation, musikproduktion 1, 
musikproduktion 2 och rytmik. Övergripande för ämnet musik är dess syfte som omfattar nio 
punkter. Dessa är: 
 
1 - Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 
färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
 

                                                
27 Rothlein, 2013, 3 oktober 
28 Nationalencyklopedin, MP3.  
29 5aint, 2010, 25 augusti. 
30 Skolverket, 2011.  
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2 - Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
 
3 - Förmåga att improvisera. 
 
4 - Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 
musikaliska färdighetsutveckling. 
 
5 - Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
 
6 - Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
 
7 - Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 
inför och i kommunikation med publik. 
 
8 - Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 
framställas och hanteras digitalt. 
 
9 - Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.  
 
Kurserna i ämnet musik har fokus på olika punkter men också ett centralt innehåll som anger 
vilka moment som de ska innehålla. Baserat på dess syfte och centrala innehåll skulle 
hypotetiskt följande kurser vara lämplig för integrering av DJ:ande:  
 
Ensemble 1 som omfattar 1, 2, 4, 5, 7 och 9 med särskild tyngdpunkt på 1, 2 och 7. I dess 
centrala innehåll står bland annat att undervisningen ska innehålla grundläggande 
ensemblemusicerande, samarbetsförmåga, konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. 
 
Ensemble 2 omfattar samtliga nio punkter men lägger tyngdpunkt på 1 – 4 och 7. I det 
centrala innehållet står bland annat att undervisningen ska innehålla fördjupad kunskap om 
stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och genrer samt personligt, konstnärligt 
och musikaliskt uttryck. 
 
Instrument 1, 2 och 3 som omfattar 1, 2, 4, 5, 7 och 9 med tyngdpunkt på 1, 2 , 4, 5 och 7. 
Gemensamt i det centrala innehållet för de tre kurserna är att undervisningen ska innehålla 
grundläggande till avancerad spelteknik på det egna instrumentet, genrer, stilar och epoker, 
kunskap om instrumentets konstruktion samt repertoar och musikalisk instudering.  
 
Musik som omfattar alla nio punkter med betoning på 1 och 2. Dess centrala innehåll berör 
bland annat musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument, 
programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning 
och digital bearbetning av musikaliskt material. 
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Musikproduktion 1 och 2 som omfattar 5, 8, 9 med betoning på 8 och 9. I det centrala 
innehållet står bland annat att kursen ska innehålla grundläggande bearbetning av ljud med 
analog och digital teknik, akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion 
och egenskaper samt röstens fysiologi. 
 
Musikimprovisation som innefattar punkterna 1 – 3 och 7 med tyngdpunkt på 3. I kursens 
centrala innehåll står bland annat att undervisningen ska behandla spel i gehörsbaserad musik, 
musikskapande på det egna instrumentet, Fria improvisationer, musikalisk lek och 
spontanitet31.  
 

1.3 Kulturpsykologiskt perspektiv och den kulturella 
verktygslådan 

Kulturpsykologi utvecklades av Jerome Bruner under efterkrigstiden och har sitt ursprung i 
Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori och kognitiv psykologi32. Kulturpsykologi beskrivs 
enligt psykologiguiden som: 
 

”Gren av psykologin fokuserad på hur enskilda människor och grupper växer in i det 
kulturmönster där de lever och verkar. Det gäller sätt att vara, relatera till andra, 
reagera känslomässigt på andra och på situationer och händelser, forma ambitioner 
och livsmål, hantera trosföreställningar och kunskap från vetenskaperna osv33. 

 
Inom musikpedagogiken är detta en vanlig teoretisk utgångspunkt för forskning, att sätta den 
lärande människan i sin kulturella kontext. Utifrån det kulturpsykologiska perspektivet går det 
inte att betrakta skolelever som ett oskrivet blad. Läraren måste ta hänsyn till de sociala och 
kulturella sammanhang eleven kommer ifrån34. Intressant för detta examensarbete är teorierna 
kring den kulturella verktygslådan och kunskapsutveckling via medierande verktyg. 
 
Bruner menar att kulturen förser oss med de verktyg vi behöver för att förstå och strukturera 
vår omvärld. De kulturella verktygen och sättet att använda dessa särskiljer människan och 
Bruner menar att ”utan dessa är vi en tom abstraktion”35. Verktygen är både fysiska (olika 
artefakter) och psykologiska (teckensystem och gester)36. Inom musikens värld kan dessa 
verktyg vara musikteorier och noter37. Individen utvecklar dessutom hela tiden kunskap om 
nya verktyg samt hur befintliga verktyg kan kombineras på nya sätt. Verktygen har situerade 

                                                
31 Skolverket, 2011. 
32 Gullö, 2010;31. Backman Bister, 2014;50. 
33 Psykologiguiden, kulturpsykologi.  
34 Gullö; 2010;32. 
35 Bruner 2002;19.  
36 Backman Bister 2014;51. 
37 Gullö; 2010;34. 
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användningsområden vilket innebär att de har olika funktioner beroende på situationen38. 
Vygotskij konstruerade en triangelmodell för att beskriva medierat lärande som Bruner sedan 
utvecklade. Det är en liggande triangel med subjektet och objektet i vardera hörn nedtill och 
medierande verktyg eller kulturell verktygslåda i det tredje hörnet upptill. Denna modell 
representerar hur subjektet måste gå via ett medierande verktyg för att nå objektet. Lärande 
går alltså via ett verktyg. Som exempel på detta ger Backman Bister det fysiska verktyget åror 
och kunskapen att ro. Utan åror ingen kunskap om att ro39. Detta sker i en process där 
kunskap först internaliseras och individen utvecklar ett språkligt tänkande kring sin kunskap. 
Detta är en förutsättning för att sedan kunna externalisera och kommunicera kunskapen40.  
 

1.4 Tidigare forskning 
DJ:ande är ett relativt ungt musikaliskt område och det finns mycket att tillföra akademiskt. 
Kjetil Falkenberg Hansen vid Kungliga Tekniska Högskolan har forskat ingående kring 
akustiken och uppförandepraxis vid turntablism och scratching. Hansens avhandling The 
acoustics and performance of DJ scratching – Analysis and modeling från 2010 har bidragit 
till den historiska bakgrunden i detta examensarbete41. Övrig forskning inom DJ:ande 
behandlar de tekniska aspekterna, förhållande till musikindustrin, marknadsföring och 
sociologiska aspekter. Relevant akademisk litteratur gällande DJ:ande och pedagogik finns 
det väldigt lite av. Då DJ:ande har blivit en stor del av dagens populärmusik är detta 
examensarbete viktigt för bidra till kunskapen kring DJ:ande och pedagogik.    
 

1.5 Syfte och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt DJ:ande kan inkluderas inom 
musikundervisning på gymnasiet, både som instrument och inom 
musikhistorieundervisningen. Detta leder till följande forskningsfrågor: 
 

- Vilken betydelse och roll har DJ:ande haft inom populärmusikens utveckling? 
- Vilka kompetenser är viktiga för att kunna DJ:a? 
- Om möjligt, i vilka kurser kan DJ:ande inkluderas på gymnasiet? 
- Kan DJ:ande fungera som ett pedagogiskt verktyg inom musikundervisningen på 

gymnasiet? 
 
I detta examensarbete kommer jag att undersöka olika sätt att utöva DJ:ande samt vilka 
kompetenser som är centrala för denna typ av musicerande. Detta för att kunna fastställa vilka 
kunskaper som bör utgöra grunden inom undervisning i detta instrument och hur detta sedan 
kan passa in i kursplanerna inom ämnet musik på gymnasiet. I min avgränsning har jag valt 

                                                
38 Holgersson 2011;39. 
39 Backman Bister 2014;50. 
40 Holgersson 2011:37-39. 
41 Hansen, 2010. 
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att inte undersöka hur DJ:ande kan integreras i grundskolan. Detta för att gymnasiets kursplan 
ger fler möjligheter för integration då den innehåller flera kurser inom ämnet musik.  
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2 Metod 
 

Detta avsnitt innehåller först en motivering till val av metod sedan följer ett avsnitt om 
teorierna kring denna. Efter detta beskrivs intervjuerna och analysprocessen.    
  

2.1 Val av metod  
Utifrån mina forskningsfrågor har jag valt att göra en kvalitativ undersökning bestående av 
halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma DJ:s. Detta för att säkerställa att alla 
respondenter är yrkesverksamma DJ:s med gedigen erfarenhet av DJ:ande samt få spridning 
gällande genrer, förhållningssätt till teknik (analogt eller digitalt DJ:ande) och en jämn 
könsfördelning. En kvantitativ undersökning via enkätsvar hade inneburit svårigheter att 
kontrollera och säkerställa dessa parametrar och därför valde jag att genomföra en kvalitativ 
intervjuundersökning. Från början övervägde jag även att auskultera utbildningar inom 
DJ:ande på studieförbund, fritidsgårdar och privata kurser. Det visade sig svårt att få kontakt 
med dessa utbildningar, vilket hade resulterat i en undermålig empiri.    
 

2.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Steinar Kvale som ett halv-strukturerat 
samtal, som varken är helt öppet eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjun 
dokumenteras genom en inspelning som sedan transkriberas. Dessa två dokumentationer 
ligger sedan till grund för tolkningen42. Enligt Kvale består intervjuundersökningar av sju 
stadier. Det första stadiet är tematisering där undersökningens syfte formuleras och frågorna 
varför och vad klargörs. Efter detta sker planeringen av undersökningen. Här ska ställning tas 
till vilken kunskap som eftertraktas samt de moraliska konsekvenserna. I det tredje stadiet 
genomförs intervjun som sedan följs av utskrift vilket innebär en transkribering av det 
inspelade materialet. I det femte stadiet sker analysen utefter vald analysform. Efter detta sker 
verifiering av intervjuresultatets reliabilitet och validitet samt en avslutande rapportering av 
resultatet i en läsbar form som motsvarar de vetenskapliga kriterierna43. Intervjuns 
förståelseform kan delas upp i tolv olika aspekter. Kvale skriver: 
 

1 – Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och 
hennes relation till den. 
 
2 – Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades 
livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det 
sägs. 
  

                                                
42 Kvale 1997;32. 
43 Kvale 1997;84-85. 
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3 – Det kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den 
har inte kvantifiering som mål.  
 
4 – Det deskriptiva. Intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
aspekter av den intervjuades livsvärld.  
 
5 – Det specifika. Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, 
inte allmänna åsikter.  
 
6 – Förutsättningsmedvetande. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade 
fenomen i stället för att komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman.  
 
7 – Fokusering. Intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken strängt 
strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. 
 
8 – Mångtydighet. Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga och 
spegla motsägelserna i den värld hon lever i. 
 
9 – Förändring. En intervju kan leda till nya insikter, och den intervjuade kan under 
intervjuns lopp komma att förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst 
tema. 
 
10 – Känslighet. Olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden 
om samma tema beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet 
för intervjun.  
 
11 – Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas 
genom det mellanmänskliga samspelet i situationen. 
 
12 – Positiv upplevelse. En väl genomförd forskningsintervju kan vara en ovanlig 
och berikande upplevelse för den intervjuade, som kan vinna ny insikt om sin 
livssituation44.    

 
I arbetet med de kvalitativa intervjuerna för detta examensarbete är alla dessa punkter 
relevanta. Fokus kommer läggas vid respondenternas livsvärld för att få en bild av deras 
musikaliska utövande och kartlägga de kunskaper som är centrala för en DJ. Det är också 
viktigt att som intervjuare vara öppen för nya infallsvinklar. Respondenternas syn på viktig 
kunskap inom DJ:ande och hur det kan användas som ett pedagogiskt verktyg kan skilja sig 
från intervjuarens förförståelse.  
 

2.3 Intervjuerna 
Inför intervjuerna sammanställde jag elva frågor vars relevans och utformning hade 
diskuterats både med handledare och deltagare i handledargruppen. Intervjufrågorna finns 
samlade i bilaga 4. Samtliga intervjuer skedde genom direkt interaktion på kaféer eller 

                                                
44 Kvale 1997;35. 
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restauranger i Stockholm. Innan varje intervju presenterade jag syftet med mitt examensarbete 
och undersökningen samt att det skulle komma att spelas in för att sedan transkriberas. 
Samtliga godkände detta och en deltagare ville vara anonym. En av respondenterna ville i 
förväg läsa frågorna vilket denna fick genom att de i förväg skickades via mejl. Resterande 
fem respondenter gavs möjlighet att innan intervjuerna förhandsgranska frågorna men ville 
inte detta.   
 
Forskningsetiskt har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Enligt denna finns det fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 
kravet innebär att forskaren ska informera deltagare och respondenter om deras roll och 
undersökningens syfte. De ska även informeras om huruvida deltagande är frivilligt eller ej 
och deras rätt att avbryta sin medverkan. Det andra kravet syftar till att forskaren ska ha 
uppgiftslämnarens samtycke vilket i vissa fall innebär godkännande från vårdnadshavare. Det 
tredje kravet innebär att respondenter skall ges möjlighet till konfidentialitet och att deras 
personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt. Det sista kravet handlar om att den information 
som har samlats in för forskningsändamål ej får nyttjas för kommersiellt bruk45. Min 
undersökning följer dessa fyra huvudkrav men behöver inte förhålla sig till godkännande från 
målsman då samtliga respondenter är myndiga.  
 

2.4 Transkribering och analys 
Det finns en rad olika förhållningssätt vid transkription. Konversationsanalys är en mycket 
noggrann metod där hänsyn tas till talets melodik och pauser46. För min undersökning har det 
dock varit lämpligare att städa upp talspråket och omvandla det till skriftspråk. I de fall då 
musikaliska parametrar har uttryckts med egna ord har jag korrigerat dessa till en gängse 
terminologi. Enligt Gillhams andra och tredje regel för transkription47 har detta skett dagen 
efter att intervjun genomfördes.   
 
I analysen av de kvalitativa undersökningarna ska den teoretiska referensramen möta det 
empiriska materialet48. Alvehus pratar om tre olika förhållningssätt vid analys av 
intervjumaterialet; deduktiv, induktiv och abduktiv. Med en deduktiv metod prövas de 
teoretiska föreställningarna och hypotesen mot det insamlade materialet. Detta medför 
problem i en kvalitativ undersökning då tolkningsprocessen är mer eller mindre subjektiv. 
Forskarens roll går här inte att bortse ifrån och Alvehus ställer frågan: ”… vad är det då man 
har testat: hypotesen eller uttolkarens förmåga att förklara?”49. Med en induktiv ansats 
grundas istället analysen enbart på undersökningen utan teoretisk förförståelse. I detta 
                                                
45 Forsman, 2002;5-14. 
46 Alvehus, 2013;85. 
47 Gillham, 2008;168. 
48 Alvehus, 2013;106. 
49 Alvehus, 2013:109. 
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examensarbete finns det en teoretisk grund vilket omöjliggör en induktiv ansats. I det tredje 
förhållningssättet, abduktion, sker en växelverkan mellan teori och empiri. Båda måste förstås 
och justeras under forskningsarbetets fortgång. Abduktion har legat till grund för 
uppbyggnaden av min teori och hur jag ser på empirin i detta examensarbete.    
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3 Resultat av intervjuundersökningen  
I denna del presenteras respondenterna och resultaten av intervjuundersökningen. Detta 
avsnitt är strukturerat utifrån de frågor som ställdes vid intervjuerna. Här blandas mina egna 
sammanställningar med citat från respondenterna. I denna del har jag valt att använda hen 
som könsneutralt, personligt pronomen för att säkra respondenternas anonymitet. Jag kommer 
även att växla mellan att använda prefixet DJ och bara bokstaven. Detta för att få ett mer 
varierat språkbruk. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning.  
 

3.1 Intervjurespondenterna 
Jag har valt att intervjua DJ:s och inte gymnasielärare då yrkesverksamma DJ:s är de som 
besitter störst kunskap om de kompetenser som är viktiga för att kunna DJ:a. För att få en 
komplett bild av DJ:ande och dess centrala kompetenser var det viktigt att intervjua olika 
typer av DJ:s. Jag eftersökte spridning när det gäller musikaliska genrer, spelteknik, 
instrument (analogt och digitalt) och kön. För att hitta dessa använde jag mig av befintliga 
kontakter och gjorde research på verksamma DJ:s i Stockholmsområdet som representerade 
den spridning jag sökte. Kontakt togs via mejl eller sociala medier och detta resulterade i sex 
intervjuer med tre kvinnor och tre män. Då en av respondenterna valde att vara anonym har 
jag valt att ta bort samtliga namn ur min undersökning och de kallas istället A, B, C, D, E, F.  
 
DJ A är mellan 30 och 40 år gammal och har fem års erfarenhet av att spela ute på klubbar. 
Respondenten verkar i en rad genrer men främst inom house, deep house, funk, disco, nu-
disco och crunk. DJ A spelar frekvent i Stockholm med hjälp av digital teknik (CD-skivor). 
 
DJ B är mellan 20 och 30 år gammal och har sju års erfarenhet av DJ:ande. Respondenten är 
mest verksam inom genrerna techno och house men även inom mer experimentell elektronisk 
musik. DJ B började spela digitalt (främst CD-skivor) men har sedan gått över till att använda 
sig mer av analog teknik. DJ B spelar frekvent på klubbar i Sverige men merparten av dessa 
är i Stockholm. 
 
DJ C är mellan 30 och 40 år gammal och verkar mest inom genrerna trap, hiphop, 
moombahton och electronic tropical bass. DJ C spelar även annan musik men tyngdpunkten 
ligger på elektronisk dansmusik. DJ C har varit verksam sedan tidig ålder men på en 
professionell nivå sedan slutet av 1990-talet. DJ C spelar främst i Stockholm men även resten 
av landet och utanför Sverige.       
 
DJ D är mellan 30 och 40 år gammal och spelar uteslutande turntablism, hiphop och reggae. 
Respondenten har varit verksam sedan slutet av 1990-talet, använder sig enbart av analog 
teknik och har jobbat som DJ bakom rappare. DJ D spelar runt om i Sverige men 
huvudsakligen i Stockholm.  
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DJ E är mellan 40 och 50 år gammal och kommer från en turntablism- hiphopbakgrund men 
verkar inom de flesta genrer. Respondenten använder sig uteslutande av analog teknik, spelar 
främst i Sverige och Stockholm men även utanför landets gränser. DJ D har varit verksam 
sedan början av 1980-talet men på en professionell nivå sedan början av 1990-talet.     
 
DJ F är mellan 20 och 30 år gammal och spelar främst elektronisk dansmusik av olika slag. 
Respondenten har varit professionellt verksam sedan 2006, använder sig av digital teknik och 
då uteslutande Pioneer CDJ-2000. DJ F undervisar privata kurser i ämnet, är yrkesverksam 
som DJ i hela Sverige och även utomlands. 
 

3.2 Inkörsport och tidiga erfarenheter av DJ-kulturen 
Samtliga sex respondenter beskriver att de haft ett stort intresse för musik från tidigt ålder. DJ 
B gick ofta på disco i den lokala fritidsgården där det fanns riktig DJ-utrustning. Inte för att 
dansa utan för att lyssna på övergångarna mellan låtarna. Det var de äldre ungdomarna som 
DJ:ade och ibland kom även lokala klubb-DJ:s. För DJ D var det en dansk turntablist vid 
namn DJ Noise som kom att bli den största inspirationen. ”Jag var redan inne i DJ:ande men 
han inspirerade mig väldigt mycket.” DJ A hade äldre kusiner som under början av nittiotalet 
spelade på klubbar. ”Deras kläder var coola och de var äldre än mig så naturligtvis blev de 
mina idoler.” Efter att ha lärt sig spela olika instrument fastnade hen för DJ:ande då det 
innebar ett mer anonymt musicerande.  
 
DJ E växte upp i samband med den första hiphopvågen och testade på alla fyra element men 
insåg snabbt att musiken var det mest intressanta. Radio spelade en viktig roll för E. ”Radio 
var annorlunda på den tiden, det fanns inte samma kommersiella drivkraft som idag. Det 
styrde inte vad som spelades. Då fanns det många närradiokanaler som spelade olika DJ-
shower ungefär som internet fungerar idag.” DJ F beskriver hur intresset för att DJ:a kom när 
hen var 16 år och började gå på hemmafester. Under dessa tillställningar var det ofta 
konflikter kring vilken typ av musik som spelades och DJ F fick då i uppdrag att spela de 
bästa låtarna från olika genrer. Några år efter detta började hen att arrangera klubbar i 
Stockholm och fick via dem möjlighet att börja DJ:a, både som övning men också för en 
publik. ”Jag fick möjlighet att komma till klubben då den var stängd och testa utrustningen för 
att lära mig.” DJ C började sin karriär med att spela kassettband som pausunderhållning då 
hens bror spelade på bröllop. ”Han spelade live och när det var dags för paus så brukade jag ta 
två bandspelare och DJ:a.”  
 
3.2.1 De första stegen mot att bli DJ 
DJ C köpte 1996 sin första digitala CD-DJ-utrustning. Den var av märket Behringer och led 
av lång fördröjning vilket försvårade inlärningen. C gick under denna tid en privat kurs i en 
månad där grundläggande kunskap om teknik förmedlades. ”Han lärde mig hur man räknar  
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 med en BPM-räknare, beatmatcha, mixa utifrån tonarter och cutmixa.” DJ C beskriver sig 
dock som självlärd. ”… jag fick något slags certifikat som jag ramade in men det har inte gett 
mig särskilt mycket.” Det var istället övningen hemma i genren hiphop som gav resultat. DJ B 
var i tjugoårsåldern då hen kontaktade en DJ-cirkel för att lära sig grunderna. B hade då flyttat 
hem till Sverige efter att ha varit bosatt i Paris ett halvår. Klubbkulturen i Paris och den 
franska Electro-musiken inspirerade DJ B till att själv börja DJ:a. I studiecirkeln lärde sig hen 
att DJ:a med hjälp av digital teknik. ”Det var CD-skivor så det var digitalt. Vi använde oss 
aldrig av dator men vi gick igenom vinyl en gång. CD var mest tillgängligt, billigast och det 
var den tekniken som användes ute på klubbarna”. Genremässigt så var det främst elektronisk 
dansmusik som användes vid utlärning men också hiphop då detta har en stark koppling till 
DJ:ande. Speltekniskt fokuserade cirkelledaren på att lära ut beat matchning, loopar, 
cutmixning samt spelarnas alla funktioner och inställningar.  
 
DJ D är autodidakt och lärde sig genom att observera andra. Under slutet av 1990-talet var 
utbudet av läromedel inom området inte lika stort som idag. ”På den tiden fick man köpa 
videoband.” Någon formell lärare fanns inte men andra DJ:s kunde tillfrågas för kunskap. 
”Nej, det fanns alltid de som jag kunde fråga saker men ingen direkt lärare. Det fanns inga 
kurser då.” DJ A började lära sig via vänner som var DJ:s. Hen fick stå vid sidan under deras 
uppträdande vilket blev en källa till kunskap. Möjligheten att låna hem utrustning öppnade 
upp för enskild övning. ”Hon hade utrustning hemma som jag fick låna, så jag fick hem ett 
helt kit med Pioneer CDJ-spelare. Grannarna ville vräka mig men det var det värt för där la 
jag min grund.” I början spelade DJ A främst musik från Balkan och techno. ”Jag fick börja i 
den änden. Om jag hade behövt börja med rock så hade nog allt fallerat men techno och 
musik från Balkan låg mig närmre.” DJ E hittade kunskapen hos äldre, yrkesverksamma DJ:s 
som hen kom i kontakt med via sin syster. Grunderna lades inom analog teknik och genren 
hiphop även om andra musikstilar förekom. DJ F är autodidakt och lärde sig genom att 
praktisera hantverket både hemma och på klubbar. ”… jag testade mig fram, var nyfiken och 
undersökte vad alla knapparna gjorde. Jag kastade mig helt enkelt ut och gjorde alla fel men 
lärde mig på egen hand.” F spelade flera olika genrer i början av sin karriär då detta var 
populärt på de klubbar där hen uppträdde. Tekniken var digital och CD-skivan var formatet.    
 
3.2.2 Grundläggande kunskaper inom DJ:ande 
DJ A anser förmågan att kunna läsa ett dansgolv och bygga olika stämningar är den viktigaste 
egenskapen hos en DJ. Detta uppnås genom en väl genomförd mixning och att spela rätt låtar 
vid rätt tillfälle. ”Hur man mixar och vart man väljer att lägga låtarna i sitt set är verktyg för 
att bygga den känsla som man vill sprida på dansgolvet. Det är där och då som du blir DJ och 
någonting mer än den som bara trycker på play.” Uthållighet, förmågan att kunna hålla 
koncentrationen under en längre tid är också en viktig egenskap enligt A då arbetsmiljön ofta 
innebär en rad stressfaktorer. Hen lägger dock ingen större vikt vid spelteknik då denna 
kunskap går snabbt att ta till sig. Enligt DJ D är passionen den allra viktigaste egenskapen hos 
en DJ. Att brinna för musiken. Detta innefattar att ständigt förkovra sig och aktivt leta efter ny 
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musik. D anser, i likhet med DJ A, inte heller att speltekniken är den viktigaste egenskapen 
men som DJ måste du ha baskunskaper inom mixning för att kunna smälta ihop låtar och 
skapa ett musikaliskt flöde. DJ C anser att den viktigaste kunskapen hos en DJ är att kunna 
välja rätt musik för rätt tillfälle, att vara väl förberedd inför en spelning och ha en genomtänkt 
spellista. Hen anser också att det är viktigt för en DJ att ha kontroll över och kunskap om 
volymskillnaden som kan uppstå mellan låtar. Periodkänsla, gehör och en förståelse för 
rytmer är de viktigaste egenskaperna för DJ E. Detta för att kunna förutse vad som kommer 
att ske musikaliskt i låtarna och på så sätt underlätta mixningen. DJ F framhåller vikten av 
låtval och förmågan att läsa publiken som de främsta egenskaperna hos en DJ. ”Gehöret går 
alltid att förbättra men smaken och fingertoppskänslan för hur du ska välja låtar är svårt att 
förbättra. Det är ju konsten i DJ:ande, att kunna sätta sig in i vad folk går i gång på och få 
dom att dansa.” Ett stort intresse och viljan att ständigt förkovra sig är enligt DJ B de centrala 
egenskaperna hos en DJ. Dessa i kombination med förmågan att läsa ett dansgolv utgör 
grunderna för att kunna DJ:a. ”Du måste kunna läsa av stämningar. Val av musik går 
garanterat före teknisk kunnighet. Det handlar om att kunna presentera musik.”    
 
3.2.3 Erfarenhet av DJ:ande inom musikundervisningen i skolan 
Ingen av de sex respondenterna har någon erfarenhet av DJ:ande inom musikundervisningen i 
skolan. Varken praktiskt, teoretisk eller historisk. ”Nej, aldrig någonsin. Inom 
musikundervisningen berörde vi inte ens genren elektronisk dansmusik. 
Musikhistorielektionerna tog inte upp något efter Kraftwerk och disco utan där tog det slut. 
Sedan var det bara rock och pop fram till 2000-talet.” DJ A gick en form av musikinriktning 
på gymnasiet men inte heller där var DJ:ande en del av undervisningen. Samtliga 
respondenter reagerade förvånat på frågan. DJ C: ”Om vi undervisades i DJ:ande på skolan? 
Nej, nej, nej.” Kunskapen fanns istället på fritidsgårdar, inom studiecirklar och via andra DJ:s.  
  
3.2.4 ”Riktiga” instrument och DJ:ande 
Fyra av de sex intervjuade har erfarenhet av att spela andra instrument. DJ A anser att gehöret 
är den största skillnaden mellan att behärska ett traditionellt instrument och DJ:ande. ”För att 
kunna spela instrument så måste du ha gehör. Ju bättre gehör du har desto lättare är det att lära 
sig spela.” Detta är något som har hjälpt hen vid inlärningen av DJ:ande. ”Man bryter inte ett 
set genom att mixa in en låt i fel tonart. Det är ju som att slå på fel tangent, knäppa på fel 
sträng eller att spela dur där det ska vara moll.” Dj C behärskar slagverk, trummor, gitarr och 
keyboard. Hen har jobbat som musiker bakom en rad olika artister och tycker inte det är 
skillnad mellan att lära sig DJ:a och att läras sig traditionella instrument. ”Du måste öva för 
att bli bra. Det är inte bara att trycka på play. Det är ett instrument och du använder 
utrustningen på ett konstnärligt sätt.” C brukar även kombinera DJ:ande med elektronisk 
percussion och andra instrument vid spelningar.  
 
DJ F undervisades i piano som barn men ser ingen likhet mellan detta instrument och 
DJ:ande. ”Min upplevelse av piano är att man jobbar mer med en låt i taget medan när man 
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DJ:ar så har man tillgång till alla låtar. Fokus ligger då istället på att passa ihop dessa och 
presentera dem på rätt sätt inför en publik. Det är på många sätt helt olika saker även om man 
kan dra vissa paralleller. I det stora hela ser jag dock inga likheter.” DJ B har nyligen börjat 
öva att spela synt vilket hen tycker är svårare än att DJ:a. ”Att DJ:a på det sättet som jag gör 
är väldigt funktionsinriktat. Jag ska se till så att det är schyssta övergångar och att jag väljer 
musik efter stämning och publik. Det finns en begränsning i tekniken, jag kan inte göra exakt 
vad jag vill med den tekniken jag använder mig av. Syntar är mer flexibla och du kan styra 
dem mer. Du gör ju faktiskt musik från grunden. Att skapa musik är så mycket mer 
komplicerat än att spela musik. Med syntar kan du producera musik på vilket sätt som helst. 
Rent tekniskt så tycker jag att det är mer komplicerat och brett med syntar än med DJ-
utrustningen.” DJ B har dock haft användning av sina kunskaper om DJ:ande vid inlärningen 
av synt. ”Jag skulle inte ha kunnat hantera en synt för fem år sedan. Jag hade nog inte vetat 
vad jag skulle göra med den. Nu vet jag hur jag vill att den ska låta och varför man gör vissa 
saker.”      
 
3.2.5 Lätt och svårt vid eget övande och under spelningar 
DJ A hade från början svårt att memorera CDJ-spelarnas knappar och dess funktioner. Vid 
framträdanden anser hen att stressen var den mest problematiska faktorn. DJ B förstod 
hantverket rent teoretiskt men från början var svårt att utföra det praktiskt. ”Det var stor 
skillnad mellan dessa två. Jag förstod vad jag skulle göra men vid utförandet upplevde jag en 
spärr. Det var svårt att höra om beatmatchningen stämde. När låtarna gick i takt, när de inte 
gjorde det och hur man justerade när de inte gick i takt. Det var svårt att utföra mixandet rent 
tekniskt.” DJ C har aldrig upplevt några tekniska svårigheter och har inte heller haft problem 
med att beatmatcha. Hen tror att detta beror på sin bakgrund som slagverkare. DJ C kunde vid 
spelningar känna sig låst till den i förväg valda låtlistan men har övat på att improvisera 
låtvalen utefter publiken och dansgolvet. Hen anser också att det var svårt att kompromissa 
med sin egen musiksmak. ”Jag fick ofta kompromissa med mina egna musikaliska preferenser 
för att få publiken att dansa. Jag kunde ofta bli besviken och önska att publiken skulle dansa 
till den musiken jag egentligen tyckte om.”  
 
DJ D tycker att utjämna volymskillnaden mellan olika vinylskivor var det svåraste momentet. 
Då mastring och pressning kan skilja sig mycket mellan olika vinylskivor är det viktigt att ta 
hänsyn till detta. Kunskap om nålar och kalibrering av vinylspelarens tonarm var också 
komplicerat att lära sig anser DJ D. Speltekniskt så var crossfadern svåraste att lära sig. 
”Crossfadern var svårast och den kommer du att behöva öva för resten av livet. Du tappar lätt 
tekniken om du inte övar regelbundet för det är färskvara.” DJ E tycker att samspelet med 
publiken var svårt att bemästra från början. Hen föreslår att DJ:s själva ska börja på 
dansgolvet för att få en uppfattning om publiken och dess energi. Beatmatcha var svårt att 
bemästra för DJ F i början. ”Jag spelade mycket radio edits utan långa intron och låtarna gick 
i helt olika BPM. Därför trodde jag att beatmatchningen var tvunget att ske på några 
millisekunder.” Under spelningar var denna teknik ännu svårare att utföra. ”Ljudet var 
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avsevärt högre och du skulle utföra det i en stressig miljö.” Att läsa av publiken och spela rätt 
låt vid rätt tillfälle var lätt att begripa för DJ F. 
 
3.2.6 Genrer vid undervisning 
Enligt DJ C bör man lära ut DJ:ande inom genrer där låtarna har liknande BPM så som techno 
och house. Hen anser att du måste ta hänsyn till fler musikaliska parametrar inom genrerna 
rap och r´n´b vilket försvårar mixningen mellan låtar. Därför är det lättare att börja att DJ:a 
elektronisk dansmusik. DJ F är av samma åsikt. ”Ja, jag tycker att deep- och techhouse passar 
bra. De genrerna är minimalistiska, innehåller få rytmer, har väldigt långa intron och outron 
och inte särskilt mycket vocals. Detta underlättar för nybörjare att urskilja de olika ljuden och 
du har längre tid på dig att beatmatcha.” Inom kommersiellt populära genrer som progressive 
house och electro house är det kortare intron och mer som händer musikaliskt vilket försvårar 
mixningen avslutar DJ F.  
 
DJ A tycker att utlärningen ska ske i de genrer som eleven är intresserad av men medger att 
det finns en fördel med de elektronisk dansmusik där låtarna har liknande BPM. DJ B anser 
att man bör undvika genrer som inte har ett fixerat tempo vid utlärning av beatmatchning. 
”Pop och rock kan vara väldigt svårt att beatmatcha om det inte bygger på en trummaskin 
eller liknande. Då kommer du att kunna beatmatcha det i två pulsslag och sedan kommer 
låtarna att glida isär och du tvingas stå och justera hela tiden.” DJ E är inte av samma åsikt 
som de andra respondenterna och anser att genre inte spelar någon roll vid utlärning. ”Jag tror 
inte att det spelar någon roll utan du ska fokusera på den musik du känner till och uppskattar. 
Om musiken går i samma taktart så spelar det ingen roll om du beatmatchar hiphop eller 
någon annan genre. Det är samma grundtanke oavsett genre. Det är lättare att ta till sig om du 
gillar den musiken du håller på med.” DJ D anser också att utlärning måste ske i en genre som 
tilltalar utövaren. ”Du måste börja med musik som du gillar, jag skulle aldrig kunna scratcha 
över en hårdrockslåt. Om jag istället får chansen att scratcha över något från 1994, säg Mobb 
Deep, då kommer jag att bli väldigt kreativ. Om du gillar musiken så stimuleras det det 
kreativa och det tekniska.”   
 
3.2.7 Analogt kontra digitalt DJ:ande 
DJ D är bestämd i frågan om vilket format som elever bör undervisas på. ”Du måste börja 
med vinyl. Sen får du göra vad du vill men vinyl är det grundläggande.” DJ E är av samma 
åsikt och tror att analogt DJ:ande kan vara pedagogiskt fördelaktigt. ”Det är lättare att förstå 
vad du gör med det analoga. Om du håller handen på vinylskivan så stannar musiken och du 
kan se rent fysiskt vad du gör, det blir pedagogiskt för nybörjare. Alla digitala varianter 
bygger ju på det analoga systemet så förstår du det analoga kommer du att greppa det digitala 
direkt. Jag tror att det digitala kan bli mer abstrakt att förstå. Om du till exempel ska 
beatjuggla så kan du med vinyler se på etiketten var du befinner dig i låten.” DJ F resonerar 
annorlunda och anser att elever istället bör läras upp inom digitalt DJ:ande. ”Jag försöker att 
göra min undervisning så användarvänlig som möjligt och förbereda eleverna inför 
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verkligheten på klubbarna.” Då de digitala spelarna tillåter scratching (även om det inte är 
samma spelkänsla) så är det ett bättre alternativ vid utlärning tillägger DJ F. Hen tycker också 
att tillgängligheten på vinylskivor är ett problem för undervisning i DJ:ande. F är både positiv 
och negativ till att använda dator och program som Traktor. ”På ett sätt är jag positiv då du 
har större kreativa möjligheter och tillåts skapa mer live. Att beatmatcha går dock bort 
eftersom Traktor i princip sköter det åt dig. … Du kan skapa, använda dig av flera loopar och 
vokalsamplingar men om du inte gör det så är det som att ta bort allt vad DJ:ande handlar 
om.” I sin undervisning använder DJ F alltid USB-sticka och mediaspelaren Pioneer CDJ-
2000 då dessa är standard på klubbar. Hen poängterar också att det är viktigt att kunna frångå 
den visuella informationen på mediaspelarna då denna kan vara felaktig. ”Skärmen och BPM 
stämmer inte alltid och i slutändan är dina öron det enda du kan lite på.” DJ C är delvis av 
samma åsikter gällande digitalt DJ:ande via dator. ”Nuförtiden finns det en massa bra 
controllers. Jag har testat att spela med Traktor men det blir för enkelt även om du inte 
använder sync-knappen. På något sätt så blir det alltid bra mixar när du använder det 
programmet. Jag tror att det kommer att komma en reaktion mot att DJ:andet har blivit så 
visuellt.” Hen är dock inte emot den tekniska utvecklingen och förespråkar användandet av 
mediaspelare i kombination med USB-minne.  
 
DJ A är emot DJ:ande med dator då detta förenklar hantverket i allt för stor utsträckning. 
”DJ:ande ska fortsätta att vara en konstform. Det var det från början och ska fortsätta att vara 
det.” I fråga om vinyl kontra CD menar hen att det är upp till användaren men att det finns 
fördelar med CD då detta är billigare och ofta mer tillgängligt. DJ B började sin karriär med 
att spela CD-skivor men har gått över till att allt mer spela vinyl och ser fördelar med båda 
formaten. ”Det digitala är en bra utgångspunkt då det analoga är svårare. Du måste hitta 
vinylskivor vilket innebär att du måste ha koll på butiker och var du kan hitta det på nätet. 
Den digitala musiken är mycket enklare att hitta. Jag använder mig av CD än idag och blandar 
med vinyl.” Hen anser även att analogt DJ:ande är roligare rent speltekniskt och en större 
utmaning än det digitala. I frågan om digital DJ:ande via en dator är B av samma åsikt som de 
andra respondenterna. ”Jag upplever att DJ:andet blir för enkelt genom att spela via en dator, 
du får för mycket serverat åt dig. Du behöver inte jobba lika mycket med en dator som med 
CD-skivor och med CD-skivor behöver du inte jobba lika mycket som med vinyl.” DJ B säger 
sig dock vara positiv till den demokratiseringsprocess som skett genom teknikens utveckling. 
”I början kan det vara svårt att veta om man verkligen vill satsa på DJ:ande och en vinylskiva 
kostar hundra kronor. Som tonåring är det skönt att ta det billiga alternativet först och sedan 
kan man gå över till vinyl om man vill.”   
 
3.2.8 DJ:ande som pedagogiskt verktyg inom musikundervisning 
Samtliga respondenter tyckte att denna fråga var svår att svara på, men lyckades ändå bidra 
med några utvecklade resonemang. DJ B tror att DJ:ande, utöver att vara ett instrument, 
främst kan fungera som en mötesplats för elever där de tillåts utbyta musikaliska erfarenheter 
och inspirerar varandra. DJ D anser att scratching passar bra för att jobba med rytmiska 
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parametrar inom musikundervisningen. DJ E ser gärna att DJ:ande blir betraktat som ett yrke 
med tillhörande utbildning. ”Jag tycker att det borde finnas någon form av akademisk 
utbildning inom DJ:ande. Just nu är det mer som vilda västern. Det är ju en vetenskap som 
vilken annan men inte vedertagen.” Hen har dock inga konkreta förslag på hur det kan 
fungera som ett pedagogiskt verktyg inom musikundervisningen. DJ F tror att DJ:ande kan 
vara ett verktyg för att lära ut rytmiska parametrar, hur låtar är strukturerade samt ge 
fördjupad kunskap om musikproduktion. ”Detta är också något du har nytta av sedan om du 
vill producera egen musik. Lyssnar du tillräckligt mycket kommer du se ett mönster i hur 
mycket musik är uppbyggt och du kommer förstå vad publiken reagerar på. Därför är det 
väldigt bra att kombinera DJ:ande med att producera musik.” DJ C ser också att DJ:ande kan 
fungera som en pedagogiskt verktyg men preciserar ej på vilket sätt. DJ A tror i likhet med de 
andra att DJ:ande kan fungera som ett pedagogiskt verktyg men nämner inte något specifikt 
område där detta skulle lämpa sig. Hen framhåller dock att basala kunskaper om DJ:ande är 
att betrakta som musikalisk allmänbildning då det blivit ett mycket vanligt sätt att framföra 
musik.  
   
3.2.9 Den ultimata DJ-undervisningen 
Samtliga respondenter anser att undervisning i detta ämne bör fokusera på praktisk utövande 
och inte teori. DJ A tycker det viktigaste är att utrustning finns tillgänglig för eleverna. ”Att 
du inte behandlar det som något ömtåligt utan att du fysisk får testa på. Det handlar ju om 
muskelminne så det är viktigt att alla får testa på och känna på utrustningen. Det ska inte vara 
exklusivt.” Vidare så förespråkar hen inte någon bok i ämnet men ser dock gärna att det finns 
skriftlig information om utrustningens knappar och funktioner.  
 
DJ B framhåller vikten av att eleverna ska känna trygghet. ”Viktigast är att skapa en trygg 
grupp där man vågar göra misstag inför varandra. Det är lätt att bli rädd för att göra misstag 
och då lär man sig inte lika mycket. Man måste våga ställa frågor och komma med förslag.” B 
tycker också att det är viktigt att visa på skillnaderna mellan att DJ:a inom olika genrer och 
tror att gästlärare kan vara bra i detta fall. Undervisningen bör enligt hen också innehålla 
information hur man som DJ söker spelningar, hur och varför man spelar in ett mixtape samt 
hur detta kan användas för att marknadsföra sig och vara ett hjälpmedel för att få spelningar. 
Vikten av att DJ:a inför publik kan inte bortses ifrån enligt DJ B. ”Att spela hemma eller i en 
replokal är inte alls samma sak. När du spelar ute måste du kunna hantera stressen, pressen 
samt kunna läsa dansgolvet. I den studiecirkeln där jag först lärde mig så avslutade vi med att 
ha en klubbkväll så alla fick testa på det vi hade lärt oss inför en publik. Det tycker jag var 
otroligt bra. När jag spelade då så var jag absolut inte fullärd utan gjorde en massa misstag 
men det var skönt att ha fått en grund att stå på. Teknik och praktik är de två viktigaste 
kunskaperna man kan lära ut.”  
 
DJ D tycker att det viktigaste är att eleverna får utrymme för att själva få experimentera och 
hitta sitt eget sound, testa olika beats och tekniker. DJ E är negativ till teoretisk undervisning i 
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ämnet. ”Jag tror att det är svårt och lära sig från någon som föreläser i DJ:ande och visar 
några tricks. Det är bättre att fokusera på det praktiska och låta frågorna komma under vägen. 
Det bästa är om man får prova sig fram.” DJ C anser att undervisning i ämnet bör innehålla 
alla aspekter men framhåller, likt de andra, vikten av att fokusera på det praktiska utövandet. I 
egenskap av privatlärare i ämnet så har DJ F en väldigt klar bild av vad undervisning bör 
innehålla. ”Jag hade velat att läraren skulle gå igenom hur låtar är uppbyggda och skillnaden 
mellan olika musikstilar. Vad som karaktäriserar dem soundmässigt, olika delar så som 
breaks, intro och outro och vilket BPM de går i. Jag hade velat veta hur man beatmatchar och 
hur du bygger upp ett set. Många tror att du är en DJ när du kan beatmatcha men det är bara 
30 procent av jobbet. Det viktigaste är hur och vilka låtar du spelar och vad du ska tänka på 
när du spelar ute. Vad gör du när du kommer till spelstället? Vad gör du under kvällen? Vad 
gör du när du är klar? Att få svar på dessa frågor är viktigt för att du ska kunna känna dig 
trygg när du väl befinner dig i de situationerna. Man får inte glömma att publiken i de flesta 
fall lyssnar mer på låtvalen än på hur bra du är att mixa. Jag skulle vilja få en 
helhetsuppfattning och bli förberedd inför att DJ:a precis som du förbereds inför andra 
yrken.” 
 
3.2.10  Övriga åsikter och synpunkter 
DJ F arbetar med att få in DJ:ande som ett moment i musikundervisning på en grundskola i 
Stockholmsområdet och tar upp olika aspekter kring utrustning och ekonomi. ”Svårigheten 
ligger i vilken utrustning man ska använda sig av och hur man ska anpassa det till en stor 
klass.” Då det inte är ekonomiskt genomförbart att köpa in de spelare som är standard på 
klubbar diskuteras andra alternativ. DJ F anser att det viktigaste är att du har en tillräckligt bra 
utrustning för att kunna lära ut grundläggande speltekniker. Hen tror också att det är bra med 
en bildskärm så eleverna får en visuell överblick. F anser därför att någon form av controller 
med tillhörande surfplatta eller dator skulle lämpa sig för undervisning. ”Det blir pedagogiskt 
för barnen att kunna se när det är beatmatchat eller inte. Med en controller kan du lära ut vissa 
grunder och ta några steg mot att bli DJ även om du inte är säker på att beatmatcha. Det är 
svårare på en CDJ 2000-spelare, då måste du kunna beatmatcha.”  
 
DJ B anser att DJ:ns historia och tillhörande genrer bör behandlas mer seriöst inom 
musikundervisningen. DJ C påpekar att DJ:s inte bör uppträda gratis och vill att unga ska 
förstå hantverket bakom DJ:ande så att konstformen inte tappar värde. DJ D anser att blivande 
lärare inom ämnet bör ha viss kunskap om tekniska preparationer som är essentiella för en 
turntablist. Ett exempel på dessa är hur du med hjälp av tejp förändrar storleken på 
vinylskivans hål så det passar perfekt på grammofonspelaren. ”Om hålet på vinylskivan är i 
fel storlek så spelar det ingen roll hur bra du är på att scratcha för nålen kommer att hoppa. Du 
måste också kunna kalibrera tyngden på nålen så att den sitter ordentligt på skivan. Har du för 
mycket tyngd på nålen kommer du att förstöra den och skivan. Att märka upp var låtarna 
börjar är också ett bra tips. Du sätter en tejp-bit där låten börjar så glider nålen automatiskt in 
på rätt ställe. Det är ett måste när du spelar live och det är mörkt och du är stressad.” DJ E för 
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liknande resonemang och framhåller vikten av att ha kunskap om vinyl-skivor. ”Vinylskivor 
är råvaror och du bör ha kunskap om olika pressar och hur det påverkar ljudkvalitén. Det är 
som att veta var råvarorna kommer ifrån när du lagar mat.”  
 
3.2.11  Sammanfattning av intervjuerna 
Respondenterna har alla haft ett stort intresse för musik sedan tidig ålder och fyra av sex 
började att DJ:a under tonåren. Äldre verksamma DJ:s har varit viktiga både som inspiratörer 
och som en källa till kunskap. Två av de intervjuade svarar att de tog lektioner för att lära sig 
de tekniska grunderna inom DJ:ande. DJ B är positiv till erfarenheten av att lära sig 
hantverket inom en studiecirkel medan DJ C anger att den privatkurs som hen gick spelade 
liten roll för kunskapsutvecklingen. Enskild övning och ett praktiskt förhållningssätt till 
inlärning har varit viktigt för samtliga. Kunskapen om DJ:ande fanns inte inom skolans 
musikundervisning utan på fritidsgårdar, privata kurser, i studiecirklar, via videoband, eller 
hos äldre yrkesverksamma DJ:s. Stor kunskap om musik och låtar samt förmågan att kunna 
läsa av publiken är de viktigaste egenskaperna hos en DJ enligt respondenterna. Att aktivt leta 
efter musik och förkovra sig går före tekniska färdigheter då DJ:ande går ut på att presentera 
rätt musik vid rätt tillfälle.  
 
Fyra av de sex intervjuade har erfarenhet av att spela andra instrument. DJ C anser att det inte 
är någon skillnad mellan att lära sig DJ:a och att läras sig ett konventionellt instrument. DJ A, 
B och F anser dock att det är skillnad i inlärning och beskriver det som olika typer av 
musicerande. Alla förutom DJ F tycker dock att kunskapen inom DJ:ande eller ett 
konventionellt instrument har bidragit vid inlärningen av det andra. DJ C brukar även 
kombinera DJ:ande med perkussion vid framträdanden. Att beatmatcha, utrustningens olika 
funktioner och att hantera stressen var utmaningar för DJ B, A och F när de började DJ:a. DJ 
C och E anser att publikkontakten var svårast att bemästra. För DJ D var det problematiskt att 
utjämna volymskillnaderna mellan olika vinylskivor, att kalibrera tonarmen på 
grammofonspelare samt att behärska crossfadern speltekniskt. Enligt respondenterna bör 
DJ:ande läras ut inom de genrer som eleven föredrar. Det finns dock fördelar med de 
musikstilar som har ett fixerat tempo och liknande BPM. Exempel på dessa musikstilar är 
house och techno med tillhörande subgenrer.  
 
DJ E och D anser att analogt DJ:ande är att föredra vid utlärning medan de andra 
respondenterna anser att digitalt utövande med CD-skivor eller via en USB-sticka är det mest 
lämpliga. Alla de sex intervjuade tror att DJ:ande kan fungera som ett pedagogiskt verktyg 
inom musikundervisningen men har svårt att precisera vilka funktioner det skulle kunna ha. 
DJ:ande skulle kunna användas för att lära ut rytmer, låtstrukturer och bidra till kunskapen om 
musikproduktion enligt DJ F och D. DJ B tror istället att det skulle kunna fungera som en 
samlingsplats för elever där de tillåts utbyta erfarenheter om musik och inspirera varandra. 
Enligt alla respondenter bör undervisning i ämnet fokusera på ett praktiskt utövande. Den bör 
innehålla speltekniker så som beat matching, genomgång av utrustningens olika funktioner 
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samt kringliggande information om hur man söker spelningar och vad man bör tänka på under 
dessa. I övrigt resonerade DJ F kring vilken typ av digital utrustning som lämpar sig bäst vid 
undervisning i grundskolan.  
 
DJ D poängterade att det finns en rad olika sätt att preparera din analoga utrustning för att 
underlätta DJ:ande med vinyl-skivor. E pratade också om vinylskivor och la värde vid att ha 
kunskap om vinylskivans pressning och hur detta påverkar ljudkvalitén. B anser att DJ:ns 
historia och tillhörande genrer bör behandlas mer seriöst under musiklektionerna. DJ C anser 
att unga måste förstå hantverket bakom DJ:ande för att konstformen inte ska tappa i värde.   
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4 Resultat av undersökningen 
Resultaten av den historiska bakgrunden visar att DJ:s har haft en viktig roll för spridning av 
populärmusik via radio under stora delar av 1900-talet. Från 1970-talet och framåt har de varit 
en drivande kraft i utvecklingen av nya genrer som hiphop, disco, house och techno. Vid 
denna tid blev också utövandet, tack vare tekniska framsteg och alternativa användningssätt, 
en form av musicerande och skivspelarna började användas som instrument. Detta är något 
som enligt intervjurespondenterna inte har behandlats under lektionerna i musikhistoria men 
som bör ha en plats inom denna undervisning. 
 
Av intervjuundersökningen framgår att DJ:ande är en form av musicerande som kräver både 
enskild övning i spelteknik och stor kunskap om musikaliska verk (tonart, tempo, låtstruktur, 
karaktär och dess förmodade påverkan på publiken). En av de centrala kompetenserna för 
utövandet är att kunna läsa av en publik och presentera låtar på rätt sätt vid rätt tidpunkt. 
Viktiga speltekniker vid utförande är beatmatchning, klippmixning, scratching och 
beatjuggling. Dessa kan utföras på olika typer, både analoga och digitala, och antal av 
mediaspelare. Till detta kommer också mycket förarbete i att aktivt leta efter musik, förbereda 
spellistor (låtordning) utefter låtarnas egenskaper samt preparera vinylskivorna för att 
underlätta vid framförande. Analog teknik och ju fler skivspelare som används ökar generellt 
sett svårighetsgraden i utövandet. Samtliga respondenter i intervjuundersökningen förespråkar 
ett praktiskt förhållningssätt vid utlärning av DJ:ande som ett instrument och poängterar 
vikten av att det får större plats inom musikhistorieundervisningen.  
 
Vid granskande av kursplanerna och det centrala innehållet inom ämnet musik på gymnasiet 
framgår det att många av de kunskaper som visat sig centrala för DJ:ande går att integrera i 
undervisningen. Som exempel på detta kan nämnas några av de nio punkter ur det centrala 
innehållet för musikämnet:  
 

1 - Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på 
gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
2 - Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
3 - Förmåga att improvisera. 
4 - Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar 
för sin musikaliska färdighetsutveckling. 
5 - Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och 
röstvård. 
7 - Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och 
musicerande inför och i kommunikation med publik. 
8 - Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik 
kan framställas och hanteras digitalt50. 

 

                                                
50 Skolverket, 2011. 



 27 

 

5 Diskussion 
 
Diskussionsdelen är strukturerad utefter de fyra forskningsfrågorna. Dessa diskuteras utifrån 
bakgrunden samt resultaten från intervjuerna. Efter detta besvaras syftet och examensarbetet 
avslutas med en diskussion kring framtida forskning. 
 
5.1 Vilken betydelse och roll har DJ:ande haft inom populärmusikens 

utveckling?  
Av bakgrunden framgår att DJ:n har haft en central roll i spridningen av nya musikgenrer 
under 1900-talet. Via radio-DJ:s spreds nya musikstilar som rock’n’roll till en större publik 
och populariserades51. Från 1970-talet och framåt har DJ:ns roll gått från spridare av musik 
till att också bli en utövare. I och med uppkomsten av genrerna disco och hiphop växte nya 
speltekniker för DJ:s fram vilket kom att sudda ut gränserna mellan musiker, mediaspelare 
och förmedlare av musik52. Enligt mig är dessa gränser än idag inte självklara och DJ:ande 
idag bör betraktas både som ett instrumentalt utövande och som ett sätt att förmedla musik. 
Även tekniken bör ses som både mediaspelare och instrument. Skillnaden ligger i utövarens 
ambitionsnivå och hur denna väljer att använda tekniken. Det finns idag en rad DJ:s som 
använder förinspelade mixtapes och endast trycker på play men också de som använder flera 
mediaspelare, avancerade speltekniker och effekter för att improvisera och skapa nya 
musikalisk verk. Jag tror att många idag har svårt att se dessa skillnader och tar ställning utan 
att se helheten. Idag utövas DJ:ande på en rad olika sätt och inom vitt skilda kontexter. Den 
tekniska utvecklingen har gjort utrustningen billigare vilket i sin tur bidragit till en 
demokratiseringsprocess. Därför återfinns det idag DJ:s i de flesta sammanhang och de 
påverkar vårt sätt att lyssna på musik.  
 
5.2 Vilka kompetenser är viktiga för att kunna DJ:a? 
Innan intervjuerna i detta examensarbete var min förförståelse att det skulle vara diverse 
speltekniker som ansågs som viktiga kompetenser för DJ:s. Det visade sig istället vara 
förmågan att läsa av publiken och dansgolvet samt ett stort intresse för musik som var de mest 
betydelsefulla kunskaperna för en DJ. Sett ur ett kulturpsykologiskt perspektiv blir då 
kunskapen om musikaliska verk (låtar) ett viktigt verktyg i den kulturella verktygslådan. Min 
uppfattning är att det idag är skillnad mellan musiken som elever konsumerar i det privata och 
den som lärs ut i klassrummet. Skolans musikundervisning har enligt respondenterna inte alls 
berört DJ:ande och detta vittnar om undervisningens oförmåga att relatera till elevernas 
musikaliska verklighet. DJ B beskriver musikundervisningen och dess förhållande till 
DJ:ande: 

                                                
51 Broughton & Brewster, 1999;42.  
52 Ibid, 1999;139 & 278. Hansen, 2010;39.   
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Nej, aldrig någonsin. Inom musikundervisningen berörde vi inte ens genren 
elektronisk dansmusik. Musikhistorielektionerna tog inte upp något efter Kraftwerk 
och disco utan där tog det slut och sedan var det bara rock och pop fram till 00-talet.   

 
Elever som väljer att läsa kurser inom ämnet musik på gymnasiet tror jag har en kulturell 
verktygslåda fylld av kunskaper om olika verk (låtar) och genom att använda DJ:ande kan 
dessa kunskaper utmynna i ett musikaliskt utövande. Genom att välja ut och blanda låtar, 
överlagra dessa och addera effekter kombineras olika kulturella verktyg för att skapa nya 
musikalisk verk. Speltekniskt så finns det vissa grundläggande tekniker som en DJ bör 
behärska. Dessa är beatmatcha och klippmixa (engelskans cutmix) vilket är de två 
grundläggande teknikerna för att gå från en låt till en annan.  
 
5.3 I vilka kurser kan DJ:ande inkluderas på gymnasiet? 
Inom kurserna ensemble 1 och 2 är det möjligt att som DJ medverka i musicerande i grupp, 
visa på musikalisk kommunikation, samarbetsförmåga och konstnärlighet inom olika genrer53. 
Som det framgått i bakgrunden till detta examensarbete så finns det en rad olika sätt att 
musicera som DJ. Inom genren turntablism används flera avancerade speltekniker för att 
skapa diverse ljud och rytmer54 som jag anser skulle kunna användas inom ett 
ensemblemusicerande. Ensemble 1 och 2 syftar också till att eleverna ska undervisas i bland 
annat improvisation, gehörsbaserat musicerande, kunskaper om musik, begrepp och stildrag 
från olika tider och kulturer55. Alla dessa kunskaper är enligt mig förenliga med DJ:ande och 
de möjligheter som instrumentet erbjuder.  
 
Kurserna instrument 1, 2 och 3 ska bland annat innehålla grundläggande till avancerad 
spelteknik på det egna instrumentet, genrer, stilar och epoker, kunskap om instrumentets 
konstruktion samt repertoar och musikalisk instudering56. Alla dessa kunskaper går att 
tillmötesgå som DJ. Vad som dock kan bli ett problem är att musicera utefter noter. Detta 
skulle kunna lösas genom att fokusera på rytmläsning för den elev som har DJ:ande som 
huvudinstrument då scratchande är en spelteknik som till stor del bygger på att framkalla och 
blanda rytmer57. Musik är den, enligt mig, bredaste kursen inom ämnet musik och omfattar 
samtliga nio punkter inom ämnets syfte. Inom denna kurs finns det en rad sätt att integrera 
DJ:ande, bland annat kan dess historia med tillhörande genrer få utrymme vilket enligt 
respondenterna var en brist inom deras musikundervisning. Musikproduktion 1 och 2 omfattar 
punkterna 5, 8 och 9 i ämnets syfte. DJ:ande skulle i denna kurs kunna vara ett moment där 
digitala ljudkällor bearbetas och manipuleras i realtid för att skapa musik. Punkt 8 i syftet 

                                                
53 Skolverket, 2011. 
54 Hansen, 2010;39. Broughton & Brewster, 1999;278.  
55 Skolverket, 2011. 
56 Skolverket, 2011.  
57 Hansen, 2010;39. Broughton & Brewster, 1999;278. 



 29 

lyder: ”Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 
framställas och hanteras digitalt.”58 DJ F: 
 

”Detta är också något du har nytta av sedan om du vill producera egen musik. 
Lyssnar du tillräckligt mycket kommer du se ett mönster i hur mycket musik är 
uppbyggt och du kommer förstå vad publiken reagerar på. Därför är det väldigt bra 
att kombinera DJ:ande med att producera musik.” 

 
Musikimprovisation innehåller punkterna 1-3 och 7 med fokus på 3 vilken är ”förmåga att 
improvisera.”59 Möjligheterna till musikalisk improvisation är många för en DJ inom genren 
turntablism då mediaspelaren är att betrakta som ett instrument med möjlighet att generera en 
rad olika ljud60. Enligt min slutsats går det att inkludera DJ:ande på flera olika sätt inom 
musikundervisningen på gymnasiet. För att kunna uppfylla många av de krav och syften som 
formuleras i kursplanen tror jag dock att lärare och elev måste ha kunskaper om och använda 
sig av de speltekniker som förekommer inom turntablism. Nedanstående citat inleder 
skolverkets förklaring av ämnet musik på deras hemsida. 
 

Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har 
olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik 
har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.61 

 
DJ:ande inom alla genrer är ett musikaliskt utövande som innefattar allt detta och bör därför 
vara en del av musikundervisning på gymnasiet. 
  
5.4 Kan DJ:ande fungera som ett pedagogiskt verktyg inom 

musikundervisningen på gymnasiet? 
Under intervjuerna framgick det att respondenterna upplevde att DJ:ande kan fungera som ett 
pedagogiskt verktyg inom musikundervisning men samtliga hade svårt att precisera hur. DJ D 
och F anser båda att det lämpar sig vid arbete med rytmer och F anser också att det kan bidra 
till kunskap om musikproduktion. DJ B svarade att DJ:ande kan fungera som en mötesplats 
för elever. Min uppfattning efter att ha genomfört intervjuerna, gjort bakgrundsforskningen 
och studerat kursplanen inom musik på gymnasiet är att DJ:ande inte lämpar sig särskilt väl 
som pedagogiskt redskap. Det kan fungera som redskap vid utlärning av musikaliska 
tidsparametrar så som puls, takt, tempo och rytmer men det finns enligt min åsikt bättre 
lämpade instrument för detta såsom piano, rösten och slagverk. Jag håller med DJ F om att 
DJ:ande i kombination med musikproduktion kan bidra till ökad kunskap inom båda ämnena.    
 

                                                
58 Skolverket, 2011. 
59 Skolverket, 2011. 
60 Cox & Warner, 2004;132. 
61 Skolverket, 2011. 
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5.5 Kritik mot undersökningen 
Vid transkribering av intervjuerna upplevde jag en viss brist i min skicklighet som intervjuare. 
I en del fall svarade respondenterna kring frågan snarare än på själva frågan. Detta hade 
kunnat förbättras genom att jag i förväg övat att intervjua. En av intervjuerna skedde i hektisk 
restaurangmiljö vilket kan ha påverkat min noggrannhet att i stunden reflektera över de svar 
jag fick. Detta kan också ha haft inverkan på respondentens förmåga att ge utvecklade svar.   
 
5.6 Framtida forskning  
Då denna forskning inte fokuserar på hur DJ:ande kan vara en del av musikundervisningen i 
grundskolan är detta intressant att ta upp i framtida forskning. Hur ställer sig den kursplanen 
till det musicerande som DJ:ande innebär? Då DJ:ande är en form av musicerande som 
präglas mycket av tekniken och dess utveckling skulle framtida forskning också kunna ge 
djupare kunskaper om möjligheterna som denna utveckling innebär. Kan framtidens DJ-
utrustning vara bättre lämpad som pedagogiskt verktyg inom undervisning? Jag tycker också 
det är intressant att undersöka hur DJ:ande kan kombineras med konventionella instrument 
och hur detta sedan kan användas inom musikundervisning. Framtida forskning skulle också 
kunna undersöka yrkesverksamma musiklärares inställning till DJ:ande och om detta bör vara 
ett moment inom musiklärarutbildningen på högskolor och universitet.  
 
5.7 Undersökningens syfte 
Genom en kvalitativ undersökning har detta examensarbete klargjort olika kompetenser som 
är centrala inom DJ:ande. Dessa har sedan satts i relation till kursplanen i ämnet musik och 
min slutsats är att DJ:ande går att integrera inom musikundervisningen på gymnasiet. Därmed 
anser jag att examensarbetets syfte är uppnått. Av respondenterna och arbetets bakgrund 
framgår även att denna typ av musicerande har en viktig ställning inom populärmusiken idag 
och bör beaktas mer seriöst. 
 
Digital musik och streamingtjänster har förändrat ungas musikkonsumtion och jag upplever 
att musikundervisningen inom skolan har svårt att ta tillvara på den kunskap som bildas 
utanför klassrummet. DJ:ande tror jag kan vara ett sätt för musiklärare att möta eleverna och 
den musikkulturella kunskap de besitter.  



 31 

Referenser 
5aint. (2010, 25 augusti). Future DJ: A Brief History. DJ TechTools. Hämtad 2014-11-19 från 

http://www.djtechtools.com/2010/08/25/future-dj-a-brief-history/ 
 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber. 
 
Backman Bister, A. (2014). Spelets regler – en studie av ensembleundervisning i klass.               .  

Doktorsavhandling, Stockholms Universitet & KMH. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan.  
 
Björnberg, A. Techno. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-16 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/techno 
 
Brant, C., Liljencrants, J., & Sundell, B. CD. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-18 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cd 
 
Brewster, B., & Broughton, F. (1999). Last night a DJ saved my life. London: Headline book 

publishing.  
 
Bruner, J. (2002). Kulturens väv – utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Cox, C., & Warner, D. (2004). Audio culture – readings in modern music. New York: The Continuum 

International Publishing Group Inc. 
 
Forsman, B. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur.  
 
Gullö, J-O. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk utmaning. 

Doktorsavhandling, centrum för musikpedagogisk forskning. Stockholm: KMH Förlag. 
 
Gunnilstam, J. (2013, 16 september). Vinylen är tillbaka enligt amazon. Ehandel.se. Hämtad 2014-11-

18 från http://www.ehandel.se/Vinylen-aer-paa-vaeg-tillbaka-enligt-Amazon,2996.html 
 
Hansen, K-F. (2010). The acoustics and performance of DJ scratching – Analysis and modeling. 

Doctoral Thesis, KTH School of Computer Science and Communication. Stockholm: 
Universitetsservice.  

 
Holgersson, P-H. (2011). Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning – en 

kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild 
instrumentalundervisning. Doktorsavhandling. Stockholm: KMH Förlag. 

 
Katz, M. (2012). Groove music – The art and culture of the Hip Hop DJ. New York: Oxford 

university press, Inc.   



 32 

 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lawrence, T. (2003). Love saves the day – a history of american dance music culture, 1970-1979. 

Durham and London: Duke university press. 
 
Liljencrants, J. Grammofon. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-18 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grammofon 
 
Malm, K. Fonogram. I Nationlencyklopedin. Hämtad 2014-11-18 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fonogram 
 
Melin, J. (2008, 28 mars). Lyssna på världens första ljudinspelning. Ny Teknik. Hämtad 2014-11-18 

från http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article269084.ece 
 
Rothlein, J. (2013, 21 augusti). Industriy standards: Technics SL-1200. Resident Advisor. Hämtad 

2014-11-19 från http://www.residentadvisor.net/feature.aspx?1909 
 
Rothlein, J. (2013, 3 oktober). Industriy standards: Pioneer CDJ. Resident Advisor. Hämtad 2014-11-

19 från http://www.residentadvisor.net/feature.aspx?1910 
 
Stenholm, B. CD-spelare. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-18 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cd-spelare 
 
Tegner, E. House. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-16 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/house 
 
Wiman, U. Diskjockey. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-19 från 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskjockey 
 
Internetkällor 
Nationalencyklopedin [NE]. MP3. Hämtad 2014-11-19 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mp3 
 
Psykologiguiden. Kulturpsykologi. Hämtad 2014-11-19 från 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kulturpsykologi 
 
Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskola, kurs- och ämnesplan för musik 2011. Hämtad 2014-

11-20 från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?subjectCode=MUS&lang=sv&tos=gy 

 
 



 33 

Bilaga 1 Terminologi 
- Beat juggling 
Central spelteknik inom turntablism som innebär att utövaren snabbt växlar mellan två eller 
flera samplingar för att skapa en ny musikalisk helhet. Beat juggling utvecklades under början 
av 1970-talet då DJ:s använde två kopior av samma vinylskiva för att repetera olika partier 
(breaks) i låtar. 
 
- Beat match (beatmixa) 
Teknik för att smälta samman två låtar, skapa smidiga övergångar och ett musikaliskt flöde. 
DJ:n använder pitch fadern för att matcha kommande låts tempo till den låt som spelas. 
Låtarna synkroniseras sedan (vanligtvis genom att lyssna till baskaggen och virveltrumman) 
så deras pulsslag överensstämmer.    
 
- BPM (Beats Per Minute) 
Term för att ange ett musikstyckes tempo. 
 
- Break 
Ett instrumentalt musikaliskt parti inom hiphop och turntablism (ofta ett parti som endast 
innehåller percussion).  
 
- Controller 
Hårdvara som används för att kontrollera DJ-program till dator. Ledande märken är Traktor 
och Serato.  
 
- Crossfader 
Reglage på en DJ-mixer som sänker volymen på den ena ljudkällan och höjer volymen på den 
andra ljudkällan. Används på en rad avancerade sätt inom turbtablism i kombination med 
scratching  
 
- CUE (har fyra betydelser)  
1) Då DJ:n förhandslyssnar på musik via sina hörlurar. DJ:n CUE-lyssnar då på musiken.  
2) Tidpunkt i en låt som DJ:n väljer att spela ifrån, en CUE-punkt. 
3) Att förbereda kommande låt för att mixas in i det musikaliska flödet. DJ:n CUE:ar då låten. 
4) Knapp på de flesta digitala DJ-spelare som tillåter dig att välja CUE-punkt. 
 
- Cutmixa 
Snabb övergång från en låt till en annan vid ett bestämt pulsslag. Samma som klippmixning 
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- Deep House 
Subgenre till musikstilen house. Deep house kännetecknas av något lägre tempo och ett 
mjukare sound.  
 
- Direktdriven vinylspelare  
Motorn är direkt kopplad till skivtallriken vilket genererar snabbare start- och stoppfunktion 
samt en tålig konstruktion. 
 
- Disco 
Musikstil som härstammar från soul och pop. Genren populariserades under 1970-talet och 
dess huvudsakliga funktion var för dansgolven. Ofta spelar baskaggen på   
 
- DVS (Digital Vinyl System) 
System som används för att kontrollera DJ-program med vinylskivor och grammofonspelare. 
Time Code-vinylskivan sänder ut en analog signal som sedan omvandlas till digital via en 
ADC (Audio to digital converter) och skickas vidare till en dator. I datorn används signalen 
sedan för att kontrollera ett DJ-program.   
 
- Hiphop 
Är en kultur bestående av fyra delar (element): DJ, MC (Förkortningen står för Master of 
Ceremonies som i folkmun går under namnet rap), breakdance och graffiti. Kulturen växte 
fram under 1970-talet i USA.   
 
- House 
Musikstil som uppkom i Chicago under början av 1980-talet. Tidig house influerades av 
Disco och namnet kommer från klubben Warehouse. Viktiga artister för genrens utveckling är 
Frankie Knuckles och Tony Humphries. Idag finns det en rad subgenrer som Acid House, 
Deep House, Tech House, Progressive House med flera.  
 
- Klippmixa 
Samma som cutmixning. Snabb övergång från en låt till en annan vid ett bestämt pulsslag. 
 
- Mashup 
Sammansmältning av två eller flera låtar för att skapa en ny musikalisk helhet. 
 
- Master Tempo 
Denna funktion tillåter manipulering av tempo utan att tonhöjden påverkas. 
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- Mixtape eller mix 
Inom elektronisk dansmusik en inspelning där olika låtar sätts samman till ett musikaliskt 
flöde. Dessa används sedan för marknadsföring, presentera nya låtar, som arbetsprov eller för 
att visa upp teknisk skicklighet.   
 
- Moombathon 
Musikstil som är en fusion av House och Reggaeton.  
 
- Nu-disco 
Modern version av 70- och 80-talets disco.  
 
- Reggaeton 
Musikstil med influenser från reggae, elektronisk musik, amerikansk hiphop och diverse 
latinamerikanska musikstilar. 
 
- Remdriven vinylspelare 
Motorn driver skivtallriken via en rem vilket resulterar i färre oönskade ljud från motorn. 
Hifi-spelare brukar i de flesta fall vara remdrivna.  
 
- RPM (Revolutions per minute) 
Antalet varv en vinylskiva snurrar på en minut. Detta sker i tre hastigheter 33 1/3, 45 eller 78 
varv per minut. 
 
- Scratch 
Spelteknik där vinylskivan eller den digitala ljudfilen förs/spelas fram och tillbaka vilket 
skapar ett skrapande ljud.  
 
- Serato 
DJ-program för dator utvecklat av företaget Serato Audio Research.   
 
- Technics SL-1200 mk2 
Standardiserad grammofonspelare för DJ:s. Finns även i modellen 1210 och med 
beteckningen M3D, MK5, MG5 och MK6 på slutet. Det är dock lite som skiljer de olika 
modellerna åt. 
 
- Time Code-vinylskiva 
Vinylskiva som sänder ut en analog signal som sedan omvandlas till digital via en ADC 
(Audio to digital converter) och skickas vidare till en dator. I datorn används signalen sedan 
för att kontrollera ett DJ-program.   
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- Traktor 
DJ-program för dator utvecklat av företaget Native Instruments.  
 
- Trap 
Subgenre till musikstilen hiphop som kännetecknas av ett hårt, elektroniskt och mörkt sound. 
Vanligtvis förkommer utarbetade och växelvis snabba rytmer på hihaten och subbaskagge 
från trummaskinen Roland TR-808.  
 
- Turntablism 
Musikstil och musikaliskt utövande som syftar till att musikern använder grammofonspelaren 
som ett instrument. Ordet kommer från engelskans Turntable (skivspelare). Teknikerna 
scratching och beat juggling är vanliga inom utövandet. 
 
- Turntablist 
Utövare av turntablism. 
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Bilaga 2 Technics SL-1200 MK2 
 

 
 
1) Pitch Fader, manipulerar uppspelningshastigheten. Vanligtvis sker förändringen med 8% 
snabbare eller långsammare men på modellen MG5 går det även att justera hastigheten med 
16%. 
 
2) Start- och stopp-knapp för skivtallriken.  
 
3) Styr uppspelning i 33 1/3 RPM. 
 
4) Styr uppspelning i 45 RPM. 
 
5) Ljuskälla för pickup.  
 
6) Av- och på funktion. 
 
7) Skivtallrik. 
 
8) Tonarm 
 
9) Pickup, nålmikrofon. 
 
10) Metall-adapter för att kunna spela vinylskivor i 45 RPM.    
 

 



 38 

Bilaga 3 Pioneer CDJ-2000NXS 

 
 

1) Rotary Selector, roterande hjul för att navigera i displayen och dess menyer. 
2) Disc Eject, knapp för utmatning av CD-skivor.  
3) Tempo Wide, anger hur många procent pitch fadern ska förändra musikens hastighet 

(6%, 10% eller 16%) 
4) Master Tempo, tillåter användaren att förändra musikens hastighet utan att tonhöjd 

påverkas. 
5) Pitch Fader, påverkar uppspelningshastigheten uppåt eller nedåt med 6%, 10% eller 

16%. 
6) Tempo Reset, återställer uppspelningshastigheten (BPM) till originalläge.  
7) Lucka för in- och utmatning av CD-skivor. 
8) Jog Wheel/Jog Dial, tillåter användaren att scratcha, påverka uppspelningshastigheten 

med mera. Den digitala motsvarigheten till grammofonspelarens skivtallrik.  
9) Play- och pausknapp. 
10) CUE, knapp som tillåter användare att sätta CUE-punkter i musiken. 
11)  Search, används för att spola framåt/bakåt i musiken. 
12)  Track Search, används för att navigera mellan och hitta början i låtar. 
13) Loop-knappar, tillåter användaren att loopa musikaliska partier. 
14) Hot Cue, tre knappar som används för att kunna hoppa mellan tre olika CUE-punkter i 

låtar. 
15) Port för inmatning av USB-minnen. 
16) Knappar för val av uppspelningsformat. CDJ-2000NXS kan spela upp från CD, USB, 

SD eller via datorer/mobila apparater med det integrerade programmet Rekordbox.  
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Bilaga 4 Intervjufrågor 
 
- Vad fick dig intresserad av att DJ:a? 
 
- Hur lärde du dig DJ:a? Följdfrågor: Vilken genrer spelar du? Lärare? Teknik (analog eller 
digital)? Var fanns kunskapen?  
 
- Vad anser du vara grundläggande kunskaper för DJ:ande oavsett genre? 
 
- Undervisades du inom detta i musikundervisningen i skolan/musikskola? 
 
- Spelar du andra instrument? Isf hur var det att lära sig dessa jämfört med att lära sig DJ:a? 
 
- Vad var svårt respektive lätt i början? Både när du började öva men också när du började att 
spela på klubbar. 
 
- Vilka genrer bör man börja lära ut inom?  
 
- Hur anser du att man bör förhålla sig till teknik när man lär ut DJ:ande? Analogt? Digitalt?  
 
- På vilket sätt kan DJ:ande fungera som ett verktyg (annat än som ett instrument) inom 
musikundervisningen i skolan? 
 
- Hur hade du velat bli undervisad i DJ:ande? Hur hade du utformat en ”kurs” i dj:ande? 
 
- Har du något mer att tillägga angående DJ:ande och/eller pedagogik? Andra aspekter som 
jag ej har avhandlat. 

 
 


