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Sammanfattning
Musikproduktion är ett relativt nytt skolämne som ställer krav på lärarens kompetens i bland 
annat ljudteknik, arrangering, komposition och omvärldsbevakning inom populärmusik. En 
lärarutbildning med fördjupande studier i ämnet startades inte förrän 2011 så 
musikproduktions-lärare som är verksamma idag har därför hämtat sina kunskaper på annat 
håll.  

Syftet med studien är därför att undersöka lärares syn på sina musikaliska erfarenheter, 
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och dess tillämpning i undervisning i 
musikproduktion. 

Tre lärare verksamma i Stockholms län har intervjuats och resultatet visar att erfarenheter 
ifrån arrangering, komposition och studiosammanhang är värdefulla i mötet med eleverna. 
Det verkar även vara en stor fördel att behärska ett eller flera ackordsinstrument som 
exempelvis piano och gitarr. Även lärarens vana att lyssna till och analysera musik är en 
påverkande faktor för undervisningen.  

Det ställs idag mycket höga krav på lärarens ämneskunskap och tidigare forskning visar att de 
behöver vara multikompetenta. Utmaningen som lärare i musikproduktion står inför är att 
ständigt utveckla sin kompetens för att bidra till en undervisning som känns meningsfull och 
verklighetsförankrad för eleverna i en ständigt växlande och nyskapande musikbransch. 

Sökord: musikproduktion, musiklärare, musikundervisning, ämneskunskap, fortbildning  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”Erfarenheten är den bästa 
läraren, men det är en dyr 
skola” (Thomas Carlyle)  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Inledning
Utvecklingen av den digitala tekniken har gått med rasande fart det senaste årtiondet vilket 
påverkar samhället och ändrar vårt sätt att leva och arbeta fundamentalt. Vi använder 
exempelvis så kallade  smartphones dagligen för att hålla kontakten med våra vänner, 
schemalägga möten, läsa nyheter och titta på youtube-klipp. Inom skolan blir det allt vanligare 
att elever får kvittera ut bärbara datorer och använda surfplattor för att undervisningen ska 
upplevas modernare, intressantare och lärorikare. I ämnet musik ingår redan i årskurs 4–6 
”digitala verktyg för ljud och musikskapande” (Lgr 11, s.143) vilket gör att barn idag tidigt 
kommer i kontakt med musikprogram och lär sig att spela in sig själva. Detta område går att 
studera vidare som ett isolerat nytt musikämne vid somliga kulturskolor, estetiska 
gymnasieprogram, folkhögskolor samt musikhögskolor och kallas för musikproduktion. 
Ämnet går att sammanfatta som ”konsten att skapa och sprida musik med hjälp av dagens 
avancerade audio teknologi” (Ternhag, 2012). De flesta lärare som idag undervisar i ämnet 
har inte studerat musikproduktion under sin lärarutbildning; de har istället utvecklat sin 
kompetens inom området på annat håll.  

Det var inte förrän år 2011 som musikproduktion som fördjupningsämne infördes i 
musiklärarutbildningen och även Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) erbjuder denna  
utbildning där tre terminers fördjupnings-studier motsvarar 90 högskolepoäng. Resterande tid 
ägnas åt mer allmän pedagogik och musicerande. För att kunna bli antagen till utbildningen 
behöver studenten även klara ett antagningsprov vilket gör att vissa förkunskaper krävs.  

Själv studerar jag nu mitt femte och sista läsår på just detta lärarprogram. Jag har en 
musikerbakgrund som saxofonist och i viss mån även keyboardist, sångare och arrangör och 
började intressera mig för musikproduktion i de senare tonåren. Det var då jag köpte mitt 
första musikprogram och på egen hand började lära mig att även producera musik. Detta 
intresse har vuxit sig starkare under min tid på KMH och därför känns det både inspirerande 
och viktigt att skriva en uppsats i ämnet.  

Uppsatsens tyngdpunkt ligger på pedagogen och vilka ämneskunskaper som hen anser är 
viktiga i sitt arbete. Det är lärarens egna färdigheter och teoretiska ämneskunskaper som har 
väckt mitt intresse och nyfikenhet. Vilken grund vilar dessa kunskaper på? Är det utbildning i 
ämnet ifråga, erfarenheter ifrån professionella musiker och producent sammanhang eller en 
kombination? Finns det andra erfarenheter från musikaliska sammanhang som påverkar 
lärarens ämneskunskap? 
En sak står klart: idag räcker det inte för läraren att luta sig mot tidigare musikaliska 
erfarenheter. Det finns ett konstant behov av ny inhämtning av kunskap i en ständigt 
nyskapande industri inom populärmusiken. Lärarens roll måste hållas à jour och utbildningen 
förnyas på motsvarande sätt.  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Begreppen kunskap och lärande är centrala för att denna studie ska kunna förstås och 
diskuteras. I kommande kapitel ges därför läsaren en chans att fördjupa sig i relevant 
forskning inom dessa begrepp och hur de kan kopplas till musikproduktion. Ett annat begrepp 
som ofta dyker upp i denna text är musikprogram och i den här texten syftar termen till 
program som är ämnade för att producera musik med .   1

Bakgrund

Kunskapsbegreppet
”Platons tänkande och hans definition av kunskap har starkt dominerat den 
västerländska förståelsen av kunskap. Det teoretiska som binds med människans 
intellektuella förmågor och det praktiska som hänger samman med händerna och 
kroppen har i en långvarig tradition setts som skilda från varandra (Gustavsson, 2002, s.
31-32).”   

Redan under det antika Grekland hävdade filosofen Platon hävdade att kunskap vilar på 
teoretisk grund (Gustavsson, 2002). I de flesta av våra svenska ordböcker är det oftast Platons 
definition av kunskap som presenteras; kunskap är det som vi vet och håller för sant. Kunskap 
är dock ett begrepp som kan innefatta mycket mer än så, exempelvis praktiska färdigheter. 
Dessa kunskapsformer har länge setts som två vitt skilda begrepp och den ”teoretiska 
kunskapen har då betraktats som överordnad den praktiska” (Gustavsson, 2002, s.32). Frågan 
är om man kan skilja dem åt: Kan man verkligen kan tala om två åtskilda kunskapsformer, 
praktisk och teoretisk kunskap?  

Platons lärljunge Aristoteles (1967) utvecklade kategoriseringen av kunskap och nämner tre 
former: Episteme, techne och fronesis vilka kan översättas till teoretiskt vetande, praktisk 
kunnighet och klokhet. Episteme är den vetenskapliga och teoretiska kunskapen vilket enligt 
Aristoteles är en kunskapsform som är objektiv och oföränderlig. Techne står för praktiska 
färdigheter som används när människan skapar något, vilket är starkt förknippat med hantverk 
och yrkesutbildningar. Fronesis är kunskap som är politisk, eller etisk, i det syftet att den 
fokuserar på att förändra våra liv till det bättre. Det är den kunskap som människan använder 
när hon sätter upp mål för sig själv och som är tätt förknippad med begreppen förståelse och 
tolkning. (Aristoteles, 1967) 

 Logic, Pro Tools, Ableton är exempel på sådana musikprogram. Denna typ av program har kallats 1

sequencerprogram. Streamingstjänster för att spela upp musik eller program för lagring av musik 
exempelvis Spotify, Itunes etc. är också ”musikprogram” men i den här texten så ingår de inte i 
begreppet.  
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Alla tre kunskapskategorier har gemensamt att kunskap är någonting som inte kan 
införskaffas eller köpas, den skapas. (Gustavsson, 2000) På så sätt skiljer kunskap sig ifrån 
begreppet information där   den senare både kan vara nerskriven eller lagrad utanför 
individens medvetande. Det finns dock starka kopplingar mellan dessa begrepp; information 
är ofta grunden för att ny kunskap skapas hos individen. På liknande sätt kan även praktiska 
erfarenheter ligga till grund för att en individ skapar ny kunskap. Således leder både 
information och praktiska erfarenheter till utveckling av individen och därmed förmågan att 
förändra och förbättra våra liv genom kunskapen. 

Musikproduktion och kunskap
Aristoteles tredelade kunskapssyn är i allra högsta grad applicerbart på musikproduktion. De 
norska musikpedagogerna Petter Dyndahl och Siw Graabraek Nielsen (2012) har i sin text 
Musikproduktion, kunskap och lärande skapat en egen liknande indelning. De använder sig av 
begreppen: påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 

Påståendekunskap är likt episteme, den faktabaserade kunskapen. Den kan i kontexten 
musikproduktion exempelvis användas för att känna till hur olika instrument upptar olika 
frekvensområden, eller vilka mikrofoner som lämpar sig till olika instrument.  

Färdighetskunskap, likt techne, handlar om att kunna tillämpa påståendekunskapen i 
praktiken. Ett exempel är en producent som använder sig av ett högpassfilter på 
musikinstrument som saknar låga frekvenser för att eliminera störande brum och oljud i 
produktionen.  

Förtrogenhetskunskap, motsvarande fronesis, handlar i den här kontexten om intuition och 
kan även beskrivas som tyst kunskap. Det är den kunskap som beskriver musikproducentens 
förmåga till att välja att bryta mot rådande regler och konventioner för att få fram nya 
intressanta produktioner (Dyndahl & Nielsen, 2012). Tyst kunskap har använts flitigt som 
begrepp när det gäller diskussioner som rör just yrkeskunnandet. Denna kunskap är central i 
praktiska och estetiska kunskapstraditioner och skapas samt förmedlas genom personlig 
erfarenhet, föredöme och övning. Den brukar beskrivas som levande i och med att den rör 
intuition och är komplex att teoretisera (Molander, 2004). Lärare i estetiska ämnen, som 
exempelvis musikproduktion, brottas därför med frågor som rör hur den tysta kunskapen kan, 
och bör, läras ut. Problemet med att försöka lära ut tyst kunskap är att den som besitter det 
oftast inte har ”ord för det hen vet”, vilket betyder att det är möjligt att kunna något utan att 
kunna förklara det (Gustavsson, 2000, s.108). Ett klassiskt dilemma för vilken lärare som 
helst, men kanske i synnerhet för lärare vars ämnen till stor det baseras på denna kunskap som 
exempelvis musikproduktion.  
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Musikproduktion och lärande
Att skapa kunskap kan ersättas med ordet lärande, vilket flera pedagoger och forskare har 
studerat i mängder av olika sammanhang genom tiderna. Den norska professorn i pedagogisk 
psykologi Steinar Kvale och den danske professorn i samhällsvetenskap samt ekonomi Klaus 
Nielsen (1999) har bland annat studerat detta fält. De nämner fem olika former av lärande 
vilket skulle kunna ställas upp på följande sätt:  
1. Lärande genom utövning  
2. Lärande genom upprepat övande  
3. Lärande med olika verktyg  
4. Lärande genom imitation och identifikation   
5. Lärande genom utlärning 
 
Petter Dyndahl och Siw Nielsen (2012) återanvänder dessa former av lärande i en kontext 
som berör musikproducenter:  
1. En musikproducent kan lära sig genom själva handlingen – producera musik.  
2. En musikproducent behöver, likt en instrumentalist, öva på sitt hantverk för att utvecklas. 
3. Musikproducenter använder sig av en rad olika verktyg, som musikprogram och 

studioutrustning, och lär sig av dessa verktyg. 
4. En oerfaren musikproducent kan lära sig av mer erfarna musikproducenter genom 

observation och tradering, detta brukar kallas för mästarlära.  
5. En lärare, eller mer erfaren musikproducent, kan lära sig nya saker genom att studera sina 

studenter och lärlingars musikproduktioner. 

Med detta sagt är lärande ett begrepp som både är komplext och omfattande. Komplext på 
grund av att lärande är osynligt; det finns ingen som kan observera med blotta ögat när 
lärande äger rum. Omfattande på grund av att lärande kan ses ifrån olika perspektiv. Roger 
Säljö (2010), professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, skriver om lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv där språket är en central del i lärandet; vi lär oss helt enkelt av de 
miljöer vi kommer i kontakt med genom språket. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
lär vi oss även med hjälp av redskap. Ett exempel är för att lära sig att skapa musik så är det 
inte nödvändigt att man måste kunna spela ett instrument, det räcker om personen i fråga kan 
behärska ett musikprogram och har grundläggande kunskaper om hur en dator fungerar. 
Datorn och musikprogrammet är två redskap för att lära sig att producera musik.  

Lärande kan ske i organiserad form där en lärare har planerat och styrt vad som ska läras ut. 
Denna form kallas för formellt lärande (Folkestad, 2006). När en lärsituation inte är planerad 
och styrd utav en lärare och sker utanför en utbildningsinstitution så används begreppet 
informellt lärande.  
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Folkestad (2006) beskriver att även syftet med lärsituationen är avgörande när det gäller det 
formella och informella lärandet. Situationer där det uttalade målet är att individen ska lära sig 
någonting berör formellt lärande; exempelvis om en individ skriver en låt för att öva sig i hur 
man skriver låtar. Då är målet själva lärandet och låten fungerar som en övningsetyd. Däremot 
om resultatet är i fokus, i det här fallet den färdiga låten, blir själva lärandet en slags bieffekt 
som kopplas till situationen och därmed till informellt lärande. Folkestad menar också att en 
lärsituation i sig kan vara formell, exempelvis skolan, men använda sig utav informellt 
lärande såsom elevstyrda projektarbeten.  

Jan-Olof Gullö (2010), musikpedagog vid KMH, skriver i sin avhandling om vilka kunskaper 
och färdigheter som lärare i musikproduktion anser vara viktiga. Lärarna i studien är 
verksamma på olika gymnasium med estetiska program och musikhögskolor. I avhandlingens 
tredje delstudie framkommer det att kompetenskraven för musiklärare i musikproduktion är 
omfattande. Det ställs fler och andra krav på musiklärares färdigheter i detta ämne än vid så 
kallad traditionell musikundervisning. Lärarna ansåg att musikproduktion ställer krav på 
bland annat denna kompetens inom ämnet:  

Pedagogik och ledarskap – när det gäller ledarskap så är det fundamentalt att läraren har ett 
engagemang för sina elevers utveckling. Det ingår i yrket att kunna handleda elever när de 
ställs inför många valmöjligheter i musikskapandet. Det är viktigt att läraren har en bred 
musikalisk allsidighet och är kapabel till att jobba med flera olika genrer i sin undervisning 
(Gullö, 2010).  

Teknik – att kunna hantera flera olika dataprogram och operativsystem är en del av den 
tekniska kompetens som anses betydelsefull för yrket. Den tekniska kompetensen värderades 
högt på grund av att ny teknik ständigt påverkar och utvecklar ämnet (Gullö, 2010).  

Entreprenörskap och egenföretagande – etiskt ställs lärare i ämnet för ett dilemma eftersom 
elever ofta arbetar med illegalt nedladdade program och funktioner som skolorna själva inte 
har tillgång till. Ska läraren välja att uppmuntra eleven att använda dessa illegala program 
eller riskera hämma elevens kunskapsutveckling? (Gullö, 2010). 

Omvärldsbevakning och kulturell timing – lärare i musikproduktion upplever generellt att 
många andra musiklärare ”inte har hängt med i utvecklingen” (Gullö, 2010, s.161-163). Detta 
gör att annan undervisning ofta blir distanserad ifrån elevernas egna musikvärld. För lärare i 
musikproduktion anses denna samtidskunskap vara av stor betydelse. 

Utöver dessa områden ingår även: musicerande, elektronik, akustik, programmering, 
företagsekonomi m.m. inom ramen för begreppet musikproduktion (Ternhag, 2012) vilket 
ställer krav på att lärarna i ämnet ska vara multikompetenta (Gullö, 2010). Det är också 
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vanligt att lärarna har en bakgrund som studiotekniker, musikproducenter, kompositörer, 
musiker o s v, vilket gör att ett adekvat yrkesspråkbruk används i undervisningen (Ternhag, 
2012, s.14).  
 
För att få en ännu tydligare bild av vilken kompetens som krävs av en lärare i 
musikproduktion är det relevant att studera de styrdokument som ligger till grund för ämnet. 
Detta utgör de centrala innehållet för ”musikproduktion 1” i kursplanen för musik i 
gymnasieskolan:  
• Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. 
• Medier för spridning av musikaliska produktioner. 
• Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. 
• Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. 
• Rumsakustik och ljud lära. 

Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel 
vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument. 

• Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. 
• Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och 

arbetsmiljöregler. (Lgy 11, s.33) 

”Musikproduktion 1” på KMH:s kandidatprogram för musik- och mediaproduktion 
innehåller kursen:  
• grundläggande ljudteknik för inspelningsstudior och live sammanhang, 
• digital inspelning, redigering och mixning av analogt ljud och virtuella instrument, 
• syntestekniker samt programmering och styrning av ljud i mjukvaru- och hårdvarusyntar 
 i egna musikproduktioner, 
• MoM-forum (gästföreläsningar). (EG1001, 2012, s.2) 

Utan att göra någon djupare analys av kursplanerna går det att utläsa att de tekniska 
kraven på de båda kurserna påminner starkt om varandra. På KMH ligger dock ett större 
fokus på det rent inspelningstekniska och här presenteras även syntar som ett instrument 
som ska ingå i kursen. På gymnasieskolan ter sig kursplanen vara något bredare. 
Exempelvis ska arbetsmiljöfrågor med elsäkerhet och ”medier för spridning av 
musikaliska produktioner” ingå i kursens ramar (Lgy, 2011, s.33). Att kreativitet och 
skapande får en relativt liten plats i kursplanernas centrala innehåll kan tyckas vara 
märkligt i ett ämne som rör produktion. Det enda som faktiskt rör kreativ verksamhet är 
gymnasieskolans ”planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i 
samarbete med andra…” och bortsett ifrån denna punkt skulle kursen lika gärna kunnat 
gå under namnet ljudteknik.  
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Syfte
Syftet med studien är att undersöka lärares syn på sina musikaliska erfarenheter, teoretiska 
kunskaper och praktiska färdigheter och dess tillämpning i undervisning i musikproduktion. 

Forskningsfrågor
• Vilka musikaliska erfarenheter och kunskaper anser lärare sig tillämpa i undervisningen i 

musikproduktion?  
• Vilka situationer och sammanhang bidrar till att lärare får nya färdigheter? 
• Har lärare möjlighet till fortbildning i ämnet på sin arbetsplats?  

  

Metod
Då detta arbete till hög grad handlar om att analysera lärares erfarenheter och kunskapssyn så 
var intervju en relevant metod att använda sig av eftersom metoden fokuserar på personers 
tankar och åsikter (Repstad, 2007). 

Tre lärare verksamma inom skolformerna: kulturskola, gymnasium och högskola har valts ut 
till denna intervjustudie. Intervjupersonerna är alla verksamma i Stockholms län och skiljer 
sig markant i ålder. Skillnaderna dem emellan gör det enklare att undersöka om det existerar 
olika kompetenser och arbetsätt hos lärare i ämnet. Att lärarna är verksamma vid olika 
skolformer gör det även möjligt att studera hur lärare lär ut musikproduktion till elever och 
studenter med olika ålder. Dessa val har medvetet gjorts för att förhoppningsvis kunna ta del 
av olika musikaliska erfarenheter och bakgrunder. Följande personer har intervjuats:  

• Sverker är i sextioårsåldern och jobbar halvtid på en kulturskola och halvtid som 
frilansmusiker. Han undervisar främst i musikproduktion och har ett fåtal elever i 
saxofonundervisning vilket är hans huvudinstrument. Intervjun ägde rum i kulturskolans 
studio vilket är den sal som han främst undervisar i. Han saknar formell utbildning inom 
musikproduktion och har istället lärt sig producera musik i sin studio där han bland annat 
har komponerat mängder med musik till reklam och TV. På kulturskolan anpassar han sin 
undervisning i stor utsträckning efter sina elevers intressen där de mestadels arbetar med att 
producera elektronisk housemusik.  

• Herbert är i fyrtioårsåldern och jobbar 75 procent på musikhögskola och resten av tiden 
som frilansande låtskrivare och producent. I sin tjänst på högskolan undervisar han enbart i 
kurser i musikproduktion. För Herbert är musikproduktion ett brett ämne som täcker allt 
ifrån ”ljudteknik, songwriting och arrangemang” och omfattar även en rad olika 
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musikprogram. Han är utbildad gitarr- och ensemblepedagog och har läst kurser i 
musikproduktion utanför högskolan.  

• Andreas är i trettioårsåldern och jobbar 75 procent på ett musikgymnasium och resterande 
tid som frilansande musikproducent och ljudtekniker. Han undervisar både i musik- och 
mediaproduktion. Han beskriver sin lärarroll som en ”mångsysslare” som behöver ha flera 
olika musikaliska, tekniska och pedagogiska kompetenser för att kunna verka i sin 
profession. Andreas har studerat musikproduktion under två år på folkhögskola och tre år på 
musikhögskola. Han är den enda i studien som har gått ett helt utbildningsprogram inom 
musikproduktion.  

Deltagandet i studien har varit frivilligt och intervjupersonerna har i förväg informerats om 
dess  syfte. Namnen på personerna är fiktiva för att skydda deras integritet i enlighet med den 
konfidentialitet som Vetenskapsrådet tar upp (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Av 
detta skäl är också namnen på deras arbetsplatser utelämnade.  

Då informationen som söks från intervjupersonerna till hög grad är personlig söktes dessa i 
min närmaste krets vilket olyckligtvis ledde till att inte några kvinnliga intervjupersoner 
kunde tillfrågas. Detta är också symptomatiskt för musikproducenter i branschen i övrigt. 
Under en av intervjuerna uppstod således en genusdiskussion om den rådande 
snedfördelningen som finns inom yrket. Denna diskussion får dock inte något utrymme i 
studien då området ligger utanför dess syfte.  

Intervjuerna genomfördes under oktober och december månad år 2015 och tog mellan 20 till 
45 minuter att genomföra. De spelades in med en mobiltelefon och inspelningen utgör 
underlaget för mina transkriptioner. Intervjuerna är strukturerade i den bemärkelsen att jag 
hade förberett en intervjuguide med färdiga teman för de intervjuade (Jacobsen, 1993). I och 
med att alla intervjufrågorna var förutbestämda och intervjuerna genomsyrades av viss 
spontanitet så kan semistrukturerad vara en mer passande benämning för metoden (Kvale, 
2007).  

Resultat 
Transkriptionerna delades in i fyra rubriker utifrån analysen kring musikproduktionslärarens 
erfarenheter, färdigheter och tillämpningen av kunskaperna inom undervisning: Lärarens 
egna lärande och erfarenheter under skoltid, Lärarens egna lärande och erfarenheter utanför 
skoltid, Tillämpningen av erfarenheter och kunskaper i undervisningen samt Fortbildning på 
arbetsplatsen 
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Intervjupersonernas generella och individuella uppfattningar uttrycks genom såväl analys som   
direktcitat för att ge läsaren en relevant och reliabel bild av intervjupersonernas åsikter.  

Lärarens egna lärande och erfarenheter under skoltid
De tre lärarna är överens om att nya ämneskunskaper både hämtas under och utanför skoltid. 
Sverker har enskild undervisning eller leder grupper om två på kulturskolan, vilket innebär att 
han ibland får håltimmar i schemat när en elev inte dyker upp till lektionen ifråga. Denna tid 
tar han vara på och ägnar åt sin egen fortbildning. Han beskriver det som att ”man sitter och 
grejar själv och spelar in och fixar”.  

Herbert och Andreas undervisar lite äldre elever och studenter i något större grupper. För dem 
blir själva mötet med eleverna en källa till ny kunskap. 

Elever idag har ju så otroligt mycket ideér och kunskap om just den här nördiga sidan. Nya pluggar, nya 
synthar. Det släpps ju ut en ny synth varenda dag känns det som, som någon elev har koll på. Så man får 
alltid nya inputs och nya tankar och ideér om pluggar och synthar. Så gäller det bara att sålla… Det blir 
faktiskt en win win därför att eleverna tycker att det är kul att visa läraren någonting nytt (Andreas).  

Andreas beskriver att han får mycket ”nörderi” ifrån sina elever, saker som rör tekniska 
aspekter som mjukvara och postproduktion. Både han och Herbert har fått lära sig att det inte 
hör till ovanligheterna att de lite äldre eleverna besitter en större kunskap än vad dem gör, 
vilket de tyckte var svårt att förhålla sig till när de var yngre och mindre erfarna lärare. Med 
mognad och erfarenhet i sin lärarroll har de lärt sig hur de ska förhålla sig till dessa elever och 
nu upplever Herbert att han ständigt lär sig nya saker genom att undervisa. Detta beskriver 
han som en stor del av drivkraften i sitt yrke:  

Och framförallt det viktigaste av allt är att undervisa om det! Det är absolut det bästa sättet att lära sig. Därför 
att… Ja det funkar ju så. Kan jag berätta om det för dig så befäster jag min kunskap. Och sen måste jag göra det 
själv också (Herbert).  

Hans passion för ämnet är svårt att ta miste på och hans kunskapssyn upplevs både positiv och 
problemfri:   
Ja, jag lär mig hela tiden. Jag brukar säga att jag lär mig någonting varje dag före lunch (skratt). Det är 
mitt motto: Före lunch vill jag helst ha lärt mig något (skratt). Ibland kan det vara såhär att före frukost 
har jag lärt mig något. Och det är väl det som  är drivkraften att jag tycker det är otroligt roligt och kul att 
kunna saker och dela med sig av dem. Plus att det är roligt för mig själv när jag sitter och gör musik själv 
(Herbert).  
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Lärarens egna lärande och erfarenheter utanför skoltid
De tre intervjupersonerna delar uppfattningen om att det är både lustfyllt och nödvändigt att 
konstant hämta nya ämneskunskaper. Utanför skolan ägnar de sig alla åt att musicera, 
komponera och producera musik och fortbildar sig i ämnet på olika sätt:  

Andreas är van att jobba med andra låtskrivare och producenter och beskriver dessa personer 
som viktiga för sin egen utveckling. Han lär sig nya saker genom att samtala med sina 
kollegor och konstaterar under intervjun att det allt för sällan finns tid för just detta. Han 
upplever att det är svårt att fortbilda sig i praktiska kunskapsområden som inte går att läsa sig 
till, men poängterar ändå att han skaffar sig nya erfarenheter i ämnet. 

Herbert har en passion för att lära sig nya saker. Han tar till sig ny kunskap genom att gå 
kurser i musikproduktion och genom att läsa facklitteratur bestående av studiotidningar samt 
artiklar på internet. Han har även hämtat kunskaper gällande tekniska moment ifrån sin 
yrkesroll som producent och ljudtekniker.  

Sverker ser till att ta sig an ny ämneskunskap vid behov, exempelvis när en stor uppdatering 
sker i musikprogrammet han jobbar i. Han beskriver sig själv som autodidakt och lutar sig 
emot den tekniska grund han lade under 90-talet då han blev delägare i en studio och började 
producera musik åt TV.  

Hur lärde man sig då? Jo den hårda vägen genom att dels fråga andra hur gör man här liksom? Och så fick 
man lära sig. Men sen har jag ju utbildning i… Jag gick ju arrangering och komposition. Så rent 
musikteoretiskt så har jag ju utbildning. Och skrivit och komponerat hela mitt liv. Men just det här med 
tekniken inom musikproduktion där har jag ju fått lära mig själv (Sverker).  

Under dessa år fick Sverker en stor studiovana genom att spela in flera musiker. Han lärde sig 
grunderna i mixning och fick erfarenhet av att jobba som producent. För honom handlar 
undervisningen i kulturskolan om att få upp eleverna till en viss nivå och när de har nått dit 
brukar han rekommendera att de går vidare till en lärare som besitter större kunskap i ämnet.   

Tillämpningen av erfarenheter och kunskaper i 
undervisningen 
Lärarna anser att det finns flera musikaliska erfarenheter som påverkar deras undervisning. De 
är exempelvis överens om att de har stor nytta av att ha varit kompositör och utövande 
konstnär i sitt lärarskap och att detta märks i klassrummet.  

Sverker beskriver att hans erfarenheter inom arrangering och komposition bidrar med nya 
perspektiv på musikproduktion för eleverna vilket han upplever är en stor fördel. När eleverna 
kommer med sina egenskrivna låtar till lektionen kan han använda dessa kunskaper. Han 
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beskriver att detta gör att eleverna får en väldig respekt för honom och att de verkligen lyssnar 
på vad han har att säga.  
 
På liknande sätt reflekterar Herbert över hans erfarenheter kring arrangering och komposition. 
Erfarenheterna gör att han känner sig trygg i att undervisa i dessa moment vilket är essentiellt 
i undervisningen. Hans mål med undervisningen är att hjälpa sina elever producera så bra 
slutprodukter som möjligt och för att detta ska vara möjligt krävs en bred ämneskunskap. 

Andreas beskriver att han tar med sig konstnärsrollen som musikproducent och låtskrivare in i 
undervisningen:  

Som konstnär har man ju sina idéer om hur saker och ting ska vara. Så det är klart att man kan ha åsikter 
och idéer på hur eleverna bör jobba. Eller hur det bör låta. Det är ju egentligen inte det man ska fokusera 
på, men å andra sidan… Som lärare ska man inte fokusera på det; man kanske ska fokusera på hur deras 
process har varit och hur de kan utvecklas vidare. Men ibland så är det ju faktiskt flera gånger som 
eleverna har stannat upp och liksom uppskattat en liten mer… Inte en konstruktiv feedback utan snarare 
tvärtom en väldigt rak och ärlig feedback som på något sätt bara liksom såhär: ”nej det här är faktiskt 
ganska dåligt”. Jag tror inte alltid att de utvecklas utav det men ibland behöver de höra det också att ”det 
håller inte måttet”. Och där kommer nog konstnären fram lite grann (Andreas). 

Andreas beskriver alltså pedagogrollen som processorienterad och konstnärsrollen som 
resultatfokuserad och att han i sin undervisning ständigt växlar mellan dessa två roller.  

Att kunna spela ett eller flera musikinstrument är något som alla intervjupersonerna har haft 
stor användning av på olika sätt i i undervisningen. I Sverkers fall är det hans färdigheter i 
piano som lyfts fram. Han använder klaviatur vid inspelningsmomentet och för att gå igenom 
harmonilära. 
 
För Herbert fyller det en kommunikativ funktion av att vara instrumentalist. Han upplever att 
hans kunskaper i bland annat gitarrspel gör att han får en musikalisk grundförståelse vilket 
innebär att han kan ”kommunicera på studenternas musikaliska språk”. Han beskriver även att 
han har stött på lärare i musikproduktion som är tekniker, inte musiker, i grunden och att 
undervisningen då kan upplevas konstlad och svårbegriplig.  

Andreas är multiinstrumentalist och beskriver detta som nödvändigt för sin producent- och 
pedagogroll. Han behärskar grunderna i gitarr, piano, trummor och bas samt någorlunda 
instrumenten trumpet och saxofon och detta gör att han snabbt har förstått områden som 
exempelvis berör mikrofonplacering. Som musikproducent har han även haft användning av 
sin sångröst. Hans färdigheter som multiinstrumentalist har varit till stor hjälp för eleverna:  

Fördelen är ju att jag faktiskt kan hjälpa eleverna på flera plan. Precis som en musikproducent måste 
kunna vara på flera ställen samtidigt, så kan jag undervisa i det. Jag kan visa ackord på gitarren, ackord på 
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pianot. Jag kan också skriva en andrastämma om vi skulle sitta och spela in någonting (Andreas).  

Dessa färdigheter gör även att han kan vara ett stöd när han och eleverna går igenom 
inspelningsmoment. Ibland finns det elever som inte vill eller kan spela in ett instrument och 
då gör han det själv istället.  

Ett annat element som kan påverka undervisningen är att lyssna på musik till vardags. Sverker 
lyssnar ofta på andra begåvade musiker och låter dessa erfarenheter färga undervisningen. 
Herbert lyssnar främst på modern popmusik och spenderar stor tid åt att gå igenom olika 
topplistor. Han intresserar sig för den samtida musikbranschen och försöker sätta sin 
undervisning i relation till det som sker i dagens popmusik för att hålla sina kunskaper 
aktuella. 

Fortbildning på arbetsplatsen
Gällande om skolledningen bidrar med någon form av fortbildning har Sverker och Herbert en 
liknande vardag. De upplever båda ett gott stöd ifrån sin skolledning där de då och då själva 
får vara studenter. I Sverkers fall rör det sig om fortbildningskurser där han har fått träffa en 
ljudtekniker som är mer bevandrad i termer som mixning och mastring än vad han själv är. 
Han har även gjort studiebesök med sina elever hos denna ljudtekniker och beskriver att han 
då ”sitter med stora öron” och lyssnar.  

På institutionen där Herbert jobbar är fortbildning något som skolledning och hans arbetslag 
ser som en självklarhet. Han åker ibland iväg på olika kurser, som han själv eller några av 
hans kollegor valt ut, och studerar musikproduktion i olika former. Detta beskriver han med 
glädje som en stor tillgång i hans yrke:  
 
De har ju verkligen betalat sig (om fortbildningskurserna), för jag har ju lärt mig otroligt mycket rent så 
här konkret. Kunskap om de olika programmen,  men också pedagogiskt (Herbert).  

När jag frågar Andreas om skolledningen uppmuntrar till fortbildning får jag ett något 
bekymrat svar. Han beskriver att det finns en viss budget för det men han vet varken hur 
mycket pengar den består av eller om någon faktiskt har använt sig av den. Ansvaret ligger 
dessutom helt hos läraren själv, det kommer inga förslag på vad läraren kan göra från 
skolledningen. 
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Sammanfattande slutsatser
Undervisningen i musikproduktion påverkas av lärarens erfarenheter som musiker, 
kompositör och producent. Genom dessa erfarenheter får läraren tillgång till fler perspektiv 
att använda sig av i klassrummet. Utifrån dessa perspektiv kan läraren ge konstruktiv kritik 
till sina elever vilket möjliggör att eleverna kan nå sin fulla potential. Det vill säga: pedagoger 
med rika och mångfacetterade erfarenheter har lättare att möta elevernas olika problem i 
undervisningen.  

Något som kan underlätta undervisningen för läraren är att hen har god instrumentkännedom 
och kompetens att kunna spela ett eller flera musikinstrument. Framförallt verkar det vara 
instrumenten gitarr, bas, trummor och klaviatur som är mest användbara i undervisningen då 
de är de vanligaste instrumenten som används inom modern popmusik. Klaviatur fyller en 
särskild funktion i undervisningen då det går fort och enkelt att spela in någonting via så 
kallad midi-styrning . Om lärarens elever är instrumentalister i någon form, vilket de ofta är 2

på musikgymnasium eller högskola, så möjliggör även lärarens instrumenterfarenheter en mer 
direkt kommunikation mellan lärare och elev. En spelande lärare kan även fungera som stöd åt 
de elever som vill spela in ett instrument men som inte själva har den färdigheten.  

Även lärarens lyssningsvanor kan påverka undervisningen. Exempelvis kan en lärare som 
lyssnar på samtida musik oftast relatera till den musik som eleven själv lyssnar på och skapar. 
Detta bidrar till att lärarens undervisning upplevs relevant och meningsfull av eleverna.  

Uppenbarligen hämtar lärare i musikproduktion nya erfarenheter i ämnet både under och 
utanför skoltid. Under skoltiden ses elever, undervisning och håltimmar som en tillgång för 
lärarens egna lärande. Utanför skoltid bidrar producentkollegor, facklitteratur och studiotid till 
lärarens kunskapsutveckling.  

En skolledning som i hög utsträckning bidrar med resurser åt lärarens fortbildning kan vara en 
viktig del i lärarens utveckling och trivsel på sin arbetsplats. Fortbildningen kan ge utrymme 
till att läraren skapar nya ämneskunskaper och även ge utrymme för nya pedagogiska 
kunskaper då läraren ofta får en unik chans att studera andra pedagoger som lär ut ämnet. I 
vilken omfattning olika skolledningar bidrar till fortbildning verkar variera stort. 

 Midi står för musical instrument digital interface och är ett gränssnitt för att exempelvis ett keyboard 2

ska kunna kommunicera med en dator
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Diskussion 
De tre lärarna i studien är som tidigare nämnt verksamma som låtskrivare utanför sitt 
läraryrke. I och med att de själva kontinuerligt skriver och producerar musik så utsätter de sig 
ständigt för nya lärandesituationer. Vid dessa tillfällen får de möjlighet att utveckla sina 
färdighetskunskaper (Dyndahl & Nielsen, 2012) och sitt kunnande i ämnet (Aristoteles, 
1967).  

Vad gäller lärarnas vetande (Aristoteles, 1967) så förekommer skillnader i studien. Herbert 
ägnar exempelvis stora delar av sin fritid åt att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att läsa 
facklitteratur; han har ett starkt intresse för ämnets teoretiska sida. De andra två lärarna verkar 
fördjupa sina påståendekunskaper enbart när de känner att det finns ett praktiskt behov för 
det. De läser inte facklitteratur i samma utsträckning utan tar istället till sig information 
genom att fråga teoretiskt kunniga musikproducenter, ljudtekniker och även sina elever. Det 
verkar som att vissa lärare styrs av intresse och lust när det gäller den teoretiska 
kunskapsbildningen i ämnet och för andra lärare så är det de praktiska behovet som styr. Det 
bör tilläggas att alla lärarna i studien är överens om att det är viktigt att lära sig om ny teknik 
och inte fastna i gamla versioner av musikprogram, vilket visar på ett liknande resultat som 
Gullö kom fram till i sin studie (2010). Lärare i musikproduktion ser det som viktigt med 
tekniskt intresse och nyfikenhet på nya produktionsverktyg.  

Aristoteles (1967) tredje kunskapsform, fronesis, har varit svårare att synliggöra hos 
intervjupersonerna. Detta kan bero på att denna kunskap är mycket mer abstrakt än de övriga 
kunskapsformerna och är svårare att upptäcka under en intervju. En möjlig tolkning skulle 
kunna vara att lärarnas erfarenheter kring musikproduktion i professionella sammanhang 
såsom tv-inspelningar, beställningsjobb m.m. kan ligga till grund för deras klokhet i ämnet. 
Dessa erfarenheter är kopplade till musikbranschen, samarbetspartners och projektarbeten och 
är på så vis en djupare kunskap som innefattar mer än bara grunderna i ämnet.  
 
De tre lärarna i studien är som tidigare nämnt inte bara låtskrivare; lärarna är även musiker 
och behärskar ett eller flera instrument. Dessa musikinstrument kan ses som redskap för 
läraren när hen ska lära sig, och undervisa i, musikproduktion (Säljö, 2010). Erfarenheterna 
som lärarna bär på som instrumentalister fyller en konkret pedagogisk funktion i 
undervisningen där läraren kan vara med och stödja elever under studioinspelningar. Dessa 
erfarenheter fyller även en kommunikativ funktion i klassrummet; den lärare som behärskar 
ett instrument kan samtala kring musik på flera olika och kompletterande sätt. Spelar både 
eleven och läraren ett eller flera instrument delar de dessutom en liknande begreppsvärld. 
Detta kan förstås ses ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande där lärandet möjliggörs 
genom språket och olika redskap (Säljö, 2010). En lärares erfarenheter av att vara 
instrumentalist kan alltså fungera som ett redskap för hen i undervisningen. Läraren kan med 
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detta redskap visa vilka möjligheter och svårigheter som finns med att spela in olika 
instrument i en studio, istället för att enbart prata om dem.  

Det verkar även som att pedagogrollen i sig påverkar lärarens ämneskunskaper; studien och 
tidigare forskning visar att lärare själv befäster sina kunskaper genom att undervisa andra 
(Dyndahl & Nielsen, 2012). I yrket är engagemanget för eleverna väsentligt och det ställer 
höga krav på att läraren kan vara en god handledare åt sina elever (Gullö, 2010).  
 
I studien beskriver en av lärarna att det inte är ovanligt att det finns stunder då hans elever kan 
mer än han själv gällande någon teknisk aspekt av ämnet. I dessa sammanhang låter läraren 
eleven få agera mästare och läraren skapar på så vis ny kunskap genom observation och 
tradering (Dyndahl & Nielsen, 2012). Två av lärarna beskriver att det inte alltid har varit lätt 
att möta dessa elever och att när de var yngre och mindre erfarna i ämnet så upplevde de ett 
större behov av att alltid ha mer kunskap än eleven. De båda upplevde att detta behov 
minskade med större erfarenhet av musikaliska och pedagogiska sammanhang. En slutsats av 
detta är att undervisning i musikproduktion främst bör ses som en miljö för tradering av 
information och kunskap mellan lärare och elev, där eleven ibland tillåts vara mästare och 
läraren tillåts vara lärling (Kvale & Nielsen, 1999). Detta betyder att mötet mellan lärare och 
elev kan ses som en vinn-vinn-situation.  

Att lyssna på samtida populärmusik är något som en av lärarna i studien anser vara viktigt. 
Tidigare forskning visar att flera lärare i ämnet delar denna syn kring omvärldsbevakning 
(Gullö, 2010). Huruvida de andra två lärarna i studien ser på sin konsumtion av modern 
popmusik på ett liknande sätt diskuterades inte. Detta ser jag som ett område som kan 
studeras vidare genom frågeställningarna: Hur påverkar egentligen lärarens musiklyssnande 
och konsumtion undervisningen? Är det enbart samtida populärmusik som ska få dominera 
undervisningen i musikproduktion eller är det historiska perspektivet också viktigt? Finns det 
musikstilar som inte hör hemma i undervisningen och vilka genrer dominerar ämnet idag?  

Avslutningsvis vill jag säga någonting om gymnasieskolans och KMH’s kursplaner kopplat 
till lärarnas fortbildning. Studerar man dem kan man nämligen få en bild av vilka krav som 
ställs på att läraren håller sig á jour inom musikproduktion.  

På KMH:s kurs ”musikproduktion 1” så kan man läsa om ”digital inspelning, virtuella 
instrument och mjukvarusyntar” vilket gör att det ställs krav på lärarens kunskaper om 
sampling och synthesizers (EG1001, s.2). Den digitala inspelningen och mjukvarusyntarna är 
två tekniska aspekter som utvecklats snabbt under de senaste årtiondet vilket också skulle 
kunna vara en möjlig anledning till att Herbert i studien hade stora resurser när det gällde 
fortbildning.  
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I Kursen ”musikproduktion 1” på det estetiska programmet i gymnasieskolan så används mer 
tidlösa produktionsbegrepp. Exempelvis ”rumsakustik och ljudlära” eller ”koppling och 
styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden” (skolverket, s.33) vilka är 
två ämnen som har förändrats mindre under de senaste 20 åren. Visserligen har den digitala 
tekniken kommit att dominera mer under senare år inom styrning vid inspelning och 
scenframträdande, men kopplingen och styrningen fungerar på liknande sätt som tidigare 
analog utrustning. Detta skulle kunna spela en roll när Andreas i studien upplevde att han inte 
fick någon större uppmuntran av skolan när det gäller fortbildning. Det är intressant att se hur 
de två skolornas kursplaner skiljer sig åt och för att kunna dra fler slutsatser behövs detta fält 
studeras mer djupgående. 

Utvecklingen av den digitala tekniken har gått med rasande fart det senaste årtiondet och en 
sak står klart: det räcker inte för läraren att luta sig mot tidigare musikaliska erfarenheter. Det 
finns ett konstant behov av att bilda ny ämneskunskap. Kanske gäller detta musiklärare 
överlag och inte bara de som undervisar i musikproduktion?  
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