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Abstract 

Title: We make the most of our material ourselves – A Study of needs for educational 

materials in music production 

Language: Swedish  

Author: Johan Ekströmer 

 

The aim of this study is to identify if there is a need to produce educational materials for 

teachers in “Musikproduktion”, and how teachers work with this course today. This has 

been done partly through a survey study and qualitative interviews with two teachers in 

music production in two Swedish upper secondary schools. The literature review 

explores the need that exists in schools today where perspectives on the student, tools for 

education and teachers are presented. The result shows a certain need for an interactive 

multi medial material that both teachers and students can use. This is because a lot of the 

information on the internet, or in books on the subject, is either out-dated or hard to 

assure the quality of in the aspect of educational value. The informers describe how this 

leads them to create most of the material they use in the course themselves. The 

informers describe how a collected material should be formed as a database that can be 

used as a reference and as something that can be updated as new programs and work 

procedures are introduced. 

 

Keywords: Music production, educational materials, choice of educational materials, 

upper secondary school, quality assurance 

  



	

Sammanfattning 

Titel: Vi gör det mesta materialet själva – En studie om behovet av pedagogiska 

läromedel i Musikproduktion 

Språk: Svenska 

Författare: Johan Ekströmer 

 

Denna studies syfte är att identifiera om det finns ett behov av att utforma läromedel för 

lärare i Musikproduktion, och hur lärare arbetar med denna kurs idag. Detta har 

undersökts dels med en enkätstudie samt kvalitativa intervjuer med två pedagoger som 

undervisar i Musikproduktion på två gymnasieskolor. Litteraturgenomgången belyser 

vilka behov som finns i skolan idag där perspektiv på elever, verktyg för utbildning och 

lärare presenteras. Resultatet visar att det finns ett visst behov av ett interaktivt 

multimedialt material som kan användas av både pedagoger och elever. Detta eftersom 

mycket av den information som finns på internet, eller i böcker i ämnet, antingen är 

föråldrad eller svår att kvalitetssäkra med hänsyn till dess pedagogiska värde. 

Informanterna beskriver att detta leder till att man gör mycket av materialet man 

använder i kursen själva. Informanterna beskriver att ett samlat material bör utformas 

som en databas som kan användas som en referens och något som ska gå att uppdatera 

allt eftersom nya program och arbetssätt introduceras. 

 

Nyckelord: Musikproduktion, läromedel, läromedelsval, gymnasieskolan, 

kvalitetssäkring 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras vad som ledde till att denna studie gjordes, och vad ambitionen 

med den var. Under rubriken Bakgrund beskrivs min ingång till varför jag ville 

undersöka om det fanns ett behov av att utveckla läromedel för kursen musikproduktion i 

gymnasieskolan. De senare rubrikerna; Begreppsdefinition – Musikproduktion och 

Begreppsdefinition – Läromedel förklarar de begrepp som är centrala, och hur dessa 

begrepp hanteras i denna studie. Under sista rubriken; Musikproduktion i gymnasieskolan 

beskrivs kursen sett ut tidigare, och hur den beskrivs i kursplaner idag. 
 

1.1 Bakgrund 
Under mina år som student på lärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö 

har jag funderat mycket på vad jag kan göra för att göra undervisning så bra som möjligt 

för elever. Jag har under mina år intresserat mig mer för digital musikproduktion, och ser 

det som ett område som kommer att få större betydelse i musikutbildning i framtiden. 

Den teknologiska utvecklingen av datorprogram för musikskapande har möjliggjort för 

flera ungdomar att skapa egen musik, men samtidigt har attityden kring musikskapande 

förändrats. 

 

Att skapa musik ses inte längre som någonting som är reserverat för musikaliska genier 

att ägna sig åt, utan en aktivitet som alla kan delta i (Folkestad, 1996 s. 7). Tidigare har 

behovet av att spela ett musikinstrument för att kunna uttrycka sig musikaliskt varit 

nödvändigt, men ny teknik har gjort det möjligt för alla med en dator att skapa musik. En 

annan viktig utgångspunkt för mig i detta arbete var att jag själv inte hade några särskilda 

självförvärvade kunskaper om musikproduktion innan jag började mina studier på 

musikhögskolan, och hur jag kände att det var kunskaper som jag var tvungen att lära 

mig för att senare kunna arbeta med alla kurser inom ämnet musik i gymnasieskolan. 

 

Jag är även intresserad av att kunskapsmål ska vara likvärdiga mellan skolor oavsett vem 

som undervisar i ett särskilt ämne eller kurs, det vill säga att lärare är överens om vad 

som är viktigt. Med det sagt anser jag att detta inte ska innebära att alla lärare gör samma 

moment, och på så sätt blir inskränkta i sitt handlingsutrymme. Jag har tagit varje tillfälle 

jag fått att tala med verksamma lärare då jag varit på praktik och diskuterat hur de ser på 
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sin yrkesroll och de utmaningar de ställs inför i sitt arbetsliv. På den praktikplats jag 

besökte under hösten 2016 diskuterade jag tillsammans med en lärare i kursen 

musikproduktion hur denne tänkte kring undervisningen. Läraren berättade för mig att 

denne haft svårt för att hitta bra läromedel för hur undervisningen i 

musikproduktionskursen ska gå till, och vad den ska innehålla. Kunskapskraven från 

skolverket finns att tillgå, men min erfarenhet är att undervisningen i praktiken ser 

väldigt olika ut på olika skolor. Eftersom musikproduktion handlar mycket om att, på 

egen hand, utforska möjligheterna som modern inspelningsteknik erbjuder blir 

undervisningen ofta präglad av de erfarenheter som pedagogen själv har av området, och 

det kan vara svårt att överföra dessa till en akademisk värld där alla elever som går 

kursen ska få en likvärdig grund för hur musikproduktion kan användas, oavsett vad 

eleven har för individuella mål. Zandén (2012) skriver i en artikel om hur musiklärare 

ofta agerar som ”ensamseglare” där lärarna ofta är privatskickliga inom sitt ämne. Han 

fortsätter att poängtera; att för att bygga en profession inom undervisning krävs det, 

utöver de “privata kunskaperna”, ett kollegialt arbete som kritiskt granskar och utvecklar 

undervisningen och våra omdömen för att de egna kunskaperna ska bli en del av en 

kollegial yrkeskultur. Med bakgrund av detta vill jag undersöka om det finns ett behov 

att utveckla läromedel lärare kan använda då de undervisar i kursen musikproduktion på 

det estetiska programmet. 

1.2 Begreppsdefinition – Musikproduktion 
Eftersom ordet musikproduktion inte har någon vedertagen definition i det svenska 

språket får vi börja med att dela upp och förklara begreppet i sina två beståndsdelar, 

musik och produktion. I sin avhandling Musikproduktion med föränderliga verktyg: en 

pedagogisk utmaning väljer Gullö (2010) att beskriva detta begrepp på ett liknande sätt. 

 

I Nationalencyklopedin beskrivs ordet musik som en ”kulturyttring som inte låter sig 

infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock 

musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud…” (Bohlin, 2009). 

 

Det andra ordet produktion har sin etymologiska grund i latinets produco som betyder att 

föra fram, sätta i rörelse, alstra eller skapa (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Det 

handlar alltså, i fallet musikproduktion, om att skapa eller frammana auditiv information 

vare sig den dokumenteras i någon form av inspelning, eller om den är övergående (i 
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form av exempelvis en konsert). Musikproduktion som kurs i skolan fokuserar 

huvudsakligen på hur vi dokumenterar musik i form av inspelning, men behandlar även 

andra aspekter av musikbranschen såsom juridik och projektledning (Skolverket, 2011b). 

1.3 Begreppsdefinition - Läromedel 
Ett läromedel är någonting som fungerar som en resurs för lärande och undervisning, 

någonting som eleven eller pedagogen kan arbeta med, eller hänvisa till. I ett traditionellt 

perspektiv har läromedel i den svenska skolan främst bestått av läroböcker, läseböcker, 

övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor 

(Selander, 2014). 

 

Idag väljer man att utöka begreppet läromedel till att även innefatta digitala resurser. 

Internet är ett tydligt exempel på varför vi idag måste omvärdera vårt tidigare perspektiv 

om vad som kännetecknar ett läromedel. Den nya definitionen av läromedel innefattar 

även resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala 

texter samt spel (Selander, 2014).  

 

I denna studie undersöks om verksamma lärare i kursen musikproduktion på gymnasiet 

anser att det bör utformas läromedel för hur läraren bedriver undervisning på ett 

välfungerande sätt i kursen. Det handlar alltså inte i första hand om det material som 

eleverna får att arbeta med. 

1.4 Musikproduktion i gymnasieskolan 
2011 lanserades den nya läroplanen för den svenska gymnasieskolan (Lgy11) 

(Skolverket, 2011a). Ett av syftet med denna skolreform var att strukturera lärarnas 

arbete med hjälp av mer detaljerade läroplaner, ämnesplaner och kursplaner för att kontra 

problemet att samma gymnasieutbildningar skiljdes mycket åt mellan olika skolor. 

Samma gymnasieprogram kunde före 2011 vara utformade med stora variationer i 

kursutbud på lokal nivå (Statens offentliga utredningar [SOU], 2008, s. 18). En tydlig 

hierarki presenterades över hur skolan skulle organiseras ner till kursnivå, och vad 

kurserna skulle innehålla på alla skolor. Man arbetar nu utifrån kunskapskrav, som i sin 

tur är upp till läraren att tillgodose i varje kurs, genom att utarbeta kursinnehåll som 

behandlar dessa. Tidigare var det i högre grad upp till läraren att utforma kursen i sitt 

ämne utifrån vad läraren ansåg var det centrala innehållet, och hur detta skulle bedömas 
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(Skolverket, 2000). För musikämnet på det estetiska gymnasiet innebar detta att läraren 

nu hade tydliga riktlinjer för vad kursen skulle innehålla men inte hur det skulle 

behandlas. ”Av kursplanerna ska framgå̊ vad som är relevanta kunskaper och färdigheter 

och vilka bedömningskriterier som ska tillämpas” (Zandén, 2010, s. 17). För 

musikproduktion betydde detta även att man strukturerade om musikproduktion som före 

2011 var ett eget ämne där fem kurser ingick; Arrangering och Komposition, 

Ensembleledning, Ljudteknik 1 och 2 samt Musik och Kommunikation. Efter Lgy11 blev 

musikproduktion istället en kurs i ämnet musik, och de kurser som ingick i ämnet 

musikproduktion tidigare har delvis blivit uppsamlade i andra kurser eller tagits bort 

(Skolverket, 2000). 

 

Idag fokuserar kursen Musikproduktion 1 (MUSMUS01) främst på det innehåll som 

innan Lgy11 var centralt i kurserna Ljudteknik 1 och 2 som berör inspelningsteknik samt 

Musik och Kommunikation, där man behandlar kunskaper om hur musik fungerar i, och 

konsumeras i samhället. (Skolverket, 2000). 

Den aktuella ämnesplanen för Musik beskriver följande områden eleven ska ges 

förutsättningar att utvecklas inom: 

• Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

• Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

• Förmåga att improvisera. 

• Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 

• Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

• Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

• Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 

• Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 

• Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. (Skolverket, 2011b, s. 1-2.). 

 

Kursen Musikproduktion 1 innefattar enligt hierarkin alla de punkter som beskrivs ovan i 

ämnesplanen för musik och innehåller följande kursspecifika punkter: 

• Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. 
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• Medier för spridning av musikaliska produktioner. 

• Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. 

• Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. 

• Rumsakustik och ljudlära. 

• 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 (Skolverket, 2011b, s. 33). 

Värt att notera här är att musikproduktion som kurs inte innehåller många punkter som 

berör skapande eller konstnärligt uttryck. Den enda delen i de kursspecifika punkterna 

som kan tolkas behandla skapande är “planering och genomförande av ett musikaliskt 

produktionsprojekt…” (Skolverket, 2011b, s. 33). Då kursen undervisas i 

gymnasieskolan planeras den dock oftast utifrån elevens eget skapande, och att de egna 

kreationerna utgör grunden för det man använder som undervisningsmaterial. 
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2. Syfte och frågeställning 
Denna studies syfte är att undersöka hur verksamma lärare som undervisar i 

musikproduktion på gymnasiet arbetar med läromedel i kursen. I studiens intresse ligger 

att undersöka ifall det finns en vilja bland musikproduktionslärare i gymnasieskolan att 

samla övningar och kunskaper i ett läromedel som kan fungera som ett material för 

bedrivandet av undervisning i kursen idag. De frågor studien syftar till att besvara är: 

 

• Hur undervisar lärare i kursen musikproduktion? 

• Hur arbetar lärare kollegialt med att kvalitetssäkra undervisningen i kursen 

musikproduktion? 

• Hur ser behovet ut för ett läromedel som kan fungera för bedrivandet av 

undervisning i denna kurs? 

• Hur bör ett sådant material utformas? 
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3. Litteratur och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som utgör underlaget för denna 

studie.  Under rubriken Datorn – allt du behöver beskrivs hur internet och datorn som 

verktyg för kunskapsinhämtning på ett fundamentalt sätt förändrat skolans roll i unga 

människors liv, samt hur detta påverkar sättet vi förhåller oss till läromedel. Under 

rubriken Läromedel – skolbokens sorti behandlas tidigare forskning om läromedlens roll 

i undervisning. Under rubriken Eleven – den digitala generationen redogörs för den 

forskning som beskriver hur elever i dagens gymnasieskola har påverkats av den nya 

tekniken, samt vilka behov och förväntningar de har på undervisning idag. Under 

rubriken Läraren – mångsysslaren behandlas forskning som rör lärarens roll i 

musikproduktion i skolan idag, och de utmaningar som de ställs inför. Musikproduktion – 

en pedagogisk utmaning beskriver hur kursen ser ut idag, och hur alla tidigare punkter 

samverkar i en skolsituation. 

3.1 Datorn – allt du behöver 
Strandberg (2009) beskriver i sin bok Vygotskij i praktiken hur vi människor relaterar till 

världen. Detta gör vi inte direkt, genom att varje individ ser världen och upplever den 

precis som den är, utan indirekt genom någon form av verktyg. Vår relation till världen 

är på så sätt medierad genom dessa verktyg. 

 
Verktyg 

Subjekt  Objekt 
Figur 1.1 Vygotskijs triad av medierad handling (Triad of Mediated Action) 

 

I triangelns bas – i dess vänstra vinkel – återfinner vi ”subjektet” (människan) och i dess 
högra vinkel hittar vi ”objekt” (världen). Mellan subjekt och objekt – i triangelns topp – 
finns den insjunkna variabeln ”verktyg” (artefakter) // Den insjunkna variabeln verktyg 
är inget neutralt och anonymt stimuli. Verktyg kommer inte från himlen. De är kulturella 
artefakter, produkter av tidigare generationers vedermödor, förhoppningar, färdigheter 
och kunnanden som materialiserats, vandrat ut ur kroppen och blivit handfasta ting eller 
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påtagliga tecken. De är produkter av socio-kulturell-historisk praxis. (Strandberg, 2009, 
s. 80-81) 

 

Dessa verktyg, eller artefakter, är produkter av de som kommit före oss, och gjort 

teknologiska framsteg som våra unga lärt sig använda för att i sin tur utveckla vidare. 

Några av de verktyg är pennan, boken, leksaken eller gitarren, och kan kollektivt ses som 

olika verktyg i en verktygslåda av de kulturella artefakter som mänskligheten 

tillsammans skapat. Men alla dessa ting bleknar i förhållande till datorn och internet. 

 
Den digitala informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är naturligtvis också ett 
lärverktyg och har en plats i den verktygslåda jag skissar ovan. Men IKT är samtidigt en 
sådan stor företeelse att den knappast får plats i en verktygslåda. Den är mer än en 
enskild artefakt, den är en hel verktygslåda i sig, den är ett rum, en hel värld (Strandberg, 
2009, s. 93). 

 

I skolverkets IT-uppföljning från 2016 skriver man att siffran på elever som har fått, eller 

fått låna en egen personlig dator eller surfplatta av skolan är 80 % på kommunala skolor 

och 74 % på fristående skolor år 2015 (Skolverket, 2016, s. 46). För lärare i 

gymnasieskolan tillgången till dator tillhandahållen av arbetet 99 % 2015 (Skolverket 

2016, s. 43) Detta är viktigt eftersom datorn är en förutsättning för att som lärare kunna 

bedriva, och som elev kunna delta i, undervisningen i musikproduktion. För att kunna 

utföra arbetet krävs det, att på sin egen tid kunna göra de uppgifter som ges från skolan. 

Folkestad (1996) beskriver det på följande sätt: 

 
This perception of time is valid to the full extent in music making, and has led to 
problems in earlier projects with computer based creative music making that has been 
carried out within the regular school work timetables // Creative music making is not as a 
40-minute activity, but as an activity that goes on until completion. (s. 20) 

 

Trots denna studies ålder beskriver Folkestad här en aspekt för skapandet som är tidlös. 

När nya kunskaper ska förvärvas måste det finnas utrymme för människan att 

experimentera, inte helt olikt leken för det lilla barnet. Det är av största vikt att skolan 

kan tillgodose de tekniska förutsättningarna som krävs för att eleverna ska kunna arbeta 

med uppgifterna på sin fritid. Eftersom musikproduktion kräver mycket kunskaper om 

datorn och inspelningsprogram för att tekniken ska bli ett hjälpmedel och inte ett hinder 

för skapande måste mycket av tiden i skolan ägnas åt att lära sig hur man använder dessa.  
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3.2 Läromedel – skolbokens sorti 
Som tidigare beskrivits är läromedel ett stort område som innefattar många olika 

artefakter (föremål formade av människan). I Skolverkets rapport nr. 284 Läromedlens 

roll i undervisningen (Skolverket, 2006) beskrivs att det inte finns någon fastställd 

definition av vad ett läromedel är. Den gamla definitionen från 1980 lyder; “Läromedel 

är sådant som lärare och elever väljer för att nå uppställda mål” (Skolöverstyrelsen, 1980, 

s. 52). I Skolverkets rapport nr. 284 (Skolverket, 2006) utökas begreppet läromedel med 

att även innefatta saker som inte är artefakter, nämligen naturen och det man kan finna i 

den, samt lärosituationer (s. 15). (Korsell, 2007) kommenterar detta med att skriva: 

 

Lärosituationer behöver rimligtvis inte innehålla några fysiska ting alls. Det kan vara en 
dialog eller interaktion mellan människor, till exempel vid ett studiebesök eller i en 
klassrumssituation. Det innebär att nästan allt kan betraktas som läromedel - också tal, 
handlingar och miljöer. (s. 19) 

 

Detta medför att lärare kan välja friare hur de vill utforma sin undervisning. Då 

lärosituationer med dialog och handlingar enligt den nya definitionen blir ett läromedel 

kan man utforma kurser som helt bygger på praktiskt arbete.  

	

Korsell (2007) fortsätter med att beskriva hur hon ser ett tydligt mönster med lärarnas 

svårigheter att uttrycka framtida behov av läromedel, och att de har betydligt lättare att 

formulera vilken typ av läromedel de saknar idag. De pedagoger som tillfrågats efterlyser 

läromedel som “är medskapande och flexibelt inom en struktur” (Korsell, 2007 s. 109).  

3.3 Eleven – den digitala generationen 
De senaste tjugo åren har mycket hänt med vårt samhälle. Den digitalisering av våra liv 

och vårt samhälle som har pågått sedan början av 1990-talet har fostrat den nya 

generationen av ungdomar som vi idag möter i skolan. Prensky (2001) beskriver hur 

ungdomar idag inte endast förändrats inkrementellt, (stegvis) från föregående 

generationer, som tidigare varit fallet. Att ungdomar använder andra slanguttryck, kläder 

och har annorlunda musiksmak än sina föräldrar har varit någonting som man kunnat 

observera sedan mitten av 1900-talet i hela västvärlden. Prensky menar att en stor 

diskontinuitet (ett avbrott) har skett, att det inte finns någon återvändo till den värld som 

fanns innan internet och datorns intåg i vår värld. Den generation av ungdomar som 

växer upp idag är den första generationen som inte växt upp i en värld utan internet och 
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datorer. Prensky beskriver denna generation som Digital natives (digitala infödingar), de 

har den nya tekniken som sitt ”modersmål” och är vana vid att allting i samhället är 

digitalt, interaktivt och sammankopplat. Denna nya generation ungdomar är vana vid att 

snabbt få information, och vart de ska finna den. Detta står i kontrast till hur människor 

sett på digital teknik i de fall man växt upp i världen före internet. Dessa väljer Prensky 

istället att kalla för Digital immigrants (digitala invandrare) (s. 1-2). Att använda samma 

metoder för att undervisa elever idag som man gjort föregående generationer är enligt 

Prensky varken önskvärt eller genomförbart: 

 
So what should happen? Should the Digital Native students learn the old ways, or should 
their Digital Immigrant educators learn the new? Unfortunately, no matter how much the 
Immigrants may wish it, it is highly unlikely the Digital Natives will go backwards. In 
the first place, it may be impossible – their brains may already be different. It also flies in 
the face of everything we know about cultural migration. Kids born into any new culture 
learn the new language easily, and forcefully resist using the old. (Prensky, 2001, s. 3) 

 

Den digitala tekniken är den nya kulturen ungdomar växt upp i idag, och att försöka gå 

tillbaka till hur det sett ut tidigare tror inte Prensky är möjligt. Utan det är upp till de 

“invandrarna” att möta ”infödingarnas” villkor. Vidare beskriver Prensky (2001) hur 

ungas sätt att lära sig idag ser väldigt annorlunda ut ifrån tidigare generationer. ”Digital 

Immigrants don’t believe their students can learn successfully while watching TV or 

listening to music, because they (the Immigrants) can’t. Of course not – they didn’t 

practice this skill constantly for all of their formative years.” (Prensky, 2001, s. 3). Den 

digitala generationen är van vid att vara uppkopplade, och att göra flera saker samtidigt. 

Som lärare bör man vara uppmärksam på detta och arbeta för att stimulera ungdomars 

disposition för digital teknik. I en studie från 1984 intervjuade Sherry Turkle en 

femtonåring som resonerade så här kring datorer och människor: “I think of the computer 

as being perfect. People are imperfect, and that’s the difference. As of now, when you 

put things into a computer you pretty much know what it is going to do. With people you 

never know” (Turkle, 2005, s. 143). Detta ger en bild av hur datorn som verktyg har 

förändrats sedan denna studie gjordes. Förr användes datorns huvudsakligen inte för att 

kommunicera med andra människor, utan var i rätt händer ett effektivt verktyg som 

underlättade brukarens mål. Datorn har även utvecklats från att vara ett verktyg där 

brukaren genom att programmera datorn kunde forma utkomsten av en beräkning, till att 

idag oftast ha färdiga program där denna programmering i många fall pågår under lager 

av grafiska gränssnitt (GUI). Det gör i sin tur att brukaren behöver en djup förståelse för 
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hur datorn fungerar för att kunna vara helt införstådd med utfallet av en handling. Sedan 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) introducerades 1983 har stora förändringar 

skett inom digital musikproduktion. MIDI utvecklades till en början som ett sätt att 

kommunicera mellan syntar, men öppnades snabbt upp för möjligheter att sammankoppla 

alla möjliga typer av digital musikutrustning och datorer. Under 1980-talet blev denna 

teknik billigare och på så sätt mer lättillgänglig för fler människor (Folkestad, 1996). 

3.4 Läraren – mångsysslaren 
Att undervisa i musikproduktion på en svensk gymnasieskolan idag är ett mångfacetterat 

yrke. Dyndahl och Graabræk Nielsen (2012) skriver i kapitlet Musikproduktion, kunskap 

och lärande att “Musikproduktion är ett sammansatt ämnes-, yrkes-, och 

kompetensområde i dagens teknologiserade kultur- och näringsliv” (s. 55). Då 

musikproduktion introduceras som kurs i skolan skiljer sig från många andra kurser inom 

musikämnet eftersom pedagogen behöver vara kunnig inom flera musikaliska, tekniska 

och samhälleliga principer. Gullö (2010) beskriver både musikproducenter och lärare i 

musikproduktion som “mångsysslare”. Tidigare har yrkesroller som låtskrivare, 

arrangörer, textförfattare, ljudtekniker och skivbolagsdirektörer fyllt olika funktioner i 

musikproduktion. Idag görs alla dessa arbetsuppgifter, allt som oftast, av en eller två 

personer. Kursplanen för musikproduktion i gymnasiet speglar denna nya allomfattande 

yrkesroll då den innehåller punkter som handlar om exempelvis ljudteknik, juridik och 

projektledning (Skolverket, 2011b). Skriver man dessutom den musik som produceras 

själv innefattas nästintill alla yrkesroller som tidigare var uppdelad på flera yrkesroller 

inom den traditionella musikindustrin (t.ex. i ett skivbolag). 

 

Gullö (2010) identifierar utifrån sin studie sex punkter som är viktiga för att läraren att ha 

kunskap om då de undervisar i musikproduktion: 

 

• Pedagogik och ledarskap 

• Musik 

• Teknik 

• Etik, juridik och upphovsrätt 

• Entreprenörskap och egenföretagande 

• Omvärldsbevakning och kulturell timing (s. 161) 
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För att undervisa i kursen krävs även ett pedagogiskt förhållningssätt där samarbete med 

andra och ledarskapsegenskaper är viktiga aspekter. Att kunna möta elever, och utveckla 

de sidor av sitt musikskapande som de saknar är viktiga egenskaper. En elev redan 

producerar musik på egen hand kan till exempel behöva vägledning i hur musikteori 

fungerar för att underlätta arrangemangsarbete och för att kunna kommunicera med 

musiker och kompositörer (Gullö, 2010, s. 141). Att kunna vägleda eleven med den 

kunskap man själv har om ämnet musik för att de ska kunna utvecklas. Här kommer både 

de pedagogiska och musikaliska erfarenheterna till gagn för läraren. Prensky (2001) 

beskriver att smarta vuxna ”digitala invandrare” accepterar att de inte förstår ungas värld 

idag, utan tar tillvara på ungdomar för att hjälpa dem lära sig och integreras (s. 3). 

 

Att förstå tekniken som används i kursen behövs för att kunna hjälpa eleven förverkliga 

sin vision. Om det uppstår problem med tekniska aspekter ska pedagogen vara behjälplig 

för att arbetet ska kunna gå vidare.  

 

Ett viktigt mål för lärare i musikproduktion bör vara att kunna hantera operativsystem 
och mjukvara för de vanligaste typerna av datorer som finns på marknaden. Eftersom 
ämnet är så teknikberoende är det viktigt att teknisk support sköts bra, annars riskerar 
undervisningen att haverera. (Gullö, 2010, s. 162) 

 

Att läraren har kunskap om etik och juridik beskrivs som ett problematiskt område. Gullö 

beskriver hur läraren kan hamna i etiska och juridiska dilemman ifall elever använder sig 

av piratkopierade program i undervisningen (Gullö, 2010, s. 162). Eleverna kan genom 

piratkopiering få tillgång till mer avancerade program som skolan inte har råd att 

införskaffa, och det kan då bli svårt att motivera varför eleverna inte ska använda dessa 

till förmån för de äldre och sämre program som skolan har licenser för. 

 

Att kunna förklara hur upphovsrätt fungerar är en annan uppgift som läraren i 

musikproduktion har eftersom detta är direkt knutet till den verklighet som studenter 

utbildade vid gymnasieskolan kommer i kontakt med i sina yrkesliv (Gullö, 2010, s. 162-

163). 

 

Företagande och entreprenörskap är viktiga punkter för läraren eftersom 

arbetsmarknaden för musikproducenter idag ofta är baserad på frilansarbete. Som 
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frilansande musikproducenter behöver studenten ha kunskap om “företagsekonomi, 

marknadsföring och förmåga att driva ett eget företag” (Gullö, 2010, s. 163).  

 

Att kunna identifiera vad som är inne i populärmusik är viktigt för läraren eftersom de 

ska förbereda eleven på en ständigt föränderlig publik. I Gullös avhandling vittnar 

informanterna om att detta är en av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika 

musikproducenter (Gullö, 2010, s. 163). 

 

3.5 Musikproduktion - en pedagogisk utmaning 
Sedan datorn blev tillgänglig för privatpersoner har programmerare och företag utvecklat 

programvara för att kunna utföra de arbeten vi tidigare behövde särskilda verktyg till. 

Folkestad (1996) beskriver hur implementationen av datorer har resulterat i nya sätt att 

skapa musik, inte bara för de som sedan tidigare spelar ett instrument, och komponerar 

musik, men även för nybörjaren som saknar formell musikutbildning. För kompositören 

med formell musikutbildning utgör inte datorn ett essentiellt verktyg, utan endast ett 

bland flera, för att skapa musik. För novisen däremot har datorn i vissa fall blivit en 

förutsättning för att kunna uttrycka sig musikaliskt (Folkestad, 1996, s. 71). 

 

Musikproduktion idag innehåller många olika yrkesroller och en som Gullö (2010) 

identifierar i sin intervjustudie är behovet av social kompetens. Flera av hans 

intervjupersoner beskriver hur viktig det sociala är för att kunna försörja sig inom 

branschen. 

 

En annan aspekt som behöver tillkomma då nya skolämnen etableras i skolsystemet är en 

gemensam begreppsbildning. Musikproduktion har sedan tidigare en omfattande 

begreppsuppsättning, som använts för att effektivt kunna kommunicera mellan individer 

insatta i ämnet. Eftersom ämnet har sina rötter i många olika områden är de begrepp man 

använder tagna ur flera olika begreppsvärldar. Vedertagna musikbegrepp såsom 

musikteori, kommer här i kontakt med begrepp tagna ur elektronikens begrepp som 

exempelvis ampere och volt. Ternhag (2012) belyser i kapitlet På tal om 

musikproduktion. Begreppsbildning i ett nytt utbildningsområde vikten av att nya, ej 

sedan tidigare etablerade skolämnen, bör ha en gemensam begreppsvärld för att 

kommunikationen om ämnet. “Överenskomna begrepp fungerar kort sagt som 
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smörjmedel i den nödvändiga kommunikationen – med en lämplig begreppsuppsättning 

behöver inte allting förklaras, utan utbytet kan koncentreras till det som frågan för 

tillfället handlar om” (Ternhag, 2012, s. 10). Eftersom att flera av de begrepp som 

använts sedan tidigare i musikproduktionsyrket blir det naturligt att fortsätta använda 

dessa i en utbildningssituation, men enligt Ternhag ska undervisningsämnet både “pröva 

praktikens redan existerande begrepp och utveckla nya” (Ternhag, 2012, s. 12). 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs den forskningsansats som föreligger undersökningen. Kapitlet är 

indelat i fem delar. Under rubriken Metodologiska överväganden beskrivs de olika 

ställningstaganden som gjorts inför arbetet med studien och i dess underrubriker 

Metodtriangulering, Kvalitativ intervju och Enkätstudie kan läsas mer om de metoder 

som tillämpats och varför. Design av studien beskriver det arbete som skett med urval av 

informanter för studien och hur datainsamling har gått till. Under rubriken Analys 

beskrivs hur datan har behandlats efter insamling, samt hur denna redovisats i 

Resultatdelen. Under Etiska frågor redovisas de etiska aspekter som tagits i hänsyn då 

studien genomförts. Slutligen beskrivs studiens validitet under rubriken Studiens 

tillförlitlighet. 

 

4.1 Metodologiska övervägningar 
Då arbetet med denna studie startade var det tänkt att studien helt skulle utformas som en 

kvalitativ intervjustudie. För att komma till insikt med hur pedagoger arbetar ansåg jag 

att en intervjustudie var vägen att gå för att ta reda på detta. Inför utformandet av 

intervjustudien valde jag att trots detta att göra en förstudie genom ett webbaserat 

enkätverktyg för att bli mer förtrogen med mitt forskningsområde. De svar enkätstudien 

resulterade i visade sig vara för intressanta för att endast finnas med som en bilaga till 

denna studie, vilket resulterade i att jag valde att inkorporera resultaten från enkätstudien 

i denna studies primärdata. 

 

Eftersom studien har sitt mål i att studera hur verksamma lärare arbetar med kursen 

musikproduktion har den delvis utformats som en halvstrukturerad kvalitativ 

intervjustudie. Tillsammans med enkätstudien utgör dessa grunden för denna studies 

data. När Kvale och Brinkmann (2009) beskriver målet för en kvalitativ 

forskningsintervju menar de att den söker att förstå världen från undersökningspersonens 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levande värld som 

den var före de vetenskapliga förklaringarna. Samtalet används här som sätt att ge 

intervjuaren och informanterna för studien möjlighet att tillsammans utforska de olika 

problem och hur man kan arbeta fram bättre metoder för hur undervisning ska bedrivas. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa intervjun som en aktiv process där 
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intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom sin relation. Denna metod 

skiljer sig från den positivistiska synen på kunskap som finns i den kvantitativa 

forskningsmetoden eftersom den inte ger givna fakta som kan kvantifieras. 

 

Bryman (2011) beskriver att fokus för den kvantitativa studien framgår av den 

uppmärksamhet som ägnas frågan om hur man kan få fram ett representativt urval. För 

att bli mer förtrogen med området valde jag att göra en förstudie i form av en enkätstudie 

som skickades ut till nittionio verksamma pedagoger som undervisar i ämnet 

musikproduktion och digitalt skapande. Denna förstudie visade sig innehålla så pass 

mycket intressant information att jag omvärderade detta material för att bli en del av den 

primärdata som studien bygger på. Detta sätt att arbeta med både kvantitativ och 

kvalitativ metod, kallar Karpatschof (2006) för metodtriangulering. 

4.1.1 Metodtriangulering 
Metodtriangulering innebär att man kombinerar flera metoder för att utforska sitt område. 

Det kan innebära en kombination av både metoder av kvalitativ och kvantitativ art, men 

även två metoder inom samma kategori. Genom att göra en kvantitativ 

enkätundersökning inför intervjustudien kan frågorna anpassas för att få reda på ifall 

intervjupersonens livsvärld är unik, eller om man kan se tecken på att fler upplever 

situationen på ett liknande sätt.  

 

Karpatschof (2006) om metodtriangulering: 

 
Da de kvantitative og de kvalitative metoder har dyder og svagheder, som overlapper i 
meget ringe grad, kan det synes en oplagt idé at kombinere dem. Som nævnt er dette ikke 
altid teoretisk velbegrundet, men ofte kan der være fornuft i at betragte et fænomen eller 
et genstandsområde ud fra såvel et serialiseret som et konkret perspektiv, og det vil da 
være ønskværdigt at tilstræbe et supplementsforhold gennem en kombination af de to 
metoder. (s. 49) 

 

Den enkätstudie som gjorts fungerar här som ett sätt att kartlägga det område som sedan 

behandlats i intervjustudien. 

4.1.2 Kvalitativ intervju 

Kvalitativ forskning söker som tidigare nämnt att utforska informanternas livsvärld. 

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på 
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siffror (kvantitativ forskning), där stor vikt läggs vid att analysera och tolka studiens 

primärdata. Den halvstrukturerade forskningsintervjun är explorativ i sin natur, och är 

varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Detta är denna tekniks 

styrka, eftersom intervjun kan ledas in på avenyer som ej på förhand bestämts av 

intervjuaren, och på så sätt leda till att ny kunskap bildas. Analys sker sedan på de 

transkriptioner gjorts på de bandinspelningar som upptagits vid intervjutillfället. 

4.1.3 Enkätstudie 

En enkätstudie är en form av standardiserad intervju där frågor med givna svarsalternativ 

ger undersökaren kvantifierbar information. Ejlertsson (2005) beskriver i sin bok 

Enkäten i praktiken enkäter på följande sätt; ”Enkäten består av ett formulär, vilket 

innehåller frågor med övervägande fasta svarsalternativ” (s. 7). Fördelen med denna 

metod är att man genom att använda sig av standardiserade intervjufrågor kan få många 

svar som kan kvantifieras.  

4.2 Design av studien 
I denna del presenteras urvalet ur de två studierna, samt hur datainsamlingen har gått till. 

Underrubrikerna som handlar om urval är uppdelade utifrån båda delstudierna. 

Datainsamling behandlar all den datainsamling som har skett i de båda delstudierna. 

4.2.1 Urval - intervjuer 
Urval av informanter har gjorts slumpmässigt i den mån att de varit tillgängliga och 

intresserade av att delta i studien. Intervjuerna har skett i form av en halvstrukturerad 

intervju med på förhand konstruerade frågor (Bilaga 1). Det enda kriteriet var att de 

undervisar i kursen Musikproduktion 1 i den svenska gymnasieskolan. Efter detta 

verifierats har geografisk närhet premierats. Eftersom enkätstudien omvärderades som 

primärdata valdes, i samråd med handledare, att endast utföra två stycken intervjuer 

eftersom denna studie annars skulle bli för omfattande. 

4.2.2 Informanter - intervjuer 
I denna studie har två intervjuer gjorts, båda med pedagoger som undervisar i kursen 

Musikproduktion 1 vid olika svenska gymnasieskolor.  
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• Anders är i trettiofemårsåldern och undervisar på en gymnasieskola i Stockholm. 

Han lärde sig använda datorn för att producera musik hemma, men beskriver att 

han började studera musikproduktion 2003 då han gick på musikhögskolan. Det 

var här han kom i kontakt med studiomiljöer, mikrofoner och inspelningsteknik 

på ett mer omfattande sätt. Han undervisar även i piano och gehörs- och 

musiklära samt ensemble, någonting han beskriver att han haft användning för då 

han undervisar i musikproduktion, då fokus ibland behöver flyttas från de rent 

inspelningstekniska aspekterna av kursen till exempelvis musikteori. 

 

• Vilmer är i femtioårsåldern och undervisar på en gymnasieskola i Malmö. Han 

har frilansat som musikproducent, och har lärt sig mycket av det han kan på egen 

hand. Han är utbildad vid musikhögskolan, till musikpedagog för att bli behörig i 

att undervisa i musikämnena, och har sedan han började undervisa gått 

fördjupningskurser för att lära sig bland annat nya musikprogram (exempelvis 

Logic). 

 

4.2.3 Urval - enkät 
Enkätstudien är utformad med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg som heter 

Surveymonkey. På webbplatsen har ett konto skapats, och en enkät utformades (Bilaga 

2). Enkäten delades sedan via mail med nittionio (99) pedagoger som arbetar på estetiska 

programmet i Sverige, samt i enstaka fall rektorer som ombetts vidarebefordra länken till 

lärare som undervisar i musikproduktion eller digitalt skapande på den skola de är 

huvudman för. Tillsammans med länken till enkätstudien skickades även ett följebrev 

som beskrev studiens fokus samt att det varit frivilligt och anonymt att svara på enkäten. 

Urvalet skedde genom att leta upp ett stort antal gymnasieskolor med estetiskt program 

med inriktning på musik via olika kommuners, och privata skolors hemsidor. 

4.2.3.1 Svarsfrekvens	

Enligt Ejlertsson (2005) finns det två typer av bortfall som kan uppstå då en enkätstudie 

delges respondenterna. Dessa är externt bortfall och internt bortfall. Vad som 

kännetecknar externt bortfall är då en informant i urvalet “vägrar att, eller inte har 

möjlighet att, delta i den avsedda undersökningen…” (Ejlertsson, 2005 s. 25). I denna 

studie kan identifieras ett externt bortfall på 74 %. Det kan delvis ha sin förklaring i att 
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mailadresser varit felaktiga, eller att frågan riktats till en person som ej ansett sig ha 

tillräckliga kunskaper inom ämnet, och samtidigt inte valt att vidarebefordra den till 

annan som har det. 

 

Internt bortfall kännetecknas av informanter valt att ej besvara en enstaka fråga bland de 

övriga som finns med i enkäten. (Ejlertsson, 2005 s. 25). Det interna bortfallet har varit 

nästan obefintligt. Endast en fråga har sammanlagt mellan de 26 informanterna har 

lämnats obesvarad. Denna fråga rörde vilken stad informanten arbetar i, och eftersom 

studien inte har som syfte att kartlägga eventuella regionala skillnader i hur 

undervisningen bedrivs på olika orter, är detta ovidkommande. 

 

4.2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen från enkäten har skett automatiskt genom hemsidan Surveymonkey. 

Enkäten var öppen mellan 5 januari och 16 mars 2017. Då respondenterna svarat på 

enkäten sparas all data på hemsidan och ligger kvar där tills studien är avslutad. Därefter 

sammanställdes datan från enkätundersökningen i ett Exceldokument, där statistik och 

citat dokumenterades.  

 

Enkätstudien är till stor del uppbyggd av påståenden som respondenterna har fått 

möjlighet att rangordna utifrån vad de anser är viktigt och mindre viktigt. Denna typ av 

svarsskala kallar Ejlertsson (2005) för en ordinalskala – där respondenten får svara för 

att rangordna från det lägsta till det högsta (s. 89). Skalan som använts har varit 

femgradig och gått från ”Inte alls viktigt” till ”Mycket viktigt”. Mellan dessa steg fanns 

alternativen ”Inte viktigt”, ”Lagom viktigt” och ”Ganska Viktigt”. I efterhand upplevs 

denna graderingsskala som problematisk eftersom stegen mellan ytterligheterna kan ha 

upplevts som diffusa. Detta skulle kunna ha åtgärdats genom att exempelvis använda sig 

av en sifferskala från 1 till 5 som inte ber respondenterna uttrycka sin åsikt med ord de 

eventuellt känner inte är representativa för deras tankar. 

 

Intervjuerna ägde rum under februari och mars månad 2017 och spelades in med 

informanternas samtycke och finns tillgängliga som MP3 filer, samt genom 

transkriptioner. 
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Ytterligare en sak att påpeka är att studien ursprungligen hade för avsikt att även studera 

den bredare kursen ”digitalt skapande” i gymnasiet. Kursen syftar till undervisning där 

skapande med hjälp av digitala verktyg är huvudsyftet. Skillnaden är att man i digitalt 

skapande även använder sig av andra medium så som bild och video. I vissa fall har 

enkätfrågorna ställts till pedagoger som undervisar i denna kurs, men syftet har då varit 

att studera hur man i denna kurs arbetar med att bearbeta auditiv information (musik). 

4.3 Analys 
Efter att enkätsvaren kommit in har resultatet av delstudien kompilerats och behandlats i 

ett Exceldokument där procentsatser och grafiska diagram skapats. Siffrorna har sedan 

använts för att studera eventuella tendenser av svaren där jag gett min tolkning av vad 

statistiken kan betyda. Statistiken har redovisats i kapitlet Resultat och har där 

sammanställts med intervjuinformanternas citat för att jämföra de båda metoderna, och se 

ifall de sammanfaller på någon punkt. 

 

Intervjuerna spelades in och ljudupptagningarna har sedan transkriberats. Ambitionen har 

varit att transkribera de inspelade intervjuerna ordagrant, där talspråk, ofullständiga 

meningar bevarats i skrift. De utskrivna transkriptionerna har sedan analyserats tematiskt. 

Bryman (2011) beskriver att den centrala idén som ligger till grund för tematisk analys är 

att det är ett ”sätt att tänka när det gäller när man ska hantera teman och data ” (s. 529). 

Då informationen från intervjustudien presenteras i resultatkapitlet är citat utskrivna 

tillsammans med mina ord om hur jag tolkat citatet. Dessa transkriptioner studerades 

sedan för att se om det fanns eventuella samband med de svar som enkätens respondenter 

givit i diskussionskapitlet. Under några frågor i enkätstudien har enkätrespondenterna 

delgivits möjligheten att utveckla sina svar med hjälp av fritext. Dessa citat har då 

analyserats med samma analysmetod som intervjustudien, det vill säga tematiskt. 

4.4 Etiska frågor 
Det finns många etiska ställningstaganden att göra i en intervjustudie. Det ska inte bli ett 

förhör där intervjupersoner ska ställa inför svar på varför de gör på ett särskilt sätt i sin 

undervisning eller landa i värdeladdade ställningstaganden från intervjuaren sida kring 

intervjupersonernas arbete. 
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns etiska natur 

på följande sätt: 

 

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som produceras av sådan 
forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson, 
som bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig 
fri och säker nog för att prata om privata händelser som kommer att registreras för senare 
offentligt bruk. Detta kräver en fin balansgång mellan intervjuarens intresse av att 
komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för intervjupersonens integritet. (s. 32) 

 

Det finns här olika aspekter som intervjuaren ska ta hänsyn till då intervjun utförs. För 

det första måste intervjuaren vara noggrann med hur denne väljer att formulera sina 

frågor. Det är viktigt att intervjupersonen känner att de insikter och kunskaper denne har 

av det område som intervjuaren är intresserad av tas på allvar, och inte blir föremål för 

granskning och ifrågasättande redan under intervjutillfället. Att vara öppen för de svar 

som presenteras och värdera dessa med samma respekt som man själv förväntar sig bli 

bemött. En annan viktig sak att vara medveten om är såklart att intervjuerna kommer att 

bli offentliga, och finnas att tillgå för dem som är intresserade av resultatet av studien. 

Att vara noggrann med att poängtera att det blir en offentlig handling är därför viktigt för 

intervjuaren så att intervjupersonen är medveten om detta och inte känner att dennes 

integritet kränks, eller att dennes förtroende blir sviket. 

 

Både tillfrågade intervjupersoner och enkätrespondenter har inför studien fått en 

förfrågan om viljan att delta genom ett följebrev (Bilaga 3) som beskriver vad studiens 

syfte är, samt hur studien kommer att genomföras. I följebrevet beskrivs även hur alla 

informanter och respondenter deltar anonymt. Forskningsetiska överväganden har 

sammantaget gjorts i samråd med Vetenskapsrådets riktlinjer för hur 

samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas (Vetenskapsrådet, 1990).  

4.5 Studiens tillförlitlighet 
För att göra en studie som ger ett kvantifierbart svar om lärare i Sverige vill ha ett 

läromedel för undervisning i musikproduktion krävs ett större underlag än vad denna 

studie kan erbjuda. I fallet med denna studie kan den möjligen visa på en indikation av 

att så är fallet, vilket varit denna studies syfte. Bryman (2011) beskriver reliabilitet som 

något som ”rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
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betingelser” (s. 49). Eftersom denna studie endast utförts en gång, och hade ett stort 

externt bortfall kan jag inte garantera att studien skulle få samma utfall om den hade 

gjorts igen. Däremot vill jag hävda att frågorna som ställts är så pass konstanta (frågorna 

är inte ställda för att ta reda på hur respondenterna ser på sin situation en viss tid, utan 

mer generellt hur de upplever situationen på sin skola) att jag har svårt att tro att de som 

svarat skulle ha ändrat sin åsikt om dem om jag ställts samma frågor två månader senare.  

 

Analysen som gjorts i enkäten är endast behandlade för att räkna ut procentsatser som 

sedan presenteras i resultatet av denna studie. Jag kommenterar i resultatet endast vilka 

slutsatser man kan dra av statistiken, och i något fall har jag ifrågasatt om en fråga är 

korrekt ställd för att ge data som är representativ för det jag velat ta reda på. I de fall jag 

anser att frågorna varit otydliga har jag valt att inte använda dessa i diskussionen, men 

kommenterat detta då resultatet presenteras. Bryman (2011) kallar detta för 

”begreppsvaliditet” vilket han beskriver på följande sätt; ”det handlar i grunden om 

huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna” (s. 

50). Då jag som undersökare tvekat om att ett begrepp som använts har missförståtts av 

respondenter och informanter har jag valt att undvika att diskutera detta vidare. Utöver 

detta anser jag att resultatet av denna studie, inom ramen för studiens omfattning, bör 

anses vara tillförlitlig. 

 

Synen på tillförlitlighet i kvalitativ forskning skiljer sig ifrån kvantitativ forskning där 

”vissa kvalitativa forskare har ignorerat eller avfärdat frågor om validitet, reliabilitet och 

generalisering med argumentet att de har sin rot i förtryckande positivistiska 

föreställningar som står i vägen för en skapande och emancipatorisk kvalitativ forskning” 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 295). Här beskrivs hur vissa forskare som ägnar sig åt 

kvalitativ forskning söker att få sitt arbete värderat lika jämte det positivistiska paradigm 

som varit normen för hur forskning ska bedrivas tidigare. 

 

Då man talar om reliabilitet inom kvalitativ forskning finns det dock likheter med 

kvantitativ forskning. Reliabiliteten i kvalitativ forskning kan hänföras till ”att 

forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till 

frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 295). Av samma anledning som att jag i enkätstudien anser 

att de frågor som ställts i intervjustudien inte är formulerade på ett sätt som behandlar 
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tidpunkten för när studien genomfördes, så har jag svårt att tro att resultatet skulle se 

annorlunda ut om studien genomförts idag.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie. För att det ska bli så tydligt som 

möjligt har jag valt att med hjälp av de frågor som låg till grund för studien, utforma 

rubriker för var och en av dem och här behandlat dem separat. I första delen diskuteras 

resultatet av Hur undervisar lärare i musikproduktion? Här presenteras resultat av 

enkätstudien där respondenterna fått i möjlighet att utifrån enkätens frågeställning göra 

ställningstagande kring vad kursen ska innehålla (Vad ska kursen innehålla?) och 

beskriva vilka uppgifter motiverar eleverna? Dessa underrubriker kompletteras sedan 

med intervjuinformanternas resonemang kring samma frågor. I andra delen Kollegialt 

arbete – kvalitetssäkring presenteras resultatet av hur man arbetar kollegialt i skolor samt 

citat från enkätrespondenter och intervjuinformanter där tankar om vad man gör för att 

kvalitetssäkra undervisningen. Läromedel för musikproduktion beskriver resultatet av hur 

man arbetar med läromedel i kursen. I den sista delen Finns det ett behov för ett sådant 

material? beskrivs resultatet av frågan varför ett kursmaterial behövs enligt informanter 

och respondenter.  

5.1 Hur undervisar lärare i musikproduktion? 
Musikproduktion är fortfarande ett relativt ungt ämne i den svenska gymnasieskolan, 

särskilt sedan skolreformen 2011 då valet gjordes att strukturera om innehållet från ämne 

till kurs. Av de informanter som tillfrågats beskriver flera att kursen är mycket praktiskt 

orienterad. Enkätens resultat tyder på att respondenterna anser att kursens innehåll bör 

innehålla en stor andel praktiskt arbete. 

5.1.1 Vad ska kursen innehålla? 
I följande avsnitt presenteras enkätsvaren och intervjuresultat för frågan “Vad anser ni är 

viktigast att era lektioner innehåller?” Här gör respondenterna en bedömning av vad de 

anser är viktigt att undervisningen innehåller utifrån sitt perspektiv. Bedömningen har 

gjorts utifrån en femgradig skala som går ifrån “Inte alls viktigt” till “Mycket viktigt”.  



	 31	

 
Figur 2.1 - Lärarnas uppfattning om vikten av att eleverna får tid att utforska ämnet på egen hand. 

 

Figur 2.1 visar statistiken från frågan “Vad anser ni är viktigast att era lektioner 

innehåller?” tillsammans med påståendet “Att eleverna själva får utforska hur man kan 

arbeta med musikproduktion.” 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att eleverna får 

tid till att utforska området på egen hand. 65 % beskriver att de tycker att det är ”Mycket 

viktigt att undervisningen innehåller tid för eget utforskande. 23 % respektive 8 % anser 

att det är ”Ganska viktigt” respektive ”Lagom viktigt”. Endast en respondent (4 %) 

svarade att sådan tid inte var viktig. 

 
Figur 2.2 - Lärarnas uppfattning om vikten av att förebilda genom exempel. 

 

Figur 2.2 visar respondenternas svar på frågan “Vad anser ni är viktigast att era lektioner 

innehåller?” med påståendet “Att genom exempel förebilda hur arbetet med 

musikproduktion kan fungera.” 
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Resultatet visar att ingen av de tillfrågade respondenterna anser att den mer traditionella 

undervisningsmetoden förebildning är oviktig. En majoritet (73 %) anser att det är 

mycket viktigt att lektionerna i musikproduktion innehåller moment av förebildning, och 

19 % tycker att det är ganska viktigt. Värt att notera är att ingen respondent valde att 

svara i den negativa sidan av svarsalternativen om detta påstående. 

 

 
Figur 2.3 - Lärarnas uppfattning om vikten av att föreläsa om hur tekniken fungerar. 

 

 
Figur 2.4 - Lärarnas uppfattning om vikten av att instruera i hur verktygen används. 

 

Figur 2.3 visar svaren på frågan “Vad anser ni är viktigast att era lektioner innehåller?” 

med påståendet “Att föreläsa om hur tekniken fungerar och varför”. Varför i detta 

påstående var ett sätt för mig att specificera ett behov av att eleven blir införstådd i hur 

tekniken har utvecklats och varför den fungerar som den gör. 
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Figur 2.4 visar svaren på frågan “Vad anser ni är viktigast att era lektioner innehåller?” 

med påståendet “Att instruera elever i hur man använder de verktyg som skolan 

erbjuder”.  

 

Resultaten på dessa punkter visar att ingen av de tillfrågade respondenterna anser att det 

bör nedprioriteras att föreläsa om hur tekniken fungerar, eller hur skolans verktyg 

används. Eftersom ämnet innehåller mycket dyr teknik som riskerar att gå sönder om 

man inte förstår hur den fungerar, visar detta resultat på att man är mån om att eleverna 

ska lära sig att sköta sina verktyg så att de fortsätter att fungera som de ska. Dessa två 

frågor kan tolkas väldigt lika, eftersom båda rör teknik och verktyg. Avsikten med 

frågorna var att de skulle komplettera varandra med att innefatta både hårdvara och 

mjukvara i undervisningen. “Tekniken” i detta avseende syftade till möjligheterna att 

manipulera auditiv information med hjälp av exempelvis kompressorer, och EQ plugins i 

digitala eller analoga ljudbehandlingsprogram. Detta bör ha formulerats noggrannare för 

att få en tydligare distinktion. 

 

Intervjuinformanternas uppfattning av vad kursen bör innehålla speglar i viss mån 

enkätsvaren. En progression där man i början av kursen instruerar mycket om verktygen 

och undervisar, och gravis ger eleven mer ansvar för sitt eget lärande.  

 
Ja, det är mycket praktiskt arbete. Det är det det går ut på. I början är det rätt mycket läsa, 
fatta vad, att ljud är en materia typ. Att man ska förstå̊ att det är någonting som finns på 
riktigt och rör sig och har olika egenskaper liksom. Och då läser man rätt mycket, men vi 
gör ju mycket experiment alltså det är mycket såhär. Såhär ser det ut, nu fasvänder vi två 
ljud mot varandra så blir det noll liksom, så hör de det. ”Ja, det hörs ingenting” och så 
vidare. (Vilmer) 

 

Att kursen är praktiskt orienterad är rimligt, eftersom det på många sätt har likheter med 

exempelvis slöjd där hantverkskunskaper är en förutsättning för att kunna uttrycka sig 

konstnärligt. Det är viktigt att eleven förstår hur tekniken fungerar för att den ska bli en 

hjälp vid kreativt skapande snarare än en aspekt som hindrar arbetet. Detta ställer krav på 

pedagogens förmåga att ge tydliga instruktioner. Att kunna förklara hur tekniken 

fungerar för en elev som inte har någon erfarenhet av att använda datorer som verktyg för 

musikproduktion är en utmaning som informanterna vittnar om, särskilt då pedagogen 

själv förstår ämnet så väl, samtidigt som man använder sig av, och lär ut, korrekt 
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terminologi kopplat till området. På frågan vad som är viktiga egenskaper i 

undervisningen svarade Vilmer på följande sätt: 

 

Det är förmågan att förklara på ett vettigt sätt liksom. Att man inte blir för nördig. Det är 
jävligt lätt att prata över huvudet på folk, tycker jag. Det märker man ju när man börjar. 
Att man säger såhär; Ja, Q-värdet på den här EQ:n, alltså du vet såhär? De fattar 
INGENTING liksom”. (Vilmer)  

 

Även Anders delar denna uppfattning, om hur viktigt det är att skapa ett gemensamt 

språk för undervisningen:  

 

Jag tycker att de är jätteduktiga, de har bra, bra öron med sig, men de har inte alltid namn 
för vad de gör, eller kunskapen att liksom, applicera det i nya sammanhang så att det 
handlar mycket om att få dem att, dels få syn på sin egen kunskap inom 
musikproduktion. (Anders) 

 

Anders beskriver här en situation då han mött elever med kunskaper om att skapa musik, 

men att de saknat sätt att uttrycka sina kunskaper i korrekt terminologi, något som skolan 

ska undervisa om för att underlätta samarbete mellan olika elever och, elever och lärare. 

5.1.2 Vilka uppgifter motiverar eleverna? 
I följande avsnitt presenteras enkätsvaren som behandlar respondenternas uppskattning 

av vad eleverna anser är motiverande arbetssätt i musikproduktionskursen. Svarsskalan 

går från ”Inte alls motiverande” till ”Mycket motiverande”.  

 

Jag valde att ställa frågor om motivation till pedagogerna som deltog i enkätstudien 

eftersom jag var intresserad av att se hur de uppfattade olika typer av uppgifter eleverna 

fick göra under utbildningen. Valet att be enkätrespondenterna göra ställningstagande 

kring hur motiverande en uppgift är för eleverna kan i efterhand upplevas som 

problematisk eftersom elevgrupper kan se så olika ut och att det då blir svårt att 

säkerställa resultatet av dessa frågor. Tanken med dessa frågor var att, i det stadie 

enkätdelen av denna studie fortfarande var tänkt som en förstudie, att de skulle kunna ge 

en fingervisning av hur respondenterna såg på motiverande och intressant undervisning, 

och om de kunde urskilja särskilda moment som stod ut i dessa hänseenden. 
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Figur 3.1 – Uppgifter om praktisk kunskap (t.ex. uppmickning eller mixning) 
 

Figur 3.1 visar att respondenterna är oense om hur motiverande de upplever uppgifter om 

praktisk kunskap om musikproduktion är för eleverna. Tilläggas bör dock att inget av 

svaren tyder på att det skulle vara omotiverande, då inga svar faller i den negativa delen 

av skalan.  

 

Detta kan tolkas som att eleverna är mer motiverade av uppgifter som gäller inspelningen 

och skapandet i kursen, och att de inte är lika intresserade av förberedelserna och 

efterarbetet. Det kan också tolkas som att många elever är vana vid att skapa musik själva 

med hjälp av en dator, och är inte lika intresserade inspelningsteknik som är separerad 

från den digitala (uppmickning). 

 
Figur 3.2 – Uppgifter där eleverna exempelvis ska producera en låt utifrån ramar 

 

Figur 3.2 visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna upplever att eleverna blir 

motiverade då de får i uppgift att producera en låt utifrån ramar. Dessa uppgifter är 

vanliga inom musikproduktionsutbildningar eftersom det kan simulerar ett verkligt 

scenario. I branschen brukar man kalla sådana uppgifter för att skriva på ”lead”. Ett lead 
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(från ordet ”att leda” på engelska) kan vara en beskrivning av hur låten man ska skriva 

ska låta, exempelvis vilken genre eller för vem och vilken röst den ska skrivas. Det kan 

även innebära att man får en referens i form av en låt eller skiva som låten ska passa in 

på. Det är den vanligaste formen av uppdrag som professionella musikproducenter får, 

vare sig det är från ett musikförlag eller som arbetsprov. 

 

38 % upplever att dessa uppgifter är mycket motiverande, och 54 % upplever att de är 

ganska motiverande. Här tolkas resultatet som att eleverna tycker att det är motiverande 

uppgifter eftersom att de i dessa uppgifter kan fokusera på ett antal delar av produktionen 

och inte behöver göra ställningstaganden inom alla områden. Det kan också vara ett sätt 

att ”distansera” sig från det egna skapandet i de fall dessa uppgifter rör genrer man inte 

har en personlig dragning till, vilket kan minska eventuell självkritik. 

 
Figur 3.3 – Uppgifter där eleverna ges fria händer att skapa utan ramar 

 

Då det gäller uppgifter där eleverna får fria händer i sitt skapande är resultatet av enkäten 

mer utspritt. Majoriteten av respondenterna beskriver att uppgifter där eleven får full 

frihet i sitt skapande är ”Ganska motiverande” med 42 % och ”Mycket motiverande” 19 

%. Vidare beskriver 23 % arbetet som ”Lagom motiverande” och 16 % som att det 

arbetet inte är motiverande.  

 

Resultatet skiljer sig ifrån tidigare frågor om motiverande uppgifter där fler anser att det 

inte är motiverande för eleverna. Detta resultat tolkar jag som att uppgifterna kan 

upplevas som för omfattande för vissa elever. Att uppgifter av denna art inte anses vara 

motiverande kan bero på att elever känner att de måste prestera högre, och samtidigt har 

en föreställning om att man måste bidra med någonting nytt då det gäller den egna 
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kreativiteten. Det är uppgifter som på ett annat sätt än tidigare beskrivna uppgifter 

utmanar elevens självkänsla och kan underminera denna i de fall eleven ”kör fast” i sitt 

arbete. Jag tror att sådana här uppgifter inte lämpar sig då eleven är nybörjare inom 

musikproduktion, och att de lämpar sig mer för elever som utvecklat dessa sidor av sitt 

skapande mer än de som inte har gjort det tidigare. 

 
Figur 3.4 – Uppgifter som handlar om teknisk kunskap (t.ex. prov eller teoretiska problem) 

 

Figur 3.4 behandlar resultatet på hur de tillfrågade respondenterna upplever motivationen 

hos elever då de har i uppgift att prövas av läraren att de har förstått hur ett moment, eller 

ett arbetssätt utförs. Dessa uppgifter är vanliga i mer traditionell undervisning och är inte 

sällan det underlag som läraren har för den bedömning läraren gör i samband med 

betygsättning. I ett praktiskt ämne brukar dessa uppgifter inte få särskilt mycket utrymme 

då man istället väljer att bedöma produkten av vad eleven lärt sig. I musikproduktion är 

det inte ovanligt att kvaliteten av ett arbete bedöms i sin helhet snarare än att eleven får 

visa hur väl införstådd med de teoretiska kunskaperna i ämnet. 

 

62 % av de tillfrågade beskriver att dessa uppgifter är ”Lagom motiverande”, med 

ungefär lika tendenser som pekar uppåt i skalan (15 % ”Ganska motiverande samt 4 % 

”Mycket motiverande”) som nedåt (19 % ”Inte motiverande”). Resultatet tolkas här som 

att frågan är svår att besvara och att majoriteten därför valt att lägga sig i mitten av 

skalan. Tanken med frågan var att undersöka ifall läraren upplever att eleverna tycker att 

det är motiverande att genom färdighetsprov få en mer traditionell bedömning av sitt 

arbete där förmågan att läsa sig till kunskaperna får större utrymme. Att genom att visa 

att man behärskar exempelvis en uppmickning av ett trumset och kan motivera varför 

man placerar en särskild typ av mikrofon vid en viss trumma och så vidare.  
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Eftersom man idag kan skapa musik med enbart förinspelat material kan eleven snabbt 

kan nå ett resultat som denne är nöjd med. Det kan ge en illusion av att musikskapande 

med digitala verktyg är mycket enklare än vad man i skolan förväntar sig att eleven ska 

kunna efter denne har gått en kurs. Då eleven förstår detta kan det få en negativ effekt på 

motivationen för eleverna. En av enkätrespondenterna beskriver denna problematik på 

följande sätt; ”De tekniska förutsättningarna är bättre än någonsin men både 

förkunskaper och drivkraften att utveckla kunskaper snarare hämmas av detta. Det är 

svårt för eleverna att "konkurrera" med allt som är färdiggjort och låter bra” (Enkätsvar). 

Detta citat går inte att koppla till de frågor om vilka typer av arbeten som är motiverande 

i undervisningen, men det ger en insikt i hur vissa elever har för förväntningar på vad en 

kurs ska innehålla. 

5.2 Kollegialt arbete – kvalitetssäkring 
I följande avsnitt presenteras resultatet av frågor som gäller det kollegiala arbetet ute på 

de tillfrågades arbetsplatser, samt hur man arbetar med att kvalitetssäkra undervisning 

och material. I enkätstudien har respondenterna även fått möjlighet att utveckla sitt svar 

på denna fråga för att på så sätt kunna beskriva situationen och eventuella anledningar till 

varför man svarat som man gjort. Av respondenterna valde 8 stycken (31 %) att utveckla 

sina svar på denna fråga, och dessa citat, samt resultatet av intervjustudien presenteras i 

slutet av detta avsnitt. 

 
Figur 4.1 – Finns det ett fungerande kollegialt arbete? 

 

Figur 4.1 visar resultaten från frågan om de tillfrågade enkätrespondenterna ansåg ”att 
det finns ett fungerande kollegialt arbete med utformningen av kursen i 
musikproduktion/digitalt skapande vid er skola”. Resultatet visar att det är 56 % av de 
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tillfrågade upplevde att det fanns ett fungerande samarbete med andra lärare på skolan 
som undervisade i samma kurs. 46 % svarade att de inte ansåg att det fanns ett 
fungerande kollegialt arbete. Här följer några citat för att nyansera respondenternas svar: 

 

• ”För få lärare att utbyta erfarenheter och pedagogiska strategier”. (enkätsvar) 
• ”endast en lärare”. (enkätsvar)  
• ”Bra samarbete inom digitalt skapande, hittills inte så mycket samarbete med 

musikproduktion”. (enkätsvar)  
• ”Skolan är inte tillräckligt stor, därför har vi inte flera kollegor med samma inriktning”. 

(enkätsvar) 

 

En respondent beskriver hur man arbetar utifrån de förutsättningar man har och 

diskuterar arbetet med lärare som undervisar i andra kurser inom ämnet musik på 

följande sätt; ”Eftersom vi integrerar andra kurser, t ex ensemble och i viss mån 

instrument och sång, och det är en del i vår utåtriktade verksamhet” (enkätsvar). 

 

De som beskriver att man arbetar kollegialt med utformningen beskriver sin situation så 

här:  

 

• ”Vi är bara två som arbetar med musikproduktion och är insatta i ämnet”. (enkätsvar) 
• ”Ett fungerande kollegialt arbete ser jag som en förutsättning för att utbildningen ska 

bra…”. (enkätsvar) 

 

Att vara två som undervisar i samma kurs på en gymnasieskola får här anses vara en 
fördel. Att ha endast en annan som man kan diskutera utformning och bedömning av 
arbetet tillsammans med är bättre än att göra det själv. 
 
De tillfrågade intervjupersonerna arbetade båda på skolor där man var flera som arbetade 

med samma kurs de beskriver arbetet som viktigt, eftersom det blir ett sätt att 

kvalitetssäkra den egna undervisningen, och att diskutera moment som fungerar och 

moment som inte fungerar. Vilmer beskriver sin situation så här: 

 
Vi är två lärare som har musikproduktion 1, och vi kör ju samma grejer. Så här samma 
prov och snackar lite titt som tätt om saker och ting. Det är jätteviktigt, det är en eller, om 
det går, så är ju det en fördel. Det är rätt trist att vara själv lärare i ett ämne. För man vet 
inte om man gör rätt eller såhär, det kan kännas såhär... Ja men det är alltid bra att bolla 
liksom, tycker jag. (Vilmer) 
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Att ensam undervisa i en kurs på en skola beskriver Vilmer som ”trist”. Att diskutera 

upplägg med någon som också är insatt i arbetet gör både arbetet roligare, och det kan 

belysa eventuella brister som finns i den enskildes undervisning, något som i sin tur 

berikar båda individernas arbete kvalitetsmässigt, och hur lustfyllt arbetet blir. 

 

När jag ställde frågan om de undervisande lärarna i musikproduktion på Anders skola 

arbetade olika beskriver han den kollegiala situationen så här: 

 
Det tror jag blir olika i sak, i och med att man kommer med sin egen erfarenhet, det kan 
ju vara så att man behandlar samma moment, och där försöker vi ju liksom, kurserna 
försöker vi ju synka så gott det går på skolan. Musikproduktion har ju åtminstone, kurs 1, 
är ju rätt noga uppstyrd så den även ser likadan ut för de som läser individuella val. De 
har ju lite andra förutsättningar, lokaler och så vidare. (Anders) 

 

Citatet ovan belyser två positiva aspekter av kollegialt arbete. Den första är att man har 

möjlighet att bidra med sin egen erfarenhet inom området. Det är en förutsättning att 

pedagogen får möjlighet att själv välja hur denne presenterar ämnet för sin elevgrupp och 

att man kan anpassa sig sin undervisning efter den. Att kollegorna samtidigt är mån om 

att deras kurser är likvärdiga genom att tillsammans diskutera upplägg med sina kollegor 

trots att man har olika lärare som undervisar är viktigt för elevernas möjlighet att kunna 

kommunicera om sina kunskaper även utanför skolans värld. Vidare uttrycker sig Anders 

om en bredare implementering av kollegialt lärande på följande sätt: 

 
Sen är kursinnehållet, tror jag ganska, välbalanserat och det finns en likvärdighetstanke i 
att också kursen ska vara på ett visst sätt. Sen har vi samarbete med andra skolor så att vi 
vet att det vi gör inte är uppåt väggarna tokigt. Sen är eleverna väldigt duktiga här, det 
kan hända att man springer fortare i kurs ett än vad man gör på en annan skola. (Anders) 

 

Att diskutera kursinnehåll med andra skolor som har undervisning i samma kurs skapar 

ett bredare nätverk av pedagoger som bidrar med det Zandén kallar för en kollegial 

yrkeskultur som stärker likvärdigheten mellan skolor och professionen.  

 

Då det gäller val av material för undervisning beskriver Anders hur han tänker då söker 

efter information på internet på följande sätt: 

 
Det är svårt att kvalitetssäkra tycker jag. Alltså det är lätt att hitta, och det är många som 
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har patentlösningar, men det är jättesvårt att se liksom den pedagogiska tanken. För det 
krävs en djupare analys tycker jag och den tiden, det är inte alltid man har den och då är 
det lättare att man gör själv. (Anders)  

 

Anders beskriver att det finns mycket material man kan använda på internet, men 

eftersom man inte hinner kontrollera ifall exempelvis videos som ligger ute förklarar 

kunskaper på ett pedagogiskt sätt väljer man istället att göra materialet själv. 

 

Då Vilmer får frågan om att göra sitt material själv beskriver han sitt första år som lärare 

i musikproduktion såhär: 

 
 Johan: Ja, skulle du säga att så här, du får ju ändå utforma allt då själv? 

Vilmer: Mm. 
Johan: Men, och känner du att det funkar bra liksom? Med det? 
Vilmer: Ja, det gör det. Men det är det inte, det funkar inte bra första året.  

 

Att det är svårt att undervisa i musikproduktion första åren är rimligt, något som Vilmer 

här beskriver, med tanke på den mängd information och åtskilda kunskapsområden 

kursen skall innehålla enligt kursplanen. 

5.3 Läromedel för musikproduktion	

I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen för hur respondenter och 

intervjupersoner har svarat i frågan ”Anser ni att det skulle gynna ert arbete att utarbeta 

metodbok för undervisning i musikproduktion/digitalt skapande?” Inledningsvis 

presenteras statistiken från enkätundersökningen och sedan hur de tillfrågade 

intervjupersonerna resonerat kring frågan. I enkätstudien har frågan ställts som sluten 

fråga med ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej” samt att respondenten fått möjlighet att utveckla sitt 

svar. I intervjustudien formulerades denna fråga ”Använder ni er av någon färdig 

metodbok eller ett material som grund för er planering?” 
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Figur 4.2 – Skulle arbetet gynnas av att utforma en metodbok?  

 

Figur 4.2 visar resultatet av enkätfrågan ”Anser ni att det skulle gynna ert arbete att 

utarbeta en metodbok för undervisning i musikproduktion/digitalt skapande?”. 54 % av 

respondenterna ställt sig positiva till frågan, samtidigt som 35 % är obestämda, och 11 % 

har svarat att de inte tycker att det skulle gynna arbetet.  

 

Resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade skulle vilja ha ett material de kan utgå 

ifrån då de utformar sin undervisning. Av de 35 % som svarat ”Vet ej” behövs de 

utvecklade svaren för att se vad anledningen till detta ställningstagande kan vara.  

 

Av de svar som enkätrespondenterna gett finns det två som här tolkas som varken ställer 

sig positivt eller negativt till frågan: 

 

• ”Tveksam. Det känns som att det ännu är svårt att göra metodböcker i detta ämne som 
inte genast blir hopplöst passé”. (enkätsvar) 

• ”Det finns redan ganska mycket litteratur som är bra och det är nog mycket svårt att 
skapa en metodbok som täcker de behov som finns”. (enkätsvar) 

 

Båda dessa svar beskriver att det skulle vara svårt att utarbeta ett material, och därför är 

man tveksam till detta. Att området innehåller ständig förändring och att tekniken byts ut 

beskrivs av det första svaret som ett problem. Det andra svaret beskriver att det redan 

finns mycket litteratur skriven på ämnet, och att det därför kan vara svårt att skapa en 

metodbok som tillför någonting nytt. 

 

Anders beskriver att man på hans skola gör mycket av materialet själva eller letar efter 

det man behöver på internet, exempelvis genom YouTube där det finns organisationer 
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eller privatpersoner som delar med sig av sin kunskap genom så kallade ”tutorials”. I 

citatet nedan används ordet för att beskriva videos på hemsidan YouTube där 

någon förmedlar sin kunskap om ett ämne, genom att påvisa ett exempel. På 

internet finns även forum där man kan ställa frågor där vem som helst får bidra med sina 

kunskaper. Båda dessa resurser beskrivs i citaten nedan då Anders beskriver hur han och 

hans kollegor arbetar med sitt material. 

 

Nej, vi gör nästan uteslutande allt material, och det vi fångar in är ju liksom videos som är 
aktuella eller som förklarar på ett väldigt bra sätt. Jag vet vi har använt så här Logic-tutorials 
som har varit inköpta, eller funnits tillgängliga som en bank, men det är också någonting vi 
gör själva utefter de behov som finns. (Anders) 

 

Anders beskriver att kollegiet nästan uteslutande skapar allt material själva. Han sätter 

krav på att det material som kommer från en annan källa är aktuellt och, eller förklarar ett 

moment på ett väldigt bra sätt. 

 

Anders beskriver även hur det idag inte är ovanligt att möta elever som har mer 

kunskaper än pedagogen om vissa aspekter av det ämne som pedagogen är expert på. 

Anders beskriver hur han själv hamnat i sådana situationer i sin undervisning: 

 

Ja, jag tänker ödmjukhet inför att eleverna kanske sitter på mycket större kunskap än en 
själv, på vissa områden. Att släppa fram det och säga att: "Du har förmodligen rätt. Du 
har tänkt längre än mig på just den saken, men jag kan det här. Får jag visa dig det? 
(Anders) 

 

Anders beskriver här en situation där han mött elever som kunnat mer än honom i kursen 

han undervisar. Istället för att bli osäker i denna situation väljer han att acceptera att 

eleven kan det bättre, och instruera om annat som eleven inte kan.  

5.4 Finns det ett behov för ett sådant material? 
I detta avsnitt presenteras både enkätens och intervjupersonernas resonemang kring hur 

man ser på frågan om det finns ett behov av att utveckla läromedel för lärare i kursen 

musikproduktion. Här presenteras enkätens kvalitativa delar då respondenterna ombads 

utveckla sina tankar då de fick frågan ”Anser ni att det skulle gynna ert arbete att utarbeta 

en metodbok för undervisning i musikproduktion/digitalt skapande?” Respondenter som 
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är ställer sig positiva till frågan svarar på följande sätt då de får möjlighet att utveckla sitt 

svar: 

 

• ”Finns typ inget kursmaterial som är ”up-to-date”. (enkätsvar) 
• ”Jag tror att det kunde gett bra tankar och underlag för diskussion gällande utformningen 

av undervisningen i musikproduktion. Särskilt i ett ämne som är ganska ungt i skolans 
värld och (utifrån min erfarenhet) har många lärare utan pedagogisk utbildning”. 
(enkätsvar) 

• ”Även om man inte använder boken fullt ut är det alltid intressant med andras perspektiv 
på undervisning”. (enkätsvar) 

 

Att det inte finns aktuellt material är en av anledningarna till varför en respondent 

efterlyser ett läromedel. Eftersom den tekniska utvecklingen går så fort fram kan det vara 

problematiskt att utveckla läromedel i kursen som inte genast blir oanvändbart eftersom 

det inte längre behandlar den senaste tekniken. 

 

Andra respondenter tror att ett material skulle kunna fungera som en referens för 

utformning av en kurs som inte funnits i skolvärlden särskilt länge. Att få ett annat 

perspektiv kan vara värdefullt för de pedagoger som inte har möjlighet till att arbeta 

kollegialt på sina skolor. Att skapa en diskussion beskrivs också som önskat då en 

respondent beskriver att det enligt dennes erfarenhet finns många undervisande lärare i 

musikproduktion som saknar pedagogisk utbildning. 

 

Då Anders svarade på frågan om han ansåg att det skulle vara önskvärt att det fanns en 

kursbok om hur man kan tänka med musikproduktionen i gymnasiet beskriver han 

problematiken så här: 

 
Jag tänker att det är lite, kanske för dynamiskt för att det ska kunna tryckas... Alltså, 
möjligtvis som ett interaktivt material, så att det finns en databas, eller en hemsida som 
kan uppdateras ofta. Det kan vara bra. (Anders) 

 

Här beskrivs kursen återigen som att den är i en ständig utvecklingsfas och att det på 

grund av ämnets natur snabbt skulle bli förlegat att trycka en bok om ämnet. Ett 

interaktivt läromedel som kan uppdateras och följer med i utvecklingen beskrivs som mer 

önskvärt. 

 

Vilmers tankar följer ett liknande spår som Anders då han får samma fråga. Han 



	 45	

uttrycker också en önskan om att ha ett material som kan ge pedagoger tankar och 

inspiration för hur undervisning kan bedrivas i musikproduktion: 

 

Bok och… eller arbetsmaterial snarare, för att det kan ju också vara lite videos, jag 
använder mig av det också. Videos. Alltså såhär att; ”Nu ska ni kolla in den här videon, 
här går han igenom det här och det här, nu vill jag att ni ser det”. (Vilmer) 

 

Båda informanterna är överens om att det skulle gynna deras arbete att utarbeta material 

som kan användas av pedagoger för att undervisa i kursen. Tillsammans med 

enkätrespondenterna beskrivs olika användningsområden för materialet, antingen som en 

referens för hur man kan utforma sin undervisning eller eftersom det finns ett bra 

material som är uppdaterat och följer utvecklingen som området ständigt genomgår. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel jämförs tidigare forskning med resultatet av denna studie. Detta kapitel är 

uppdelat i fyra delar där den första och andra syftar till att besvara denna studies 

forskningsfrågor.  I den första delen; Musikproduktion idag diskuteras de förutsättningar 

som undervisning i den svenska skolan idag står inför. I den andra delen; Läromedel i ett 

digitalt samhälle diskuteras hur läromedel ska förbli användbart i ett samhälle, och en 

skola, som är i ständig förändring och på så sätt undvika att bli passé. Tredje delen; 

Slutsats, beskrivs vilka slutsatser jag drar av studiens data. Och slutligen i fjärde delen; 

Förslag på framtida forskning ger jag förslag på frågor som den intresserade kan studera 

då dessa inte föll inom ramen för denna studie. 

6.1 Musikproduktion idag 
Att vara lärare idag kräver att denne möter ungdomar på deras villkor, mer så än tidigare. 

Prensky (2001) beskriver hur ungdomar i gymnasiet idag är den första generationen som 

levt hela sina i en värld där internet varit en självklarhet. Att bedriva undervisning på 

samma sätt som man gjort sedan innan datorrevolutionen är varken önskvärt eller 

genomförbart (Prensky, 2001). De elever som går i gymnasiet idag är uppvuxna med 

datorn, och har formats av sina digitala vanor. Lägger man till att samhället idag 

förutsätter att dess invånare kan använda en dator för att kunna ta del av allt fler tjänster 

och kommunicera med vänner och myndigheter blir det tydligt att ett av skolans uppdrag 

blir att förbereda elever på ett digitalt liv. Läraren måste vara beredd på att möta elever 

som är vana vid att leta efter information om det de är intresserade av. Som Anders 

beskriver är det inte ovanligt att han möter elever som har mer kunskaper än honom om 

vissa aspekter av ämnet som han är expert på. Prensky (2001) menar att smarta vuxna 

accepterar att ungdomar idag har andra sätt att inhämta information och att istället för att 

försöka motverka detta, dra nytta av det genom att själv försöka lära sig av ungdomarna. 

Att inte bli obekväm då dessa situationer uppstår och istället ta ett steg tillbaka och 

presentera en annan synvinkel som kompletterar elevens är en viktig egenskap för läraren 

idag. Eftersom eleven själv kan söka upp information behöver undervisningen inte 

innehålla lika mycket instruktioner och kan istället fokusera på uppgifter som utvecklar 

skapande och identitet. Resultatet i enkätstudien tyder på att en majoritet av 

respondenterna anser att lektionerna skall innehålla mycket självutforskande arbete i 

ämnet. Detta tolkar jag som ett tecken på att man är medveten om elever idag är vana vid 
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att söka information själva och fokus kan läggas på att utveckla färdigheter som gagnar 

dem för att uppnå sin potential. Folkestad (1996) beskriver hur musikproduktion är en 

process som tar lång tid, och är svår att rymma inom skolans tidsramar, och hur det är en 

process som pågår tills den är slutförd. Det kan argumenteras för att självutforskande 

arbete i skolan med en lärare som är expert på området inte är det samma som att arbeta 

hemma, eftersom eleven under undervisningstiden kan ställa frågor till läraren, och få 

hjälp direkt med det som är problematiskt. Självutforskande arbete frigör även tid läraren 

tidigare behövde använda för att förklara moment som var förutsättningar för att ett 

arbete skulle kunna påbörjas. Läraren kan nu fungera som smakråd och stöd samt 

instruera enskilda elever eller mindre grupper då de stöter på problem hur de ska finna en 

lösning, och i de fall eleverna inte kan hitta information, hjälpa dem att lösa dessa 

problem. Undervisningen kan således individualiseras i högre grad. Detta medför högre 

krav på lärare med bred kunskap om verktygen, något som Gullö (2010) även beskriver 

då han beskriver att pedagogen behöver ha goda kunskaper om operativsystem och 

program för att undervisningen inte ska haverera. Detta medför även kravet på pedagoger 

att ha god förmåga att kunna förmedla kunskaper på ett begripligt sätt. 

 

Tillgången till information på internet gör inte att skolans uppdrag att undervisa elever 

om sådant som de kan lära sig på egen hand blir oviktigt. Trots att elever kan ha större 

kunskaper än pedagogen på ett område är det sällan fallet att de har kunskap om varför 

och hur man kan ha användning av kunskaperna. Det är inte ovanligt att eleven som 

kommer till skolan för att lära sig har kunskapsluckor om delar av ett ämne som de inte 

själva är medvetna om, någonting som Anders beskriver då han möter elever som 

producerat musik på egen hand, men som kan sakna kunskaper om sammanhang och 

begrepp för vad de faktiskt utför. De flesta respondenterna är överens om att kursen 

musikproduktion bör innehålla mycket instruktioner, särskilt i början av kursen, för att 

samla elevernas kunskaper och instruera dem som inte har lika mycket förkunskaper, 

som en grund, samtidigt som man aktivt arbetar för att individbasera undervisningen. 

Anders beskriver under vår intervju att han möter många väldigt duktiga elever som har 

massor av bra kunskaper då de kommer till musikproduktionsutbildningen, men att de 

ofta kan sakna ord för att kunna beskriva dessa kunskaper. Gullö (2010) och Ternhag 

(2012) talar båda om hur viktigt det är att lära eleverna en gemensam terminologi för att 

kunna uttrycka sina kunskaper och idéer. Detta för att de senare i sina yrkesliv ska kunna 

samarbeta med andra i sitt arbete, vare sig det är andra musikproducenter eller 
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musikutövare som är specialiserade inom andra område av musik exempelvis musiker 

som ska spelas in eller arrangörer. 

 

En annan viktig funktion läraren måste fylla i skolan idag är den av kvalitetssäkrare. 

Sedan Skolverkets regler av vad som ska definieras som ett läromedel förändrats har 

lärares handlingsutrymme utökats (Skolverket, 2006). Detta har lett till att pedagogen fått 

större ansvar för att söka upp eller skapa sitt eget material. Sedan YouTube kom har 

lärarens arbete blivit både enklare och svårare eftersom det går att hitta material för sin 

undervisning uppladdat av andra som har mycket erfarenhet av ens ämne. Baksidan av 

YouTube och andra kunskapsbanker skapade av individer består i att det kan vara svårt 

för någon som inte är insatt i ett ämne att avgöra om det är användbar information som 

förmedlas. Anders beskriver hur han anser att tiden det tar att kvalitetssäkra innehållet i 

förhållande till den pedagogiska tanken är för lång. Materialet han hittar på internet håller 

inte alltid samma kvalitet som det egenproducerade materialet vilket är anledningen till 

att han och hans kollegor ofta väljer att skapa sitt undervisningsmaterial själva. 

 

Zandén (2012) beskriver i sin artikel hur musiklärare ofta är den enda som är införstådd i 

sitt ämnes problematik på en skola. Detta är extra tydligt då läraren undervisar vid i 

grundskolan. Det har i denna studie visat sig vara vanligt att även lärare i 

musikproduktion ofta är ensamma om att undervisa i sin kurs på gymnasiet. Detta 

problematiserar möjligheten att utveckla ett kollegialt arbete som kritiskt granskar och 

utvecklar undervisningen på de skolor där flera pedagoger undervisar i samma kurs. 

Ibland söker sig dessa pedagoger, som i Anders fall trots att han har flera kollegor på 

samma skola, till pedagoger på andra skolor för att diskutera upplägg på lektioner och få 

en andra åsikt om sin undervisning. Musikproduktionskursens särart inom musikämnet 

gör att det blir svårt för övriga musiklärare att bidra med ett adekvat kollegialt samarbete. 

Sammanfattningsvis tolkas resultatet av enkätstudien som att det ser väldigt olika ut på 

olika skolor. Huvudsakligen verkar svaren spegla de olika arbetssituationerna på 

skolorna utifrån om det är en större skola med fler lärare inom samma kurs eller om det 

endast finns en lärare som undervisar i respektive kurs, och vissa saknar möjligheten att 

diskutera sitt arbete med en kollega. 
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6.2 Läromedel i ett digitalt samhälle 
Sedan den nya läroplanen, Lgy11, började gälla har lärares handlingsutrymme förändrats. 

Tidigare var det upp till varje lärare att själv bedöma vad man ansåg var viktigt att kursen 

man undervisade innehöll och stor variation mellan utbildningar av samma art fanns 

(SOU, 2008). Samtidigt som kursernas innehåll beslutades om, fick läraren mer 

handlingsutrymme om hur man undervisar för att nå målen. Det medium som kan 

används för att förmedla kunskap är inte längre bundet till att vara endast böcker. Korsell 

(2007) beskriver hur man med Skolverkets rapport nr. 284 (Skolverket, 2006) löst upp 

definitionen av vad ett läromedel är till att innefatta nästan vad som helst, vilket ökar 

lärarens handlingsutrymme kring vilka medel/metoder man väljer för att uppnå 

kunskapskraven. Samtidigt har utvecklingen av internet och datorer blivit ett kraftfullt 

och alltomfattande läroverktyg (Strandberg, 2009). De möjligheter som internet och 

datorer skapar för kunskapshämtning har inte tidigare inträffat i skolan. Skolverkets IT-

uppföljning visar att en majoritet av svenska elever idag har tillgång till en dator skolan 

tillhandahåller samt så när som på 1 % av alla lärare (Skolverket, 2016). Tillgången till 

datorer gör att undervisningen har möjlighet att bli mer interaktiv mellan lärare och 

elever, samtidigt som den kan innefatta bild, video och text, någonting som Prensky 

(2001) beskriver är fördelaktigt för att nå dagens elever. Resultatet visar att 

informanterna till denna studie tar väl tillvara på detta handlingsutrymme då man 

utformar sin kurs idag. Båda informanterna beskriver hur de skapar arbetsmaterial åt sina 

elever på egen hand eller tillsammans med sina kollegor, och genom skolverkets 

omdefiniering av vad begreppet läromedel innefattar blir detta ett adekvat sätt att arbeta. 

Det viktiga är att pedagogen hela tiden kan koppla sina egenkonstruerade moment, som 

eleverna får att arbeta med, tillsammans med ett eller flera kunskapskrav som skall 

prövas, eller övas. Informanter och respondenter i denna studie, däribland Anders 

efterlyser istället material som går att uppdatera regelbundet för att vara anpassningsbart 

då ny teknik, eller nya metoder, utvecklas kontinuerligt. Anders beskriver problematiken 

kring bokformen, återigen eftersom ämnet musikproduktion är för dynamiskt och i 

ständig förändring för att trycka en bok, och föreslår istället en databas som samlar flera 

olika typer av läromedel är mer önskvärt i undervisningen. Det finns få anledningar att 

skapa ett statiskt material som presenterar hur situationen ser ut i nuläget, då man 

ständigt bör vara proaktiv och hålla blicken framåt för att hänga med i den snabba 

utvecklingen som sker. 
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Korsell (2007) presenterar i resultatet av sin studie att hon upplever att de pedagoger hon 

intervjuat haft svårt att förutse vilka typer av läromedel vi kommer att behöva i skolan i 

framtiden, men samtidigt har lättare att uttrycka vilka typer av läromedel de saknat. Detta 

har inte bekräftats av denna studie. De flesta respondenter och informanter har varit 

överens om att behovet av en bok som fungerar som ett läromedel inte är särskilt stort. 

Det går att genom resultatet identifiera ett visst behov av nya läromedel i kursen, men 

samtidigt är det få som beskriver hur de skulle vilja att ett sådant material skulle vara 

utformat. Visst beskriver Vilmer att han skulle uppskatta en form av databas över 

moment som kursen skall innehålla, men ingenting om hur detta material skulle se ut 

eller användas. Resultatet visar på att pedagoger inom musikproduktion är vana vid att 

skapa sitt material själva och har på så sätt goda erfarenheter av att vara följsamma i 

mötet med sina elever och det material som de skapar för undervisningen. En sådan 

databas skulle förmodligen, som flera respondenter beskriver det, användas av pedagoger 

mer som en referens för hur de väljer att lägga sin undervisning snarare än någonting 

man skriver ut och ger direkt till sina elever. Tanken är inte att en databas med material 

ska ersätta pedagogers erfarenhet av att på egen hand producera material, utan vara ett 

sätt för pedagoger som inte har samma utbyte av erfarenhet på grund av avsaknad av 

kollegier att diskutera sin undervisning tillsammans med. Samtidigt kan det vara önskvärt 

att utforma materialet som färdiga planer man kan använda rakt av för att underlätta 

pedagoger som är nya i yrket, samt de som kanske inte är vana vid att undervisa i 

musikproduktion sedan tidigare, men har kunskaper om musik i allmänhet vilket beskrivs 

av Vilmers citat då han beskriver hur hans situation såg ut de första åren han undervisade 

i kursen. 

6.3 Slutsats 
Det är ett komplicerat uppdrag att undervisa i kursen musikproduktion i gymnasiet idag. 

Pedagogen behöver ha kunskaper inom så många, och skilda discipliner för att undervisa 

i kursen. Ljudteknik, komposition, musikjuridik och marknadsföring är alla områden där 

den undervisande pedagogen behöver ha kunskaper om för att bedriva undervisning i 

kursen (Dyndahl & Graabræk Nielsen, 2012; Gullö, 2010; Skolverket, 2011b). 

Utformningen av detta material bör vara anpassat för att både kunna fungera som en 

hjälp vid lektionsplanering för nyutexaminerade lärare och samtidigt som en referens för 

lärare som har erfarenhet av att undervisa i musikproduktion. Databasen bör vara 
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interaktiv, dels för att tillmötesgå elevernas preferenser och digitala vanor, men även för 

att ge möjlighet för lärare att diskutera hur de använder materialet, och kunna skräddarsy 

det för sina elever. På så sätt kan materialet även fungera som ett sätt för pedagoger som 

ensamma undervisar i kursen på respektive skola att utbyta erfarenheter och tankar kring 

undervisningen vilket skulle bidra till ett större kollegialt samarbete. Det är viktigt att 

materialet är format utifrån Skolverkets ämnesplan för musik (Skolverket, 2011b) och att 

det sörjer för att täcka in alla de moment som ska finnas med för att lärare ska kunna göra 

en fullständig bedömning av elevernas kunskaper. Exempelvis kan även 

bedömningskriterier för de olika momenten presenteras i samband med uppgifter, vilket 

förtydligar för både lärare och elever vad uppgiftens syfte är att pröva för specifikt 

moment. 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är hur det kollegiala arbetet kan 

utvecklas ytterligare inom kursen musikproduktion. Detta eftersom studien identifierat att 

det finns många estetiska program av mindre storlek där endast en lärare undervisar i 

kursen. Tillsammans med kursens omfattning ser jag det som viktigt att undersöka hur 

det kollegiala arbetet skulle kunna utvecklas mellan skolor för att situationen ska fungera 

så bra som möjligt. 

 

En annan intressant fråga att studera är elevernas perspektiv på läromaterial. Hur lärde de 

sig att producera musik? Använde de sig främst av internet, eller har de lärt sig genom 

skolan? Upplever eleverna att skolan lyckas med sitt uppdrag att utbilda 

musikproducenter, eller skulle man lika gärna kunna lära sig det på egen hand? Är skolan 

bättre på att förmedla kunskaper än någon på YouTube? Detta skulle kunna göras genom 

intervjuer med elever som går i gymnasiet. 
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Bilaga 
 
Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 

o Beskriv kortfattat din bakgrund inom musikproduktion? 
 

o Hur skulle du definiera musikproduktion? 
 

o Vilken metod använder du dig av i musikproduktionskursen? 
- Har du hört talas om fler metoder? 

 
o Använder du dig av någon form av färdig metodbok/material som grund för din 

planering? 
- Svårt att hitta material? 
- Är det önskvärt att ha sådant material? 
- Räcker det att utforma det själv? 

 
o Beskriv vilka utmaningar du ser i att undervisa i musikproduktion 1? 

- Hur går du tillväga när du utformar din undervisning i kursen? 
- Vilken egenskap/kunskap är viktigast när man undervisar i kursen? 

 
o Vad anser du att kursen musikproduktion 1 bör innehålla? 

- Vilka delmoment är särskilt viktiga att tänka på? 
- Hur brukar eleverna reagera på… (enskild-, gruppundervisning/uppgifter som 

gäller…)? 
 

o Arbetar man kollegialt med att försäkra sig om att alla elever lär sig samma 
kunskaper på er skola, trots att de eventuellt undervisas av olika lärare? 
- Är det önskvärt att göra detta? 
- För- och nackdelar? 
- Handlingsutrymme? 

o Om du undervisar i fler kurser; Upplever du stor skillnad i hur ditt arbete med 
kursplanering ser ut i jämförelse med andra kurser du undervisar i? 
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Bilaga 2 
 
Undervisningsmetoder i Musikproduktion/Digitalt 
skapande 
 
Hej, mitt namn är Johan Ekströmer, och jag går sista året på Musikhögskolan i Malmö. 
Denna enkät är en förstudie till mitt examensarbete som jag ska skriva under våren. Den 
tar ungefär 5 minuter att besvara. Alla svar behandlas anonymt. Jag tackar ödmjukast för 
att ni ville delta i studien! 
1. Er ålder 
 

 Yngre än 25 
 26-30 
 31-39 
 40-50 
 Äldre än 50 

 
2. Stad ni undervisar i 

 
 
 
 

 
3. Er utbildning (kryssa i alla alternativ som stämmer in på er) 
 

 Självlärd inom musikproduktion 
 Kurs i musikproduktion vid exempelvis Folkhögskola 
 Gymnasieutbildning inom musikproduktion 
 Universitetsutbildning inom allmän musikpedagogik 
 Universitetsutbildning inom musikproduktion 
 Universitetsutbildning inom akustik 

 
4. Hur länge har ni undervisat i musikproduktion/digitalt 

skapande? 
 

 Mindre än 1 år 
 2-3 år 
 4-5 år 
 Mer än 5 år 

5. Vad anser ni är viktigast att era lektioner innehåller? 
 

Att instruera eleverna i hur 
man använder de verktyg 

o Inte alls 
viktigt 

o Inte 
viktigt 

o Lagom 
viktigt 

o Ganska 
viktigt 

o Mycket 
viktigt 
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skolan erbjuder? 

Att eleverna själva får 
utforska hur man kan arbeta 
med musikproduktion? 

o Inte alls 
viktigt 

o Inte 
viktigt 

o Lagom 
viktigt 

o Ganska 
viktigt 

o Mycket 
viktigt 

Att genom exempel förebilda 
hur arbetet med 
musikproduktion kan 
fungera? 

o Inte alls 
viktigt 

o Inte 
viktigt 

o Lagom 
viktigt 

o Ganska 
viktigt 

o Mycket 
viktigt 

Att föreläsa om hur tekniken 
fungerar och varför? 

o Inte alls 
viktigt 

o Inte 
viktigt 

o Lagom 
viktigt 

o Ganska 
viktigt 

o Mycket 
viktigt 

 
6. Hur bedömer ni elevernas motivation i förhållande till 

följande uppgifter? 
 

Uppgifter om praktisk 
kunskap (t.ex. 
uppmickning eller 
mixning)? 

o Inte alls 
motiverade 

o Inte 
motiverade 

o Lagom 
motiverade  

o Ganska 
motiverade 

o Mycket 
motiverade 

Uppgifter där eleverna 
exempelvis ska 
producera en låt 
utifrån ramar? 

o Inte alls 
motiverade 

o Inte 
motiverade 

o Lagom 
motiverade  

o Ganska 
motiverade 

o Mycket 
motiverade 

Uppgifter där eleverna 
ges fria händer att 
skapa utan ramar? 

o Inte alls 
motiverade 

o Inte 
motiverade 

o Lagom 
motiverade  

o Ganska 
motiverade 

o Mycket 
motiverade 

Uppgifter som handlar 
om teknisk kunskap 
(t.ex. prov eller 
teoretiska problem)? 

o Inte alls 
motiverade 

o Inte 
motiverade 

o Lagom 
motiverade  

o Ganska 
motiverade 

o Mycket 
motiverade 

 
7. Anser ni att det finns ett fungerande kollegialt arbete med 

utformningen av kursen i musikproduktion/digitalt skapande vid er 
skola? 
 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Utveckla gärna 
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8. Anser ni att det skulle gynna ert arbete att utarbeta metodbok för 
undervisning i musikproduktion/digitalt skapande? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Utveckla gärna 
 

 
9. Ser ni en stor förändring i ert arbete med kursen i 

musikproduktion/digitalt skapande sedan ni började undervisa? 
 

 Ja, det är svårare nu. 

 Ja, det är enklare nu. 

 Det har inte förändrats. 

 Utveckla gärna 
 

 
10. Anser ni att intresset för musikproduktion/digitalt skapande har 

förändrats under er tid som lärare? 
 

 Ja, det är större nu 

 Ja, det är mindre nu 

 Nej, det är oförändrat 

 Utveckla gärna 
 

	

	



Den	20	december	2016	
Malmö	
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Bilaga 3 

 
Intervjustudie i arbetet med musikproduktion 

 
 Mitt namn är Johan Ekströmer och jag studerar vid Musikhögskolan i Malmö där jag går 
mitt sista år på musiklärarlinjen med inriktning på gymnasieskolan. Under det sista året 
ska alla lärarkandidater göra ett examensarbete och jag har valt att göra en studie i hur 
verksamma pedagoger arbetar metodologiskt med kursen Musikproduktion 1. 
 
 Du som har fått detta brev har blivit utvald att få möjligheten att delta i denna studie där 
jag vill kartlägga hur arbetet med Musikproduktion 1 sker på din skola. Jag skulle gärna 
träffa dig för en intervju där du bidrar med dina tankar och erfarenheter kring 
undervisning i musikproduktion.  
 
 Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in samt 
dokumenteras i form av transkriptioner. Intervjuerna kommer att ske i form av ett öppet 
samtal där jag på förhand formulerat ett antal frågor, men där du som informant har ett 
stort inflytande över hur samtalet utformas, och får möjlighet att fritt utveckla dina tankar 
i ämnet. 
 
 Ditt deltagande är självklart frivilligt och du som informant kommer ej att benämnas vid 
namn i studien.  
 
 Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 
 
 Stort tack på förhand, och jag hoppas att du är intresserad av att delta i studien! 
 
Johan Ekströmer 
GY-5, rockutbildningen 
Mail: mgy11jek@student.lu.se 
Tel: 073-395 84 54 
	


