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Inledning	  
Jag	  har	  arbetat	  som	  utbildningsledare	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  sedan	  2001.	  I	  mina	  

arbetsuppgifter	  som	  utbildningsledare	  ingår	  personalansvar	  för	  lärare	  och	  

kanslipersonal	  samt	  ansvar	  för	  lärarutbildningens	  ekonomi	  och	  budget	  med	  en	  

omslutning	  på	  ca	  50	  milj.	  kr.	  I	  mina	  arbetsuppgifter	  ingår	  förutom	  budget	  och	  

personalansvar	  att	  ansvara	  för	  kvalitets-‐och	  utvärderingsfrågor,	  fristående	  kurser,	  

lärarlegitimation/skolverksfrågor,	  verksamhetsplan,	  kansliutveckling,	  

internationalisering	  m.m.	  Tjänsteplanering	  är	  också	  en	  viktig	  del	  av	  arbetet	  som	  innebär	  

att	  årligen	  fördela	  över	  10	  000	  undervisningstimmar	  och	  balansera	  underlaget	  i	  ca	  100	  

lärartjänster.	  I	  arbetet	  med	  mina	  ansvarsområden	  använder	  jag	  kontinuerligt	  de	  

administrativa	  systemen	  vid	  LU	  såsom,	  proceedo,	  Kuben	  (ekonomisk	  -‐	  och	  

resultatuppföljning),	  Time	  Edit,	  Tur	  och	  Retur	  samt	  vårt	  eget	  databassystem,	  Filemaker.	  

Under	  de	  senaste	  10-‐åren	  har	  jag	  varit	  med	  om	  att	  ta	  fram	  tre	  nya	  lärarutbildningar	  och	  

bl.a.	  utformat	  strukturer,	  poäng-‐och	  timplaner,	  skrivit	  utbildningsplan,	  kursplaner	  och	  

delkursplaner	  för	  flera	  kurser	  i	  lärarutbildningen	  2007	  och	  2011.	  

1995-‐2000	  var	  jag	  programsamordnare	  för	  det	  estetiska	  programmet	  på	  

Österportsskolans	  gymnasium	  i	  Ystad.	  

1.1	  Musiker	  

Efter	  min	  avlagda	  musiklärarexamen	  -‐92	  arbetade	  jag	  framförallt	  som	  frilansande	  

musiker	  och	  turnérade	  både	  nationellt	  och	  internationellt.	  Jag	  har	  som	  frilansande	  

trumslagare	  spelat	  i	  olika	  sammanhang	  med	  bland	  annat	  Monica	  Zetterlund,	  Putte	  



	  

Wickman,	  Vincent	  Herring,	  Joey	  Calderazzo,	  Svante	  Thuresson,	  Esbjörn	  Svensson,	  Nils	  

Landgren,	  Mark	  Murphy,	  Benny	  Bailey,	  Claes	  Jansson,	  Stacey	  Kent,	  Ted	  Curson,	  Etta	  

Cameron,	  Arne	  Domnérus,	  Georgie	  Fame,	  Victoria	  Tolstoy,	  Richard	  Boone,	  Karin	  Krogh,	  

Fredrik	  Kronkvist,	  Tomas	  Franck,	  Jan	  Harrington	  m.fl.	  Jag	  har	  också	  lett	  ett	  par	  egna	  

band	  bl	  a	  Bakerboys	  med	  Jan	  Lundgren,	  Hans	  Andersson	  och	  Niklas	  Fredin	  med	  vilka	  jag	  

gjort	  tre	  CD-‐inspelningar	  och	  Hus,	  en	  jazzkvintett	  med	  Karl-‐Martin	  Almqvist,	  Ola	  

Åkerman,	  Jakob	  Karlzon	  och	  Mattias	  Hjorth,	  där	  jag	  tillsammans	  med	  övriga	  medlemmar	  

skrev	  all	  originalmusik	  som	  bl.a.	  sändes	  i	  ett	  timmeslångt	  program	  för	  Sveriges	  Radio	  P2.	  

Jag	  var	  också	  fast	  anställd	  som	  storbandstrumslagare	  i	  Visby	  storband	  under	  ett	  år	  i	  

början	  av	  nittiotalet.	  Som	  frilansande	  musiker	  har	  jag	  också	  kompat	  många	  andra	  

artister	  i	  underhållningsbranschen	  som	  t	  ex	  Sylvia	  Wrethammar,	  Roger	  Pontare,	  Lena	  

Nyman,	  Harry	  Brandelius,	  Lasse	  Berghagen,	  Östen	  Warnebring,	  Thore	  Skogman,	  Lasse	  

Lönndahl	  m	  fl.	  Jag	  har	  medverkat	  på	  ett	  tiotal	  CD-‐inspelningar	  samt	  ett	  flertal	  radio	  och	  

TV-‐program	  för	  SVT	  bl	  a	  med	  Jan	  ”Tollarparens”	  trio	  i	  Lasse	  Holmqvists	  program	  ”Mot	  

Sommarnatten”	  och	  i	  tysk	  TV	  med	  sångerskan	  Jan	  Harrington.	  

	  

1.2	  Pedagog	  

	  

1992-‐2000	  arbetade	  jag	  som	  lärare	  vid	  estetiska	  programmet	  i	  Ystad	  samt	  även	  en	  kort	  

period	  på	  kommunala	  musikskolan	  i	  Ystad.	  Jag	  undervisade	  framförallt	  i	  trummor	  och	  

ensemble.	  Från	  1995	  arbetade	  jag	  även	  som	  programsamordnare	  för	  det	  musikestetiska	  

programmet.	  De	  senaste	  10	  åren	  har	  jag,	  parallellt	  med	  uppdraget	  som	  

utbildningsledare,	  undervisat	  i	  olika	  omfattning	  på	  Musikhögskolan	  i	  trummor,	  

ensemble,	  ämnesmetodik	  och	  didaktiska	  kurser	  som	  utveckling	  och	  lärande	  och	  

föreläsningar	  i	  seminarieserien	  på	  lärarutbildningen.	  Jag	  har	  även	  undervisat	  

universitetslärare	  i	  den	  konstnärliga	  fakultetens	  högskolepedagogiska	  kurs	  2009	  och	  

2010	  och	  jag	  har	  föreläst	  om	  coaching	  i	  undervisningen	  vid	  den	  nationella	  konferensen	  

om	  lärande	  NU2010	  vid	  Stockholms	  Universitet	  och	  på	  musikpedagogdagarna	  vid	  

Kungliga	  Musikhögskolan	  i	  Stockholm.	  

	  

	   	  



	  

2.	  Meritförteckning	  	  	   	   	   	  
	  

2.1	  Anställningar	  

	  
Projektledare	  för	  gem.	  

ämneslärarutbildning,	  

Lunds	  Universitet/	  

Högskolan	  i	  Kristianstad	  

2010	  —	  2011	  (	  8	  mån)	   40	  %	  projektanställning(2010)	  	  	  	  	  

20	  %	  projektanställning(2011)	  	  	  	  	  	  

Utbildningsledare	  vid	  

Musiklärarutbildningen	  

Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

2001-‐	  tillsvidare	   Tillsvidare	  100	  %	  

VFU-‐ledare,	  

Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

2000-‐2001	   Tillsvidare	  50	  %	  

Lärare	  vid	  Musikhögskolan	  

i	  Malmö	  

1998-‐tillsvidare	   Mellan	  25-‐50%	  omfattning.	  

Ensemble,	  huvudinstrument,	  

ämnesmetodik,	  utveckling	  och	  

lärande	  kurser	  

Estetiska	  

musikprogrammet,	  Ystad	  	  

1992-‐2000	  

8	  år	  	  

Tillsvidare	  ca	  75	  %.	  Ensemble,	  

trummor,	  programsamordnare	  

Kommunala	  Musikskolan,	  

Ystad	   	  

1994-‐95	  	  	   Musiklärare	  i	  trummor	  

Frilansande	  musiker	   1992-‐2012	   	  

Musiker,	  Gotlandsmusiken	   1991-‐92	   Storbandstrumslagare	  

	  

	   	  



	  

2.2	  Utbildning	  
	  

Utveckling	  av	  grupp	  och	  ledare	  

(UGL)	  	  

2012	   Lunds	  Universitet	  

/Försvarshögskolan	  

Arbetsrätt	   2012	   Lunds	  Universitet	  

ICC	  Coach-‐utbildning,	  

Skandinaviska	  Ledarhögskolan,	  

Örebro	  

2008	   Certifierad	  internationell	  

coach	  	  

Ledarskapsutbildning,	  Lunds	  

Universitet	  

1999	   	  

Ledarskapsutbildning,	  Lorraine	  

Monroe	  Inst.	  New	  York	  

2002	   5	  dagar,	  New	  York	  

Improvisationspedagog	  4-‐år,	  

Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

1988-‐1992	   160	  p,	  Magisterexamen	  

Musiklärarexamen	  IE,	  	  

Jazzlinjen	  vid	  Skurups	  Folkhögskola	   1986-‐1988	   2-‐årig	  jazzutbildning	  

Div.	  fristående	  kurser,	  bl.a.	  IKT	  i	  

undervisningen	  5+5p,	  

Västafrikanskt	  slagverk	  10	  p,	  

Musikhögskolans	  storband	  20p,	  

elgitarr	  storband	  20	  p	  

1996-‐2000	  

	  

60	  p	  

Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

	  

3.	  Administrativ	  utveckling	  

Under	  2007-‐2009	  ledde	  jag	  ett	  projekt	  med	  utveckla	  kanslipersonal	  och	  arbetsrutiner	  

vid	  musiklärarutbildningen	  som	  resulterade	  i	  en	  gemensam	  plattform	  kring	  

administrativa	  rutiner	  och	  samarbeten,	  ett	  gemensamt	  mål	  för	  kansliet	  och	  

arbetsbeskrivningar	  och	  årsscheman	  på	  alla	  befattningar.	  	  Arbetet	  med	  att	  utveckla	  

kansliorganisationen	  pågår	  kontinuerligt	  med	  möten	  varje	  månad	  förutom	  våra	  

kontinuerliga	  veckomöten.	  	  



	  

Jag	  har	  deltagit	  i	  utvecklingen	  av	  Musikhögskolans	  administrativa	  filemakersystem	  som	  

bl.a.	  inneburit	  att	  lärare	  numera	  kan	  ta	  del	  av	  sin	  tjänsteplanering	  och	  sätta	  betyg	  via	  ett	  

digitalt	  gränssnitt	  (IWP-‐Instant	  Web	  Publicing).	  Jag	  ledde	  också	  den	  grupp	  som	  fick	  

uppdraget	  att	  utveckla	  Musikhögskolans	  nya	  hemsida	  2009.	  Jag	  formulerade	  då	  också	  en	  

IT-‐vision	  för	  Mhm	  som	  handlar	  om	  digitalisering	  av	  administrativa	  system	  som	  tex	  

schema	  och	  intranät.	  Visionen	  beslutades	  senare	  i	  ledningsgruppen	  och	  har	  utgjort	  

underlag	  för	  utarbetandet	  av	  tex	  IWP	  för	  lärare.	  

	  

3.1	  Kvalitetsarbete	  

Tillsammans	  med	  två	  lärare	  utformade	  jag	  musiklärarutbildningens	  system	  för	  

utvärdering	  och	  kvalitetssäkring	  som	  används	  idag.	  2008	  deltog	  jag	  och	  presenterade	  

musiklärarutbildningens	  utvärderings-‐	  och	  kvalitetssäkringsmodell	  vid	  en	  internationell	  

konferens	  i	  Helsingfors	  kring	  Quality	  assurance.	  Arbetet	  i	  denna	  internationella	  grupp	  

följdes	  upp	  med	  ytterligare	  en	  konferens	  i	  Oslo	  hösten	  2011	  där	  jag	  bl.a.	  presenterade	  

vårt	  kvalitetsarbete	  på	  ML	  och	  hur	  vi	  arbetar	  med	  utvärdering	  och	  uppföljning.	  Jag	  

presenterade	  också	  hur	  vi	  arbetar	  med	  ”staff	  assessement”	  och	  Högskoleverkets	  nya	  

utvärderingssystem	  som	  då	  hade	  implementerats	  i	  Sverige.	  

2004	  och	  2007	  HSV-‐utvärdering	  av	  lärarutbildningen.	  Jag	  deltog	  i	  arbetet	  med	  

självvärderingen	  med	  speciellt	  ansvar	  för	  utvärdering	  och	  kvalitetsarbete	  och	  

representerade	  utbildningsledningen	  vid	  bedömargruppens	  platsbesök.	  

2008	  deltog	  jag	  i	  en	  arbetsgrupp	  med	  uppdrag	  att	  undersöka	  ”framtidens	  lärandemiljöer	  

vid	  Lunds	  Universitet”	  under	  ledning	  av	  Lars	  Haikola.	  (Dnr	  RÄ	  2008/192	  )	  

2010	  Deltog	  i	  en	  delegation	  från	  LU	  och	  HKR	  i	  ett	  platsbesök	  på	  Högskoleverket	  i	  

Stockholm	  angående	  prövning	  av	  ämneslärarutbildningens	  examensrätt.	  

3.2	  Internationell	  erfarenhet	  

SIDA-‐projekt:	  Åren	  2004,	  2006,	  2009	  och	  2010	  var	  jag	  gästprofessor	  vid	  konservatoriet	  i	  

Hanoi,	  Vietnam	  och	  gav	  masterclasses	  och	  workshops	  för	  både	  lärare	  och	  studenter	  på	  

musikerutbildningen.	  2004	  startade	  jag	  ett	  projekt	  med	  syfte	  att	  hjälpa	  jazzutbildningen	  

i	  Hanoi	  att	  utveckla	  sin	  organisation	  och	  struktur	  för	  undervisning.	  Timplaner	  



	  

reviderades	  och	  nya	  ämnen	  infördes	  i	  deras	  utbildning.	  Jag	  undervisade	  i	  trummor,	  

improvisation,	  jazzhistoria	  och	  ensemble	  där	  jag	  integrerade	  innehållet	  från	  de	  olika	  

ämnena	  till	  teman	  för	  varje	  ensemblegrupp	  som	  sedan	  framfördes	  i	  en	  konsert	  på	  

konservatoriet.	  2006	  åkte	  jag	  med	  en	  grupp	  studenter	  för	  att	  ge	  masterclasses	  och	  

konserter	  i	  Hanoi.	  Vi	  byggde	  upp	  ett	  speciellt	  didaktiskt	  projekt	  kring	  vår	  undervisning	  

där	  vi	  lät	  alla	  ämnen	  samarbeta	  kring	  gemensamma	  teman	  som	  sampel,	  interaktion,	  

jazzteori,	  improvisation	  och	  komposition.	  	  

2009	  var	  fokus	  på	  att	  utveckla	  arbetssätt	  och	  timplaner	  vidare	  samt	  att	  arbeta	  fram	  nya	  

arbetssätt	  för	  lärarna	  i	  Hanoi.	  Tillsammans	  med	  lärarna	  i	  Hanoi	  diskuterade	  vi	  

jazzutbildning	  och	  olika	  traditioner	  att	  organisera	  utbildningen.	  Vi	  arbetade	  fram	  

möjligheterna	  att	  arbeta	  i	  projektform	  med	  olika	  teman	  och	  att	  använda	  den	  modell	  som	  

vi	  arbetat	  fram	  i	  Malmö	  där	  vi	  fokuserar	  på	  harmonik,	  rytmik	  och	  melodik	  istället	  för	  det	  

traditionella	  sättet	  att	  använda	  olika	  genre-‐eller	  tidsepoker	  som	  sätt	  att	  organisera	  

undervisningen.	  Arbetet	  resulterade	  bl.a	  att	  man	  införde	  fler	  ensembletimmar	  i	  

timplanen,	  ökat	  samarbete	  mellan	  lärare	  i	  ensemble	  och	  instrumentalundervisning,	  

införde	  improvisation	  som	  eget	  ämne	  och	  fler	  timmar	  i	  jazzgehör.	  Bilaga	  5	  

AEC	  Pop/Jazz:	  2007	  gjorde	  jag	  en	  masterclass	  i	  ”Coaching	  jazzensemble”	  vid	  den	  första	  

AEC	  Pop/Jazz	  plattformskonferensen	  i	  Köpenhamn.	  Jag	  har	  sedan	  dess	  representerat	  

Musikhögskolan	  vid	  de	  årliga	  AEC-‐PJP-‐konferenserna	  i	  tex	  Amsterdam,	  Tallinn,	  

Lausanne	  och	  Graz.	  	  

Från	  och	  med	  2013	  invald	  	  i	  styrgruppen	  för	  nätverket	  AEC/PJP.	  	  

Internationella	  lärarutbyten/Erasmus:	  Under	  2011	  var	  jag	  gästlärare	  på	  Conservatory	  

Liceu	  i	  Barcelona	  och	  Konservatorium	  Wien	  där	  jag	  gav	  masterclasses	  i	  jazzensemble	  

och	  trummor.	  

Monroe	  Leadership	  Conference:	  2002	  gick	  jag	  en	  ledarskapsutbildning	  för	  legendariska	  

Lorraine	  Monroe	  i	  New	  York.	  	  

IAJE:	  (	  International	  associasion	  of	  jazz	  education)	  2004-‐2009	  Representerade	  

Musikhögskolan	  vid	  de	  årliga	  IAJE-‐konferenserna.	  



	  

Nordpuls:	  2005-‐2007	  medlem	  av	  styrgruppen	  för	  Nordpuls,	  ett	  nätverk	  av	  institutioner	  i	  

Norden	  med	  jazz	  och	  pop/rock	  program.	  2005-‐2010	  Musikhögskolans	  representant	  vid	  

de	  internationella	  nätverksmötena.	  

Quality	  assurance:	  2008	  och	  2011	  deltog	  och	  presenterade	  musiklärarutbildningens	  

utvärderings-‐	  och	  kvalitetssäkringsmodell	  vid	  två	  internationella	  konferenser	  i	  

Helsingfors	  och	  Oslo	  kring	  Quality	  assurance.	  

Creativities:	  2010	  tog	  jag	  initiativ	  till	  och	  startade	  projektet,	  Creativities-‐	  transcending	  

boundaries	  in	  higher	  music	  education,	  vid	  musiklärarutbildningen	  kring	  kreativitet	  i	  den	  

nya	  musiklärarutbildningen.	  Projektet	  är	  ett	  samarbetsprojekt	  med	  Cambridge	  

University	  och	  University	  of	  Arts	  i	  London.	  www.creativities.org	  

Linneaus-‐Palme:	  2011/2012	  ansvarade	  för	  en	  ansökan	  om	  pengar	  för	  ett	  internationellt	  

utbytesprojekt,	  Linneaus-‐Palme,	  tillsammans	  med	  Vietnam	  National	  Academy	  of	  Music	  

(VNAM	  

U21/AERA:	  2011	  och	  2012	  representerade	  jag	  Lunds	  Universitet	  vid	  det	  årliga”	  Deans	  of	  

education”-‐mötet	  inom	  det	  internationella	  nätverket	  U21	  i	  New	  Orleans	  och	  Vancouver.	  

2012	  erhöll	  jag	  Wallenbergs	  resestipendium	  för	  att	  delta	  i	  U21	  samarbetet.	  I	  samband	  

med	  U21	  mötena	  deltog	  jag	  också	  i	  världens	  största	  utbildningsvetenskapliga	  konferens	  

AERA	  (	  American	  Educational	  Research	  Association)	  

	  

3.3	  Konstnärlig	  verksamhet	  
Sedan	  början	  av	  90-‐talet	  har	  jag	  turnérat	  i	  Skandinavien	  och	  Europa	  och	  spelat	  på	  

nationella-‐och	  internationella	  jazzfestivaler	  och	  klubbscener	  (tex	  Fashing,	  Copenhagen	  

Jazzhouse,	  Fredmans,	  Nefertiti,	  Molde-‐	  Pori	  –Köpenhamns-‐Stockholms	  Jazzfestival	  m.fl.	  )	  

Turné	  -‐	  och	  konsertverksamhet	  

⇒ 1989-‐1994	  Monday	  Night	  Big	  Band.	  Spelning	  varje	  måndagkväll	  på	  Mattson´s	  

musikpub	  i	  Malmö	  samt	  spelningar	  på	  jazzfestivaler	  i	  Skandinavien	  såsom	  tex	  

Molde,	  Stockholm,	  Malmö,	  Mosebacke	  m.fl..	  

⇒ 1989-‐2009	  Bo	  Sylvén	  &	  Lisa	  Linn	  Kvintett.	  Turnéer	  i	  Skandinavien,	  ofta	  med	  

Putte	  Wickman	  som	  gästsolist	  samt	  den	  årliga	  jazzfestivalen	  ”Jazz	  under	  

stjärnorna”	  i	  Brantevik	  med	  olika	  gästsolister.	  



	  

⇒ 1990-‐2001	  Bakerboys.	  Leder	  en	  egen	  jazzkvartett	  med	  Niklas	  Fredin	  (trpt),	  Jan	  

Lundgren	  (piano),	  Hans	  Andersson	  (bas).	  Turnéer	  i	  Sverige	  och	  Danmark	  och	  

spelningar	  på	  tex	  Uppsala	  winterswing,	  Linköpings	  jazzfestival,	  Fasching,	  

Östesunds	  jazzfestival,	  Mejeriet	  m.m.	  Tre	  CD-‐skivor.	  

⇒ 1997-‐99	  Leder	  en	  jazzkvintett	  -‐	  Hus.	  	  Karl-‐Martin	  Almqvist	  (ten.)	  Ola	  Åkerman	  

(trbn)	  Jakob	  Karlzon	  (pi)	  Mattias	  Hjorth	  (b).	  Hus	  spelar	  originalkompositioner	  av	  

alla	  bandets	  medlemmar.	  Spelar	  in	  ett	  timmeslångt	  program	  för	  Sveriges	  Radio	  

P2	  1997.	  Flera	  originalkompositioner	  av	  Lars	  Andersson	  finns	  dokumenterade	  i	  

programmet.	  

⇒ 1989-‐1996	  medlem	  av	  Caroline	  Leander	  trio.	  Spelar	  på	  klubbar	  och	  festivaler	  i	  

Sverige,	  Danmark,	  Finland,	  Tyskland,	  Italien.	  

⇒ 1996	  Spelar	  med	  Vincent	  Herring	  i	  New	  York	  och	  med	  David	  Murray	  Big	  Band	  på	  

Knitting	  Factory,	  New	  York.	  

⇒ 1998	  Turné	  med	  Vincent	  Herring(sax)	  och	  Joey	  Calderazzo	  (	  pi),	  Hans	  Andersson	  

(	  bas)	  bl.a.	  på	  Fasching,	  Nefertiti,	  Jazz	  i	  Malmö,	  Oskarshamns	  jazzklubb	  

⇒ 1999	  Konsert	  med	  Stacey	  Kent,	  Mejeriet,	  Lunds	  Jazzfestival,	  jazztrio	  med	  Sven-‐

Eric	  Dahlberg	  (pi)	  och	  Lars	  Lundström	  (b)	  

⇒ 2009	  	  Konsertturné	  i	  Hanoi-‐Vietnam,Hanoi	  Academy	  of	  music,	  Mings	  Jazzclub,	  

Opera	  jazzclub,	  Svenska	  ambassaden	  m.m.	  

⇒ 2000-‐2010	  Diverse	  konserter	  med	  tex	  Kroons	  Jazzband,	  Round	  Midnight	  Big	  

Band,	  Simon	  Maurin	  Trio	  m.fl.	  

⇒ Putte	  Wickman:	  Årliga	  turnéer	  under	  flera	  år	  med	  spelningar	  på	  jazzklubbar	  och	  

konsertscener	  i	  Sverige	  och	  Danmark	  såsom	  Copenhagen	  Jazzhouse,	  Musikhuset	  i	  

Aarhus,	  Jazz	  under	  stjärnorna,	  Victoria	  teatern,	  Dalarö	  skans	  m.m.	  

⇒ Mark	  Murphy:	  1995	  medverkar	  Mark	  på	  Bakerboys	  första	  CD,	  1997	  Stockholm	  

Jazz	  och	  Bluesfestival	  och	  Kalott	  Jazzfestival	  med	  Mark	  Murphy	  (voc),	  Jan	  

Lundgren	  och	  Hans	  Andersson.	  Inspelning	  av	  ”A	  tribute	  to	  Miles”	  som	  sändes	  i	  P2.	  

1998	  spelning	  på	  Victoria	  teatern	  i	  Malmö.	  

⇒ Ted	  Curson:	  Spelning	  med	  Caroline	  Leander	  Trio	  på	  Fredmans,	  Malmö.	  

⇒ Benny	  Bailey:	  Spelning	  på	  ”Jazz	  på	  Musikhögskolan”	  med	  bl.a.	  Jan	  Lundgren.	  

⇒ Jesper	  Thilo:	  Spelningar	  på	  ”Jazz	  på	  Musikhögskolan”	  med	  Jan	  Lundgren	  trio	  och	  

med	  Bakerboys	  vid	  flera	  tillfällen	  i	  Båstad,	  Malmö	  och	  Falsterbo	  samt	  vid	  jazz	  

under	  stjärnorna	  i	  Brantevik.	  



	  

⇒ Arne	  ”Dompan	  ”	  Domnérus:	  Spelningar	  på	  olika	  platser	  bl.a	  jazzfestivalen	  i	  

Linköping,	  Norrvikens	  trädgårdar,	  Valfisken-‐	  Simrishamn,	  

⇒ Nils	  Landgren:	  Som	  gästsolist	  med	  bl.a	  Bakerboys	  i	  Simrishamn	  och	  Jazz	  under	  

stjärnorna	  i	  Brantevik	  

⇒ Monica	  Zetterlund:	  Turné	  med	  Visby	  storband,	  Jazz	  under	  stjärnorna	  i	  Brantevik,	  

SVT	  med	  Jan	  ”Tollarparn”	  Eriksson	  trio,	  	  

⇒ Svante	  Thuresson,	  Claes	  Jansson,	  Sonya	  Hedenbratt,	  Etta	  Cameron:	  Som	  

gästartister	  med	  Bakerboys	  på	  olika	  platser	  i	  Sverige	  under	  flera	  år.	  

⇒ Georgie	  Fame,	  Richard	  Boone:	  Med	  Bo	  Sylvén	  kvintett	  på	  Jazz	  under	  stjärnorna	  i	  

Brantevik.	  

⇒ Victoria	  Tolstoy:	  Med	  Esbjörn	  Svensson,	  Wallmans	  i	  Malmö,	  Bakerboys	  Fasching-‐

Stockholm,	  Brantevik,	  Falsterbo.	  

⇒ Gunnar	  ”Siljabloo”	  Nilsson:	  med	  Monday	  Night	  Big	  Band	  på	  jazzfesten	  på	  Swing	  

Inn,	  Malmö	  

⇒ Esbjörn	  Svensson:	  Uppsala	  och	  Linköpings	  jazzfestival,	  Österlens	  jazzklubb,	  som	  

pianist	  i	  Bakerboys	  vid	  olika	  tillfällen	  

⇒ Jan	  Harrington:	  Turné	  i	  Sverige	  med	  Jan	  Lundgren	  (pi),	  Hans	  Andersson	  (b),	  Lars	  

Andersson	  (tr)	  och	  turné	  och	  TV-‐inspelning	  i	  Tyskland	  med	  Karl-‐Martin	  Almqvist	  

(ten.)	  Ola	  Åkerman	  (trbn)	  Jan	  Lundgren	  (pi)	  Staffan	  Wester	  (b),	  Lars	  Andersson	  

(tr).	  

	  

3.4	  Konstnärligt	  och	  pedagogiskt	  utvecklingsarbete	  
	  

2007	  beviljades	  jag	  ett	  konstnärligt	  utvecklingsprojekt	  av	  nämnden	  för	  konstnärligt	  och	  

pedagogiskt	  utvecklingsarbete	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  Projektet	  innebär	  

skapandet	  av	  en	  bok	  och	  Play-‐Along	  CD	  som	  behandlar	  metriska	  förhållningar	  och	  udda	  

grupperingar	  samt	  udda	  taktarter	  inom	  improvisationsgenren.	  Materialet	  baseras	  på	  

mina	  erfarenheter	  och	  reflektioner	  från	  de	  rytmiska	  melodiska	  grupptillvalsensembler	  

som	  jag	  har	  undervisat	  under	  flera	  år.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  en	  produkt	  som	  ger	  

studenterna	  möjlighet	  att	  öva	  sig	  på	  egen	  hand	  för	  att	  utveckla	  sin	  rytmiska	  frihet.	  Att	  

studenterna	  på	  så	  sätt	  kan	  få	  fördjupade	  kunskaper	  om	  de	  rytmiska	  aspekterna	  i	  

musiken	  och	  utveckla	  metriska	  koncept	  för	  att	  öka	  den	  rytmiska	  friheten	  i	  



	  

improviserandet	  inom	  improvisationsgenren.	  Projektet	  kommer	  att	  avslutas	  under	  

hösten	  2011	  med	  publicering	  av	  en	  bok	  och	  CD	  under	  titeln	  ”Rhythm	  Workshop”.	  

Materialet	  är	  skrivet	  på	  engelska	  och	  diskussioner	  förs	  bl.a.	  med	  Advanced	  Music	  som	  är	  

ett	  av	  de	  främsta	  förlagen	  som	  publicerar	  pedagogiskt	  material	  av	  hög	  kvalitet	  inom	  

jazzgenren,	  Bilaga	  3	  

I	  utvecklingen	  av	  lärarutbildningen	  i	  musik	  har	  jag	  varit	  delaktig	  i	  utformandet	  av	  flera	  

lärarutbildningsreformer	  sen	  2001	  och	  var	  bl.a.	  med	  och	  utformade	  system	  för	  

utvärdering	  och	  kvalitetssäkring	  som	  används	  i	  dagens	  lärarutbildning.	  Jag	  har	  också	  

skrivit	  flera	  kursplaner	  i	  den	  nya	  ämneslärarutbildningen	  som	  startar	  2011.	  Bilaga	  4	  

2001-‐2011	  Jurymedlem	  vid	  antagningsprov	  till	  musiker-‐och	  musiklärarutbildning	  vid	  

Musikhögskolan.	  De	  senaste	  två	  åren	  har	  jag	  varit	  juryordförande	  i	  antagningen	  för	  

jazztrumslagare	  till	  ML-‐och	  MU-‐jazz.	  

	  

3.5	  Externa	  uppdrag	  

I	  augusti	  2010	  fick	  jag	  i	  uppdrag	  av	  rektor	  att	  efterträda	  jag	  Lars	  Haikola	  som	  

projektledare	  för	  ämneslärarutbildningen	  vid	  Lunds	  Universitet.	  Detta	  uppdrag	  har	  bl.a.	  

inneburit	  att	  jag	  ansvarat	  för	  validering	  av	  den	  nya	  ämneslärarutbildningen,	  lett	  olika	  	  

arbetsgrupper	  tex	  	  om	  lärandeplattformar	  och	  IKT	  i	  den	  nya	  lärarutbildningen	  samt	  

slutfört	  Lunds	  Universitets	  hela	  examensrättsansökan	  till	  Högskoleverket.	  Idag	  

representerar	  jag	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  som	  adjungerad	  ledamot	  i	  nämnden	  för	  

lärarutbildningen	  vid	  Campus	  Helsingborg,	  Lunds	  Universitet.	  

3.6	  Företag	  
	  

Jag	  driver	  ett	  eget	  företag,	  Malmö	  Musikproduktion,	  där	  min	  konstnärliga	  verksamhet	  är	  

förlagd.	  Där	  administrerar	  jag	  också	  mina	  coachingverksamhet	  och	  mina	  

coachingföreläsningar	  

	  

3.7	  Stipendier/utmärkelser/uppdrag	  

I	  augusti	  2010	  fick	  jag	  i	  uppdrag	  av	  rektor	  att	  efterträda	  jag	  Lars	  Haikola	  som	  

projektledare	  för	  ämneslärarutbildningen	  vid	  Lunds	  Universitet.	  Detta	  uppdrag	  har	  bl.a.	  

inneburit	  att	  jag	  ansvarat	  för	  validering	  av	  den	  nya	  ämneslärarutbildningen,	  varit	  



	  

ordförande	  i	  en	  arbetsgrupp	  om	  lärandeplattformar	  och	  IKT	  i	  den	  nya	  lärarutbildningen	  

samt	  slutfört	  Lunds	  Universitets	  hela	  examensrättsansökan	  till	  Högskoleverket.	  

1998	  erhöll	  jag	  ett	  stipendium	  från	  Statens	  konstnärsnämnd	  (individuellt	  stipendium)	  

	  

4.	  Inspelningar	  

4.1	  CD	  inspelningar	  

• 1993	  	   Caroline	  Leander	  Trio	  

• 1995	  	   Caroline	  Leander	  Trio	  

• 1995	  	   Bakerboys	  	   (Facin´our	  time	  w	  Mark	  Murphy&Tomas	  Franck)	  

• 1997	  	   Bakerboys	  	   (First	  Choice)	  

• 1998	  	   Bo	  Sylvén/Lisa	  Linn	  Kvintett	  med	  Putte	  Wickman	  

• 2002	  	   Bakerboys	  	  (Gershwin	  &	  more	  w	  Katrine	  Madsen	  &J.Fischer)	  

• 2006	  	   Jean-‐Simon	  Maurin	  Trio	  	  

• 2009	  	   Round	  Midnight	  Big	  Band,	  tribute	  to	  Sinatra	  	  

• 2010	  	   Jean-‐Simon	  Maurin	  Trio	  &	  Elin	  Wrede,	  Djupa	  Andetag	  

	  

4.2	  Radio/Tv	  inspelningar	  

Caroline	  Leander	  Trio,	  SVT	  

Tv4,	  Bakerboys.	  Jazzkvartett	  med	  Niklas	  Fredin	  (trpt),	  Jan	  Lundgren	  (piano),	  Hans	  

Andersson	  (bas),	  Lars	  Andersson	  (tr).	  



	  

NDR	  (Nordtysk	  TV)	  -‐93	  med	  sångerskan	  Jan	  Harrington	  och	  Jan	  Lundgren,	  Ola	  Åkerman,	  

Karl-‐Martin	  Almqvist	  och	  Staffan	  Wester,	  Lars	  Andersson	  (tr).	  	  

Mot	  Sommarnatten,SVT	  .	  Monica	  Zetterlund,	  Lena	  Nyman,	  Thore	  Skogman	  med	  	  Jan	  

”Tollarparens”	  trio	  i	  Lasse	  Holmqvists	  program	  

SR,P2	  Skandinavisk	  Musikbar.	  Maritza	  Horn,	  Karin	  Krogh	  och	  ”Bamse”	  med	  Monday	  

Night	  Big	  Band	  

SR,P2	  HUS.	  Ett	  program	  med	  musik	  av	  jazzkvintetten	  HUS,	  Karl-‐Martin	  Almqvist	  (ten.)	  

Ola	  Åkerman	  (trbn)	  Jakob	  Karlzon	  (pi)	  Mattias	  Hjorth	  (b),	  Lars	  Andersson	  (tr).	  

SR,P4	  Radio	  Gotland-‐live	  sändning	  med	  Jean-‐Simon	  Maurin	  Trio	  &	  Elin	  Wrede	  

	  www.myspace.com/larsandersson	  

ItunesU/Lund	  University/coaching	  

Twitter/pedagogcoaching	  

	  

	  

	  

Bostad	  
Lars	  Andersson	  
Kungsgatan	  34	  
211	  49	  Malmö	  
040-‐30	  18	  19	  

	  

Arbete:	  
Lärarutbildningen	  i	  musik	  
Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

Lunds	  Universitet	  
Tel:	  040-‐32	  54	  93	  

Lars.Andersson@mhm.lu.se	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  


