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Abstract 

 

Titel: Strategies for Voice Coaches Teaching in Groups. An Observation 

Study of Swedish Municipal Cultural Schools and High School’s Art 

Program. 

Language:  Swedish 

Keywords: singing, voice coaching, teaching strategies, mediating tools, cultural 

tools, cultural psychology, multimodality, pedagogy, teaching 

groups, distributed knowledge 

   

The study examines strategies used by voice coaches in small groups and how 

they apply cultural-mediating tools. The analysis is primarily based on Hultberg’s 

theory of cultural-psychological model of musical learning by making music 

(2009). However, here the strategies are defined as cultural tools through which 

knowledge is mediated, rather than as part of the framework.  

Three voice coaches have been observed through video recordings: two at 

Swedish kommunala kulturskolor (municipal cultural schools) and one at a 

gymnasium’s (high school) arts program. The study focuses on similarities rather 

than differences between the voice coaches. According to the study, the voice 

coaches use ten thematically different strategies, which they combine in different 

ways and together with other kinds of cultural-mediating tools. The strategies are: 

routine, questions, placement, mirroring, focusing, openness, peer resources, 

listening and performance, body awareness, and happiness. 

According to the analysis, it is possible to adapt the education to the individual 

abilities of each student through the use of these strategies. In addition, the 

distributed knowledge becomes an asset for the individual student as well as for 

the group through interaction.  

 

Sökord: sång, gruppundervisning, undervisningsstrategier, medierande 

verktyg, kulturpsykologi, multimodalitet, individanpassning, 

strategier, pedagogik, distribuerad kunskap  
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1 Inledning  

När jag började på kommunala musikskolan i årskurs tre var det 

obligatoriskt att spela blockflöjt ett år i grupp innan man fick spela något 

annat instrument. Astrid, min numer framlidna musiklärare, var en försiktigt 

rebellisk person och jag och mina två spelkompisar fick efter några månader 

med undervisning på flöjt börja spela piano, som vi alla hett längtade efter. 

Trots många års vidare lektioner i sång och piano i kommunala musikskolan 

var det bara under det första året med flöjt- och pianolektioner som jag hade 

gruppundervisning i sång. Inte heller under mina musikstudier på 

folkhögskola och högskola var instrument- och sångundervisning i grupp 

speciellt frekvent även om det förekom i lite olika former, framför allt i 

masterclasses. För egen del har gruppundervisning i sång eller instrument 

därför tett sig svårt och främmande, även om jag har en mångårig erfarenhet 

av att arbeta som sångpedagog.  

Inför att skriva den här masteruppsatsen, valde jag att just fokusera på 

gruppundervisning i sång, delvis för att jag själv har liten kunskap och få 

erfarenheter. Jag var helt enkelt nyfiken och utmanad av gruppundervisning 

i sång. Val av just det här området grundar sig också på samtal med andra 

musiker och musiklärare. Särskilt ett samtal som jag hade med nuvarande 

rektor vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, högskola för 

musikpedagogik (SMI), Ian Plaude, har stärkt mig i att det är viktigt att 

forska inom området. Hans uppfattning är att det efterfrågas metodik för 

gruppundervisning i kulturskolorna för alla instrument, inklusive sång. Det 

kan säkert finnas flera anledningar till att det efterfrågas och jag har inte 

fördjupat mig i det. Men ett skäl till att öka antalet timmar med 

gruppundervisning, som inte känns som en allt för vild gissning, är 

ekonomiska skäl. Att göra undervisningen mer kostnadseffektiv kan i sin tur 

vara grundade på ideologiska ställningstaganden som att man vill göra det 

möjligt för fler att ha råd att lära sig spela, uppleva och uttrycka sig i och 

genom att musicera.  

I ett betänkande från 1954 framgår det att: ”Gruppundervisning har 

möjlighet att verka befriande på försagda eller hämmade elever, och under 

rätt ledning kan den icke bara framkalla spänningsfylld iver utan även visa 

precision och kvalitet” (SOU, 1954: 2, s. 61). Som jag tolkar texten handlar 

det om att den lärande i gruppundervisning inte blir lika exponerad utan kan 

”gömma sig” i gruppen och därigenom våga spela och sjunga; genom att 

spela tillsammans behöver man lyssna på varandra för att vara samtidiga i 

sitt spelande; man sporrar varandra till ett bättre resultat. I samma 

betänkande uttrycks också en önskan om att forskning på gruppundervisning 

ska bedrivas då ”[…] gruppundervisningen ställer andra krav på lärarens 

pedagogiska attityd” (SOU, 1954:2, s. 61). Forskning särskilt inriktad på 

instrumentalundervisning i grupp är inte särskilt omfattande, och denna 

studie är ett bidrag till forskning om instrumentundervisning i grupp. Även 

om instrumentet i detta fall är sång.  

Det visade sig också när jag letade efter informanter till den här studien, att 

det inte var så vanligt med större grupper än två sångelever. Kör 
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förekommer ganska frekvent på kulturskolorna vars hemsidor jag besökte, 

men det var inte kör jag hade för avsikt observera. Även om jag hade önskat 

att alla grupper i studien skulle varit på minst tre elever så är två elever 100 

procent mer än en elev, och läraren har att förhålla sig till mer än en person. 

I denna studie har jag därför definierat ”grupp” som mer än en. 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka lärares strategier för 

gruppundervisning i sång, på vilka sätt läraren möter gruppen och 

individen i gruppen. 

För att undersöka undervisningen har jag valt att fokusera på vilka strategier 

som lärarna använder. Ordet "strategi" har från början en tydlig koppling till 

krigsföring (Svenska akademins ordlista, 1998), men ordet har över tid fått 

fler betydelser. I kapitel 3.2 återkommer jag till begreppet strategi och 

definition av begreppet för den här uppsatsen.  

Min forskningsfråga utifrån syftet är: 

Hur använder lärarna kulturella medierande verktyg i  

gruppundervisning i sång?  
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2 Bakgrund 

I kapitlet presenteras dels en kort bakgrund för de kontexter studien är gjord 

i och dels tidigare forskning som knyter an till studien. Forskningsområden 

som tas upp i detta kapitel handlar om musikaliskt lärande i frivillig 

instrumentalundervisning och grund- och gymnasieskolor. Angränsande 

pedagogisk forskning finns också representerat liksom en del forskning om 

rösten och körkontexten. 

2.1 Undervisningskontexter 

Studien är genomförd dels på gymnasieskola och dels på kommunal 

kulturskola. Här räknar jag dem som två olika kontexter. Dessa två 

kontexter i vilka observationerna är genomförda skiljer sig åt på flera sätt. 

En tydlig skillnad är vilka direktiv som finns för respektive institution. För 

gymnasiet finns det en nationell läroplan1  medan det på kommunala (i bästa 

fall) finns en lokalt formulerad plan (Backman Bister, 2014; Sandh, 2015).  

2.1.1 Kulturskola 

De flesta kulturskolor drivs i dag i kommunal regi och de som inte är i 

kommunal regi är finansierade av kommunerna (Sandh, 2015). 

Kulturskolorna har, dags dato, inget nationellt uppdrag och inget gemensamt 

styr- eller måldokument (Kulturskolerådet, 2013; Sandh, 2015). På 

kulturskolorna kan det finnas möjlighet att för eleverna delta i aktiviteter 

såsom teater, musikal, bild, dans och musik. I dagens kulturskolor är det 

musikämnena som engagerar flest elever. 2014 var lite drygt 162 000 elever 

aktiva i någon av kulturskolornas ämneskurser knutna till musik (Sandh, 

2015).  

I en enkätundersökning från 2011, refererad i Sandh (2015) genomförd av 

kulturskolerådet, visar att 7,7 % av de elever som har musik på någon av 

Sveriges kulturskolor, har valt ämnet sång, vilket skulle motsvara cirka 12 

500 elever. Enligt Sandh (ibid) är köerna till bland annat sång långa, så 

fanns möjlighet skulle den reella siffran för antal sångelever i kulturskola 

sannolikt kunna vara högre (ibid).  

På uppdrag av regeringen pågår en utredning för en nationell strategi för 

Sveriges kulturskolor som ska presenteras under hösten 2016.2 I den utreds 

bland annat villkoren för att delta i kulturskolans aktiviteter, eftersom det är 

stora skillnader mellan kommunernas kulturskolor, till exempel hur stor 

avgiften för eleverna är (Kulturskolerådet, 2013; Sandh, 2015). Andra 

viktiga punkter för utredningen är tillgänglighet och utbud, tillgång till 

utbildade lärare, möjlighet för alla barn - oavsett eventuella handikapp eller 

socioekonomisk tillhörighet – att erbjudas plats och, i den mån det behövs, 

 
1 Se: 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverk

et.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2798 
2 Se: http://www.regeringen.se/contentassets/7738acadd94d40f79fec6d6fa40e4a80/en-

nationell-strategi-for-den-kommunala-musik--och-kulturskolan-dir.-201546 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2798
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2798
http://www.regeringen.se/contentassets/7738acadd94d40f79fec6d6fa40e4a80/en-nationell-strategi-for-den-kommunala-musik--och-kulturskolan-dir.-201546
http://www.regeringen.se/contentassets/7738acadd94d40f79fec6d6fa40e4a80/en-nationell-strategi-for-den-kommunala-musik--och-kulturskolan-dir.-201546
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anpassad undervisning. Redan 2013 uttryckte SMoK (Sveriges musik- och 

kulturskolor, numera Kulturskolerådet) en önskan att det skulle finnas en 

strategisk plan för nationen. I den planen skulle det bland annat finnas ett 

nationellt kunskapscentrum för kvalitetsutveckling, det skulle finnas planer 

för kompensutveckling och hur man tillgodoser barns rätt till kultur 

(Kulturskolerådet, 2013).  

I skrivande stund finns det inga krav på någon särskild utbildning för lärare 

på kommunala kultur-och musikskolor, utan det är upp till varje kommun att 

göra en bedömning om personens lämplighet (Sandh, 2015). Detta verkar 

kulturskolorna göra bra, eftersom de enligt en rapport från Sveriges 

kommuner och landsting (2016) har många nöjda elever och föräldrar. 

Rapporten är gjord utifrån en enkät som gått ut till 39 kommunala 

kulturskolor. Sammanställningen av svaren från eleverna och deras föräldrar 

visar bland annat att 93 procent anser att lektionerna är lärorika och 

meningsfulla och 87 procent anser att de kan vara med och påverka 

lektionernas innehåll. 

För att få undervisning på kulturskola betalas i de flesta kommunerna en 

terminsavgift av eleverna. Enligt kulturskolerådet var medelavgiften under 

år 2012 656 kr. Avgiften varierade dock kraftigt mellan noll kronor och 

1700 kr. (Kulturskolerådet). 

2.1.2 Gymnasiet 

De elever som går i gymnasiet kommer att bli bedömda och få betyg och de 

har ett närvarokrav som dels kan påverka betyget och dels påverka det 

studiestöd de har (CSN, 2015). Undervisningen är dock gratis, liksom lån av 

böcker och noter som används i undervisningen. För att sätta betyg 

självständigt måste de lärare som undervisar på gymnasiet förutom en 

utbildning som leder till lärarexamen också ha en lärarlegitimation som 

utfärdas av Skolverket (2016).  

Det finns för gymnasiets estetiska program en kurs i ämnet Musik som heter 

Instrument och sång (Skolverket, i.d.). Den finns på tre nivåer där kurserna 

bygger på varandra. 3  I den här studien har jag endast observerat lektioner i 

den första nivån varför jag endast tar upp den kursens innehåll. 

I kursens centrala innehåll anges att den bland annat ska innehålla 

grundläggande sång- eller instrumentalteknik, musicerande både utifrån 

noter och gehör, musikaliska övningsmetoder och grundläggande principer 

för att möta publik. 4  

För att få ett A, det högsta betyget, krävs bland annat att eleven klarar av att 

sjunga en enkel notbild a prima vista, samt att kunna sjunga enkla fraser på 

gehör. Man ska ha grundläggande kunskap i olika musikstilar och hur de 

olika genrespecifika stildragen kan påverka tolkningen av en sång. 

 
3 Efter genomgången Instrument och sång 1, kan man alltså söka Instrument och sång 2 och 

så vidare.  
4 Hädanefter refererar jag bara till det som gäller för sångare.  
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Dessutom ska man kunna framföra hela musikstycken med 

”tillfredsställande resultat” vid öppna och offentliga sammankomster 

(skolverket, i.d.).5  

2.2 Tidigare forskning  

Enligt Lindgren (2014) finns det inte mycket forskning som är direkt knuten 

till kommunala musik- och kulturskolor och dess instrumentalundervisning. 

Ett närliggande forskningsområde som handlar om elever, lärare och lärande 

som är kopplat till musik i grund- och gymnasieskolor, där undervisningen 

är mer generell musikundervisning och instrumentundervisning enligt 

läroplaner, är mer beforskat. Forskning gjord i grund- och gymnasieskolan 

som handlar om musikundervisning är i viss mån intressant för den här 

studien även om den ofta handlar om klassundervisning.  Det finns även 

forskning i angränsande områden som knyter an till instrumental- och 

sångundervisning som till exempel dialog i undervisningen. I följande 

kapitel presenteras litteratur och forskning som jag funnit relevant och 

intressant det här arbetet.  

2.2.1 Sång- och instrumentalundervisning  

I den forskning som gjorts om musikundervisning finns det uppgifter som, 

åtminstone delvis, motsäger varandra. Viss forskning säger att 

musikundervisningen är notfixerad och fragmentarisk, medan annan 

forskning säger att den konventionella notläsningen saknas helt eller delvis. 

Det finns forskning som säger att sången inte är viktig för musicerande på 

andra instrument, medan det i annan forskning framkommer sång som en 

del av sättet att undervisa på instrument. När det gäller sångundervisning 

finns det undersökningar som visar på (det verbala) språkets, och då framför 

allt det figurativa språkets, betydelse i sångundervisning. I en undersökning 

av sångundervisning är det av vikt att se på hur musikundervisning i sång 

och på instrument bedrivs, för att dra lärdom av och bygga vidare på 

tidigare gjorda studier. 

I sång- och instrumentalundervisning på kommunal musik-/kulturskola finns 

det enligt Tivenius (2008) olika lärartyper representerade bland 

musiklärarna. Han har i analysen av sin enkätundersökning kommit fram till 

att det finns åtta olika lärartyper representerade i studien. Bland lärartyperna 

finns representanter vars sätt att bedriva undervisning stöds av den 

forskning som Rostvall och West (2001) har gjort: lärare med fokus på 

notläsning och fragmentiserad undervisning, vilket det i deras undersökning 

visar sig leda till att det är svårt för eleverna att få en helhetsbild av 

musiken.  

 
5 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S&lang=sv&tos=gy#an

chor_MUSINS01S 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S&lang=sv&tos=gy#anchor_MUSINS01S
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S&lang=sv&tos=gy#anchor_MUSINS01S
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S&lang=sv&tos=gy#anchor_MUSINS01S
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S&lang=sv&tos=gy#anchor_MUSINS01S
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Om den konventionella notläsningen står i fokus för många 

instrumentallärare i frivillig instrumentalundervisning enligt Rostvall och 

West (ibid), så förekommer det i Falthins (2015) och Backman Bisters 

(2014) studier former av lokal notation. I dessa studier lyfts den 

pedagogiska vinsten som görs med hjälp av dessa lokala notationer, vars 

syfte är att få musiken att snabbt låta bra. Falthin och Backman Bister 

diskuterar också svårigheter med dessa situerade notationssystem, eftersom 

de inte är kända utanför kontexten (Backman Bister, 2014; Falthin, 2015). 

Det man kan notera här är att den fragmentariska och (konventionell) 

notläsningsbaserade undervisningen verkar bedrivas i frivillig 

instrumentalundervisning på musikskolor, medan undervisningen i 

grundskolan och på gymnasium verkar i högre grad ha lokala system för 

musikalisk notation eller kombinera traditionell notskrift med mindre 

konventionella medierande verktyg som till exempel mobiltelefon 

(Backman Bister, 2014). 

I den kontext där mer konventionell notläsningsbaserad undervisning verkar 

vara rådande har Tivenius (2008) genomfört en enkätundervisning bland 

musiklärare på svenska kommunala musik- och kulturskolor.  Han vänder 

sig till musiklärare med olika (instrument-)inriktning: rytmiklärare, 

träblåslärare etcetera, och däribland sång. Bland annat har Tivenius (ibid) 

frågat hur de olika musik-/instrumentallärarna ställer sig till ämnen som 

rytmik och sång. Där framkommer det att lärare i sång och kör finns starkt 

representerade bland lärare som anser att rytmik och sång är viktiga i 

musikundervisningen: man menar att sång och rytmik utgör en viktig grund 

för allt musicerande (ibid). I Tivenius undersökning är det alltså främst 

sångare som säger att sången är viktig för musicerandet, medan 

instrumentallärarna inte tycker att det är viktigt med sång och rytmik för 

musicerandet i instrumentalundervisningen. I Holgerssons (2011) 

avhandlings resultatkapitel kan man utläsa tillfällen där instrumentallärarna 

sjunger och ”pratsjunger” i undervisningen.. Det skulle kunna tyda på en 

diskrepans mellan lärarnas i Tivenius (2008) undersökning självskattning av 

sångens betydelse, och vad man de facto gör i undervisningen. Liksom för 

lärare på kommunala musikskolan finns inget krav på formell pedagogisk 

utbildning för de lärare som finns i Holgerssons studie (Holgersson, 2011; 

Sandh, 2015). Det framgår inte i Tivenius (2008) eller Holgerssons (2011) 

studier vilken typ av pedagogisk utbildning som lärarna i fråga hade, därför 

finns det heller inga slutsatser som dragits vad gäller pedagogisk utbildnings 

påverkan på undervisningen.  

Den pedagogiska utbildningen för lärarnas i Holgerssons studie finns alltså 

inte redovisad, däremot nämns det att de är väl ansedda musiker med 

pågående karriärer. Detta till trots finns det flera lektioner där eleven inte 

beaktar den kunskap som läraren delar med sig av (Holgersson, 2011). Detta 

är enligt Holgersson (ibid) det mest överraskande resultatet i studien. Att 

eleven och läraren har olika åsikter om tolkning och utförande kan ses som 

både positivt och negativt. Det positiva är bland annat att eleven visar på en 

självständighet och att han/hon utvecklar sin egen musikalitet. Det negativa 
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är att eleven inte tar tillvara den kunskap och erfarenhet som läraren besitter 

(ibid).  

För att i sångundervisning förmedla sin erfarenhet finns det en tradition hos 

sånglärare att använda sig av ”(…) ett bildrikt språk som kommit att kallas 

blomsterspråk” (Larsson, 2010, s. 5). Larsson (2010) har i sin 

magisteruppsats undersökt på vilket sätt den typen av figurativt språkbruk 

kan stödja lärandet. I Larssons studie intervjuas främst folkhögskoleelever 

om vilka typer av figurativt språkbruk som de mött i sångundervisning. De 

intervjuade sångeleverna ger exempel på metaforer som fungerat och 

metaforer som de inte förstått eller som enligt eleverna inte tillfört något och 

vad det är som gjort att eleverna inte kunnat tillgodogöra sig metaforerna. 

Larssons slutsats är, utifrån intervjuerna, att metaforer som berör 

känslomässigt eller har en kroppslig förankring har en positiv inverkan på 

undervisningen. Ett exempel på en användbar metafor enligt Larsson, är att 

den sjungande tänker sig en ”doftinandning” (ibid, s. 68), eftersom det 

enligt henne går både fortare och är enklare för eleven att med hjälp av 

bilden få till en djup och vidgande inandning, än att tänka sig alla de led 

som en sådan inandning innehåller av vidgat svalg, vidgade näsborrar, sänkt 

struphuvud och sammandragen diafragma.  

2.2.2 Kroppens betydelse i musicerande 

Till skillnad från andra musikanter har sångare inget instrument utanför 

kroppen, utan hela instrumentet finns i kroppen och är kroppen. Ett sätt att 

se på sång i jämförelse med andra musikinstrument är att varje 

musikinstrument i musicerande blir en del av kroppen och en förlängning av 

kroppen oavsett om det handlar om sjungande eller annat musicerande 

(Leijonhufvud, 2011; Risberg, 2012; Österling Brunström, 2015). ”När en 

musiker spelar på sitt instrument finns ibland ingen uppdelning mellan det 

fysiska och det mentala i spelandet; då är musikern ett med sitt instrument 

liksom sångaren är sitt instrument i sjungandet” (Risberg, 2012, s. 10). 

Ordet ”ibland” i meningen ovanför pekar på att det finns en annan möjlighet 

för instrumentalister än för sångare: att instrumentet inte med nödvändighet 

är en integrerad del, en förlängning av musikerns egen kropp. I en 

undervisningssituation är det till exempel inte möjligt att för en sångare att 

peka på hur man ska hålla instrumentet för att få bästa möjliga klang. 

Därmed inte sagt att allt är påtagligt och synligt för instrumentalister heller: 

dock, det som i första hand är ljudalstrande och som ger resonans åt tonen 

finns inne i kroppen för sångare, och det kan sångaren aldrig lägga ifrån sig 

eller betrakta utifrån. För sångpedagogen innebär det att man får titta på 

sångarens kropp och lyssna till de ljud som sångaren alstrar för att försöka 

göra en bedömning om till exempel struphuvudet är i ett avspänt, lågt läge 

som ofta eftersträvas i västerländskt klassiskt sångsätt, eller om användning 

av dist6 sker på ett så röstbefrämjande sätt som möjligt (Pilotti, 2009; 

Zangger Borch, 2008).  

 
6 Dist är ett begrepp där ljudet man åstadkommer ska låta som om det kommer från en 

spräckt högtalare. Sångrösten har vid dist ett biljud som knarrar/raspar. Det är vanligt hos 

hårdrockssångare. 
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När det gäller barn som fortfarande växer, så förändras instrumentet i takt 

med att resten av kroppen förändras. Att även barns psykiska förmågor 

förändras påverkar sångrösten. Det gör att man behöver ta hänsyn till detta i 

sångundervisning. Det kan också vara anledningen till att man i 

barnkörsammanhang snarare fokuserar på att skapa en miljö som positivt 

stöttar barnet i användandet av sin sångröst, än på sångteknik (Risberg, 

2012). 

Enligt Kemp (1996) är sångare i jämförelse med andra musiker särskilt 

beroende av och fokuserade på kroppen (Kemp, 1996; Tivenius, 2008). 

Kroppens betydelse för musicerande är påtaglig i Österling Brunströms 

avhandling (2015) och Leijonhufvuds licentiatuppsats (2009),där båda utgår 

från fenomenologisk teori där kroppen är en nödvändighet för all typ av 

erfarenhet. Detta är också utgångspunkten i Kimberlys och Powells artikel 

om kroppens ”tillstånd” i musicerande och musiklyssnande (2007): finns 

inte kroppen är det omöjligt både att uttrycka sig i musik och lyssna till 

musiken. Musiken syns och kommuniceras också i de kroppsliga uttrycken 

och gesterna: de kroppsliga, visuella uttrycken påverkar lyssnare och 

musiker auditivt. Schutz (i.d.) har i en studie undersökt den mätbara och 

upplevda klingande tonen hos en marimba beroende på slagverkarens längd 

på anslaget. Mätningarna visar att marimban klingar lika länge oavsett 

slaglängden hos percussionisten. Dock är upplevelsen hos både musiker och 

lyssnare, att marimban klingar längre när slaglängden är större (ibid).  

Kroppen är alltså viktig i kommunikationen mellan individer som 

kommunicerar musik, inte minst vid tillfällen där ord inte är möjliga eller 

lämpliga. I kroppen kan till exempel musikens puls bli tydlig samtidigt som 

de sjunger (Falthin, 2015; Kullenberg, 2014). Det finns i kroppen möjlighet 

att använda flera kommunikationssystem eller modus samtidigt, till exempel 

sång och gestik, tal och spelande (Backman Bister, 2014; Falthin, 2015; 

Kullenberg, 2014; Sandberg Jurström, 2009). För körsångare är 

kördirigentens kommunikation med kroppen av stor betydelse och i den 

studie som Sandberg Jurström (2009) gjort så visar sig kommunikationen 

mellan dirigent och körsångare i olika handlingsrepertoarer där olika modus 

samverkar och finns representerade.  

I Österling Brunströms studie (2015) framkommer att en musikers 

förhållande till kroppen kan vara dubbelsidigt när kroppen dels kan 

upplevas som integrerad med instrumentet och dels upplevas som något 

fysiskt, utanför musikern själv, som vid nervositet. Ibland upplevs kroppen 

för musikern som något hon har och ibland är kroppen något hon är. Dock 

menar Österling Brunström (ibid), i enlighet med det fenomenologiska 

perspektiv hon utgår från, att kroppen alltid är utgångspunkten för hur 

människor upplever världen.  

Även om man i kulturpsykologi inte har samma fokus på kroppen som 

fenomenologin, menar Bruner (2002/1996) att det i ett lärande är viktigt att 

ta hänsyn till samspelet mellan det biologiska och det kulturella (Hultberg, 

2009). Detta går att knyta dels till individens biologiska förutsättningar – 

har man korta fingrar är det svårt att spela pianostycken med stora ackord – 
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och dels till de biologiska förutsättningar som finns runt individen – skidor 

och valla uppfinns inte i Saharaöknen (Bruner, 2002/1996).  

I kördirigering är kroppen viktig för att mediera musikaliskt uttryck till 

körsångarna (Sandberg Jurström, 2009). I enskild sångundervisning finns 

också exempel på användande av ordlös och kroppslig kommunikation. 

Bland annat står det att läsa i min egen magisteruppsats där det till exempel 

beskrivs i handlingsmönstret spegling (Lindberg, 2015). Det musikaliska 

uttrycket kan vara så starkt förankrat i kroppen att det blir ett av de sätt man 

kommunicerar på när man ska återge en musikalisk upplevelse utan att 

musicera. ”Det uttalades inte, men genom sina kroppsliga yttranden syntes 

de återskapa känslan som infann sig när de sjöng, spelade eller lyssnade” 

(Falthin, 2015, s. 206). Citatet är kopplat till en intervjusituation där 

eleverna kommenterar videoinspelade lektioner där de själva är filmade när 

de musicerar.   

Rösten är också starkt knutet till person och kropp, och är så intimt kopplad 

till individen att man ibland talar om röstavtryck, som i stort sett är 

jämförbart med fingeravtryck. Vad gäller talrösten så är också känsloläge 

något som vi ofta kan avgöra oavsett om vi förstår språket eller inte. Olika 

sinnesstämningar påverkar till exempel ansiktsmuskulaturen som i sin tur 

påverkar röstens frekvensspektra så att vi på rösten kan avgöra om någon ler 

eller är förvånad (Lindblad, 1992). Att rösten är starkt kopplad till 

kroppslighet förstärks av det Larsson (2010) skriver om att metaforer med 

kroppslig förankring är bilder som  är väl fungerande i sångundervisning.  

 

2.2.3 Lyssnande som lärande  

Är lyssnande och framförande av musik helt väsensskilda konstformer? Den 

frågan har Bowman och Powell ställt, och kommit fram till att lyssnande är 

ett sätt att bli musikaliskt engagerad och att viktiga kroppsliga dimensioner 

av musik realiseras i lyssnandet (Bowman & Powell, 2007). Detta bekräftas 

i annan forskning där lyssnare visar hur medvetna de är om musikvalens i 

vardagen påverkan på känsloliv såväl som vardagssysslor (Pitts, 2007).  

Enligt Hultberg (2014) är det för en musiker som vill spela med 

meningsfullt uttryck viktigt att lyssna dels under tiden han/hon musicerar, 

dels att lyssna på andras musicerande. Detta bekräftas av McPherson i en 

studie (2001, muntlig key-note presentation, refererad av Hultberg, 2014, s. 

91) där det visar sig att barn blir förtrogna med musikaliska konventioner 

även genom vardagslyssnande och blir bättre instrumentalister också genom 

det oavsiktliga lärande som lyssnandet innebär. Enligt Ericsson (2002, 

refererad i Hultberg 2014) blir ett avsiktligt lyssnande för ungdomar utan 

tidigare instrumentala färdigheter en källa till förtrogenhet med musikaliska 

uttryck som är möjliga för dem att återge stiltypiskt med instrument, om än 

enklare utförd, och med hjälp av någon mer kunnig. Det kan tyckas som att 

det Hultberg skriver 2014 motsäger det hon skrivit 2009: ”Lärare möter 

alltså elever som är musikaliskt erfarna lyssnare, men som saknar förmåga 

att omsätta sina erfarenheter i eget musicerande” (Hultberg 2009, s. 120). 
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Jag tänker att det inte finns en motsättning i det, eftersom eleverna i 

Ericssons studie dels inte klarar av att musicera på egen hand utan behöver 

hjälp av någon mer kunnig, och dels inte har kunskap att speltekniskt 

genomföra spelandet på samma avancerade sätt som förlagan.  

Bland körsångare och kördirigenter finns det enligt Zadig (2011) en 

vedertagen uppfattning om att körsångare följer den som är säkrare i 

stämman och att detta kan ske mer eller mindre intuitivt. Utan att lyssna till 

körsångarkollegan skulle det vara svårt att följa den som kan stämman. 

Huruvida det sker ett lärande så att den som ”hakar på” lär sig stämman så 

att hon/han kan vara självständig, säger dock Zadig inget om. När musiker 

lyssnar till andra musiker via inspelningar är ett annat sätt att få tillgång till 

andras erfarenhet och därmed vidga sitt kunnande (Hultberg, 2009) och det 

skulle kunna vara jämförbart med lyssnandet till en körkollega och därmed 

tyda på att ett lärande sker även i det senare lyssnandet.   

2.2.4 Dialog i lärande  

Att använda sig av dialog i en lärsituation har rötter ända tillbaka till det 

antika Grekland och Sokrates. I Platons dialoger resonerar Sokrates med 

människor för att gemensamt utforska livsfrågor och för att lära människor 

att tänka själv (Lindström, 2011). Dialogen är enligt Habermas (refererad i 

Egidius, 2009) en förutsättning för att två eller flera ska komma till 

gemensam förståelse. Detta resonemang styrks hos Igland och Dysthe 

(2003) som skriver att ”kunskap alltid är ett resultat av dialog” (s. 109). De 

betonar här också vikten av ömsesidighet mellan talare och lyssnare, 

författare och läsare. I samtalet, dialogen, sker alltså ett utbyte och en 

utvecklig för dem som deltar. Denna utveckling är möjlig om dialogen sker 

med en vilja att förstå och ta in ämnets komplexitet och samtalspartnerns 

känslor och värderingar (Igland & Dysthe, 2003; Segolsson, 2011). Det 

innebär till exempel att det är viktigt att läraren känner till både sitt ämne 

och eleven för att dialogen ska bli fruktsam i en dialog lärare och elev 

emellan (Emanuelsson, 2001; Segolsson, 2011).  

Det Bakhtinska tänkandet om dialog är att det på en överordnad nivå ser 

”hela människans existens som en dialog” (Igland & Dysthe, 2003, s. 97). 

Att vara människa och finna sitt jag hänger samman med relationen med 

andra och det är först i dialog, i relation, med andra som människans ”själv” 

blir tydligt. Det är också genom dialogen, i kommunikationen, som alla 

kulturella fenomen grundas (ibid). En särskild typ av dialogisk öppenhet 

finns i karnevalsbegreppet, som det kan förstås genom Bakhtin, där allt 

ställs på ända och inget är som det brukar eller kan förväntas vara. I 

undervisning kan man med ett ”karnevalstänkande” ifrågasätta invanda 

strukturer, och sätt att släppa in karnevalen är att använda sig av komik. 

Genom komiken kan man hitta nya uttryckssätt och släppa prestationskrav 

även när det gäller musicerande (Falthin, 2015). 

Dialog i den lärmiljö som skolan är, har studerats bland annat av 

Løkensgaard Hoel (2003). I en studie har hon utgått från en grupp av elever 

som i gruppen analyserar texter. Mellan eleverna sker dialogen både 

muntligt och skriftligt och i Løkensgaard Hoels studie framgår det hur 
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eleverna stöttar varandra genom dialogen, vilket också hos Emanuelsson 

(2001) betonas som viktig egenskap i en fungerande dialog. Enligt Backman 

Bister (2014) har lärarna i hennes studie en särskild strategi för det som hon 

kallar kamratlärande. Kamratlärande kan till exempel ske genom att elever 

med större musikalisk kompetens ges ett större ansvar än sina 

klasskamrater. I Backman Bisters studie (ibid) blir en elev till exempel 

utnämnd till kapellmästare för att få en utmaning men också för att eleven i 

fråga har större kunskap än sina klasskompisar. Petra, som en av dessa 

elever i studien kallas, blir då den som de andra eleverna vänder sig till i 

första hand, och hon kommunicerar med sina medspelare och klasskamrater 

dels genom ord och dels genom att spela förebildande på piano (Backman 

Bister, 2014, s. 110). Detta sätt att låta eleverna ta ansvar utifrån 

förkunskaper finns även i Løkensgaard Hoels studie (2003), där en av 

eleverna på ett särskilt sätt ombeds ge relevant och konstruktiv kritik till en 

klasskompis. Dialogen sker här i två riktningar: dialogen som eleverna har 

sinsemellan men också den dialog som eleven med särskilt ansvar har med 

sin lärare. Dialogerna här består av både skriftlig och muntlig 

kommunikation. Ett annat tydligt exempel på kamratlärande med hjälp av 

dialog finns i Kullenbergs (2014) studie där barn har i uppgift att lära andra 

barn en sång utan någon vuxen är närvarande. I hennes studie visar det sig 

bland annat att barnen lätt går in i roller som påminner om det institutionella 

sättet att undervisa: dialogen får här ett handlingsmönster som liknar det 

som försiggår mellan lärare och elev i skolan, och inte mellan två kamrater.   

Enligt Igland och Dysthe (2003) är det också av största vikt att dialogen har 

en riktning eftersom dialogen alltid är ett svar på något i och samtidigt har 

en förväntan på ett kommande svar. Det innebär enligt tidigare resonemang 

inte att svaret är givet, men att svaret förväntas komma. Det finns ett 

underliggande syfte med dialogen, ett epistemologiskt ställningstagande, 

som innebär att kunskap är något som skapas i interaktion mellan individer 

(Falthin, 2015; Igland & Dysthe, 2003; Segolsson, 2011). 

Hur dialogen används i lärsituationer kan skifta. Ett vanligt verktyg i dialog 

mellan lärare och elev är frågor. Frågorna kan användas med olika syfte. 

Hur lärarna väljer att använda frågorna skiftar alltså, och enligt Mason 

(2000) kan läraren i skolan ha tre motiv till frågor: 1) hjälpa eleven att 

fokusera på rätt sak 2) testa elevens kunskap 3) söka svar på en 

undersökande fråga där inte heller läraren har något färdigt svar.  Begreppet 

lotsning innebär ett mönster av frågor och svar där läraren snabbt försöker 

hjälpa eleven till ett rätt svar, medan scaffolding, stöttning, innebär att 

läraren stödjer eleven medan han/hon söker sin kunskap. Här talas också om 

begreppet fading som innebär att läraren succesivt slutar stötta eleven till 

dess eleven klarar sig själv. Det finns även ett begrepp som innebär att 

dialogen är en skapande process där svaret inte är helt givet på förhand men 

inte heller tas ur tomma luften: Negotiation of meaning. I en process av 

negotiation of meaning leder det till att deltagarna i dialogen interagerer på 

ett sätt till (ett) objekt som om det har samma innebörd för dem, även om 

det inte med nödvändighet är så (Emanuelsson, 2003).  
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Med utgångspunkt i Matusovs (2009) resonemang, drar Falthin (2015) 

slutsatsen att det är viktigt i undervisningen att även använda sig av 

monologen eftersom denna sätter gränser och inte är förhandlingsbar, vilket 

även styrks av Igland och Dysthe (2003). ”Dialogen öppnar upp och bryter 

gränser medan monologen sätter gränser och gör ställningstaganden. Med 

andra ord är vi beroende av båda för att kunna handskas med tillvaron […]” 

(Falthin 2015, s. 68), att jämföra med Ferm Thorgersens (2009) syn på 

lärarens naturliga ansvarskännande. Det finns ett särskilt ansvar för den som 

har en ledande ställning att inte låta det som är mångtydigt bli entydigt, eller 

när man blir auktoritär och ger färdiga svar på allt och slutar ge möjlighet 

till ett kreativt sökande (Igland & Dysthe, 2003). Ansvarskännande som 

lärare handlar enligt Ferm Thorgersen (2009) bland annat om att dela med 

sig av sina erfarenheter och bjuda in till delaktighet.  

I musikundervisning sker dialogen inte bara med hjälp av ord utan det pågår 

även ordlös kommunikation i form av gester och förebildande, vilket 

Sandberg Jurströms (2009) studie kanske är det tydligaste exemplet av de 

studier som här tidigare nämnts. Enligt Schutz (1964) sker en interaktion 

under konserten, inte bara mellan musikerna utan också mellan lyssnare och 

konserterande musiker: ”[…] the relationship between performer and 

audience is subjecte to all variations of intensity, intimacy, and anonymity” 

(Schutz, 1964, s. 174). I Schutz studie visar det sig att ett framförande eller 

en konsert inte blir lika från gång till gång eftersom lyssnarna och 

musikerna påverkar varandra: musiken är en kommunikativ process. Schutz 

(ibid) menar också att denna process är rotad i det kroppsliga agerandet 

eftersom det sällan under konserter pågår verbal kommunikation, vilket 

också understryks av Bowman och Powell (2007). Man kan med andra ord 

säga att det pågår en dialog även i musicerandet.   
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3 Teoretiskt perspektiv  

I detta arbete utgår jag från det kulturpsykologiska perspektivet. Det har sitt 

ursprung i Vygotskijs kulturhistoriska teori, men betonar i högre grad att 

medierande verktyg alltid används tillsammans och talar därför om 

kulturens verktygslåda, samt individens biologiska förutsättningar (Bruner, 

2002/1996; Cole, 1996; Hultberg, 2009). Även det sociokulturella 

perspektivet, såsom det företräds av exempelvis Säljö, har sitt ursprung i 

den kulturhistoriska teorin och har många beröringspunkter med det 

kulturpsykologiska perspektivet varför jag även kommer att referera till 

representanter för sociokulturellt perspektiv.  Det kulturpsykologiska 

perspektivet med medierande verktyg som nödvändiga för 

kunskapsförmedling, är min utgångspunkt. Det socialsemiotiska 

perspektivet har inspirerat mig till att se på medierande verktyg som 

multimodala, och jag kommer delvis använda begrepp hämtade från 

socialsemiotiken. I kapitlet kommer jag också att, utifrån den 

kulturpsykologiska synen på vad kulturella verktyg är, motivera varför jag 

anser att strategier, på det sätt jag definierar begreppet, hör till den kulturella 

verktygslådan.  

3.1 Kulturella medierande verktyg  

Enligt kulturpsykologiskt perspektiv förmedlas kunskap genom att 

individerna i en kultur använder sig av verktyg som på olika sätt förmedlar, 

medierar kunskapen (figur 1). I en lärsituation, oavsett lärmiljö, finns det 

enligt den kulturhistoriska teorin därmed ett lärandeobjekt, ett 

lärandesubjekt och att lärandet sker via medierande verktyg (Engeström, 

2001; Hultberg, 2009; Säljö 2005).7 

 

Figur 1. Vygotskijs modell av lärande. (Backman Bister, s. 51; Engeström, 2001, s. 

134) 

 

 
7 Kulturella medierande verktyg är samma sak som kulturella verktyg och medierande 

verktyg. Jag kommer i uppsatsen använda mig av alla tre begreppen. 
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I det sociokulturella perspektivet skiljer man på fysiska och psykologiska 

verktyg (Säljö, 2005). Till psykologiska verktyg räknas till exempel 

musikaliska konventioner och instrumentkännedom och exempel på fysiska 

verktyg är instrument och notblad. I medierande verktyg ligger kulturens 

samlade erfarenhet lagrad eftersom den ackumulerade kunskapen av 

tillverkning och bruk utvecklat verktyget (Bruner, 2002/1996; Dysthe, 

2003b; Säljö, 2005). Ett exempel på det är hur kniven utvecklats från att 

vara en vass bit sten till kolstålskniv, eller att en kirurgskalpell ser 

annorlunda ut än en machete. Man kan med hjälp av knivens material och 

utformning till stor del förstå dess användningsområde och kulturella 

tillhörighet. I användandet av medierande verktyg finns också kulturens 

konventioner och kunskap om hur verktyget används (ibid). ”Vi är den 

redskapstillverkande och redskapsanvändande arten par exellence, och vi 

stödjer oss lika mycket på ’mjuka’ redskap som på spadar och yxor - 

kulturellt utformade sätt att tänka, undersöka och planera” (Bruner, 

2002/1996, s. 197). I det kulturpsykologiska perspektivet skiljer man alltså 

inte på fysiska och psykologiska verktyg8 utan menar att det ena förutsätter 

det andra, och hur fysiska kulturella verktyg används beror på kulturens 

psykologiska verktyg som är kopplade till dem (Bruner, 2002/1996). Till 

exempel kan en liten skål användas på olika sätt beroende på om man 

dricker soppa ur den, äter soppa med sked ur den eller om man har den som 

prydnad. Samma fysiska skål kan ha delvis olika funktioner beroende på 

den kultur och kontext den används i. Detta beror, enligt Bruner på att 

medierande verktyg alltid är i samverkan, och därför är det av vikt att tala 

om en kulturell verktygslåda som är i bruk vid mediering snarare än ett 

verktyg i taget (Bruner 2002/1996; Hultberg, 2009). I användandet av ett 

fysiskt medierande verktyg är med andra ord också medierande verktyg som 

handlar om sättet att använda verktyget alltid i bruk. Verktygens utformning 

påverkar vårt sätt att använda dem, och Bruner sträcker sig så långt att han 

menar att verktygens beskaffenhet bestämmer sättet vi använder dem på 

(Backman Bister, 2014; Bruner, 2002/1996). 

Med utgångspunkt i kulturpsykologi har Hultbergs (2009) utvecklat en 

modell för musikaliskt lärande genom musicerande (figur 2). I den 

kulturella verktygslådan kan man se specifikt musikaliska verktyg som till 

exempel instrument, notation och konventioner. Denna verktygslåda 

innehåller alltså fysiska verktyg likaväl som kunskaper om de fysiska 

verktygen.  

 

 
8 I översättning av Bruner har översättaren valt att översätta ordet ”tools” med ordet 

redskap, medan jag föredrar att använda ordet verktyg. Mitt val grundar sig främst i att vara 

konsekvent i förhållande till begreppet verktygslåda. Jag tolkar redskap och verktyg som 

synonyma.  
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Figur 2. Modell av musikaliskt lärande genom musicerande (Hultberg, 2009, s. 126) 

 

Om det bara sker en överföring och ingen utveckling eller förändring av 

kulturella verktyg skulle det leda till en kulturell stagnation. Som Ängquist 

(2000) tolkar Vygotskij finns det en kreativ cirkelrörelse där impulserna till 

nyskapande hämtas ur kulturen, bearbetas intellektuellt och sedan återförs 

till kulturen.  Det finns med andra ord en växelverkan mellan det individen 

lär sig, internaliserar, av kulturen genom medierande verktyg, och den nya 

kunskap individen återför till kulturen, externaliserar, genom olika typer av 

kulturella verk (Bruner, 2002/1996; Hultberg, 2009). Dessa kulturella verk 

är enligt Bruner identitetsskapande och en viktig dokumentation av våra 

ansträngningar även när de är ”rörande lokala och anspråkslösa […]” 

(2002/1996, s. 40). Kollektiva kulturella verk bidrar till att skapa en 

gemenskap (ibid). Gemenskap är en viktig del för individens relation till 

andra individer i kulturen och därmed också viktig för att ta del av den 

distribuerade kunskapen i kulturen.  

3.1.1 Strategier  

Beroende på hur man hanterar begreppet strategier, kan detta komma att 

användas på olika sätt. Det går att betrakta strategier som kulturella 

medierande verktyg, vilket här kommer att motiveras. Strategi handlar i det 

här fallet om den typen av kulturella medierande verktyg som av Bruner 

(2002/1996) benämns som mjuka. I det här fallet innebär det kunskap och 

konventioner för undervisning i sång, Det kan handla om hur man i 

sångundervisning hanterar spegel eller text för att hjälpa eleven till bättre 

sångteknik eller för att uttrycka musik. Strategier blir alltså en del i den 

kulturella verktygslådan för sångundervisning. ”Kulturen är en verktygslåda 

med tekniker och procedurer för att förstå och hantera världen (…)” 

(Bruner, 2002/1996, s. 122).  

Strategibegreppet är från början ett begrepp hämtat från stridsplanering, 

men har kommit att få andra betydelser genom att det används på annat sätt, 
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i andra typer av kontexter och områden än just den militära kontexten. Ordet 

"strategi" har från början en tydlig koppling till krigsföring,9 men begreppet 

har kommit att utvidgas och används i betydligt fler sammanhang än det 

militära. Bland annat används begreppet inom psykologi, där man talar om 

coping strategies. En definition av coping strategies är att det är individens 

tillämpning av både beteendemässiga och medvetna sätt att handskas med 

situationer som verkar överväldigande (Jiao et al, 2013; Welle & Graf, 

2011). Strategi som begrepp används även synonymt med tillvägagångssätt 

till exempel i affärsvärlden (Mintzberg, i.d.). 

Högdahls (2005) definition av strategier ligger nära ordbokens, eftersom 

Högdahl menar att strategier är en form av planering som kan knytas till 

aktörer med inflytande och möjlighet att påverka andra till att följa denna 

planering. Högdahl utgår från de Certeau (1984) som också menar att dessa 

aktörer ofta har en institutionell anknytning, vilket underlättar och gör deras 

agerande legitimt. Liksom de Certeau skiljer även Högdahl på strategi och 

taktik och menar att det förra är ett planerat agerande och det senare ett 

impulsivt handlande där man manipulerar med givna ramar (de Certeau, 

1984; Högdahl, 2005). 

Mintzberg (i.d.) har en liten annan vinkling på definitionen av strategier och 

har fem definitioner av strategi. Mintzberg kommer från affärsvärlden och 

därför är inte alla definitioner gångbara i en pedagogisk kontext. Trots detta 

kan det vara intressant att se på hans definitioner av vad strategi innebär. 

Dessa Mintzbergs definitioner utgörs av fem P:  

 Plan: en plan utformad i förväg för att handskas med en situation, 

medvetet och tydligt syfte 

 Ploy: ett trick för att utmanövrera sin motståndare 

 Pattern: ett avsiktligt eller oavsiktligt mönster i en ström av åtgärder, 

handlingsbaserat 

 Position: var man väljer att placera sin organisation i omgivningarna 

 Perspective: strategi är perspektiv som inte bara är placerad i en 

position utan innehåller också ett inrotat sätt att se världen: ”In 

effect, when we talk of strategy in this context, we are entering the 

realm of the collective mind (...)”  

Alla dessa definitioner är inte att rekommendera i ett undervisnings-

sammanhang. För att ta ett exempel verkar det oetiskt att läraren strategiskt 

skulle försöka utmanövrera sina elever. Däremot att tänka sig 

undervisningsstrategier som ett inlärt mönster, att man som lärare har tänkt 

igenom hur man vill handskas med en särskild situation eller att man har en 

utgångspunkt, ett ontologiskt ställningstagande i sin undervisning är fullt 

rimligt.  

 
9 Strategi betyder enligt SAOL “konsten eller metoden att föra krig: välplanerat 

tillvägagångssätt m.m.” (SAOL, 1998). Begreppet används dock betydligt vidare och 

genom att googlat på strategi kan man hitta kombinationer som ”kommunikativ strategi”, 

”undervisningsstrategi”, ”Uppsala stifts strategidokument”, ”lässtrategier” med mera. 

Begreppet har alltså med tiden fått flera konnotationer utanför krigsföring. 
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Det finns dock andra definitioner av vad man menar med strategier: i den 

psykologiska forskningen och tillämpningen, inte minst i kognitiv 

beteendeteori (KBT) talar man om coping strategies. Här menar man 

strategier för att orka med, eller utstå särskilda situationer (Jiao et al, 2013; 

Skaalvik & Skaalvik, 2015). Enligt Jiao et al är coping strategies definierade 

som ” [...] the individual’s implementation of behavioral and cognitive 

tactics, which are deployed to combat stress that may occur when an 

individual perceives that the enviromantal demands are overwhelming 

his/her resources.” (Jiao et al, 2013, s. 4).  Detta är även det sätt som 

Skaalvik och Skaalvik (2015) använder begreppet i sin undersökning om 

norska lågstadielärares sätt att hantera sin arbetssituation. I Welle och Grafs 

(2011) undersökning om collegestudenters stresstålighet kopplas även 

handlingsmönster ihop med strategier på ett tydligt sätt.  

Att strategier kan ha många olika konnotationer och betyda olika saker i 

olika sammanhang konstateras också av Blix (2012), som också gör en 

övergripande definition av vad strategier är: ”Strategier kan svært forenklet 

beskrives som måter å håndtere et materiale eller en oppgave på” (ibid, s. 

77).  

I Hultbergs modell (figur 2) finns strategierna utanför den linje som utgör 

den musikaliska inramningen (2009). Strategier för individens lärande 

liksom individuella förutsättningar, biologiska som sociala, är såsom jag 

tolkar modellen, utanför den kulturella verktygslådan. När det gäller 

undervisning där man kan förmoda att läraren är en aktör med inflytande 

och att de har sätt att hantera den uppgift det är att undervisa, kan man 

utifrån Blix (2012) och Högdahl (2005) tala om undervisningsstrategier. 

Dessa undervisningsstrategier kan i enlighet med Mintzberg (i.d.) vara ett 

inlärt omedvetet handlingsmönster likaväl som en medvetet utformad plan, 

och de kan, i enlighet med Blix (2012) definition, vara sätt att hantera en 

uppgift eller ett material på.  

Om man definierar strategier som sätt att utföra något på, liknar det i hög 

grad det man även i kulturpsykologi kallar för handlingsmönster eller som 

benämns konventioner (Cole, 2001; Hultberg, 2009; Hultberg, 2014; 

Lindberg, 2015). På det sätt jag i studien använder begreppet strategier 

skulle man också kunna tala om strategiska handlingsmönster. Strategier är 

i studien en typ av handlingsmönster där det finns ett mål som är uttalat eller 

outtalat. Handlingsmönster är dock inte alltid strategier utan kan ha andra 

orsaker till att de ser ut som de gör, till exempel vanor. Jag väljer att 

använda begreppet strategier framför strategiska handlingsmönster eftersom 

det går att göra analogier med hur begreppet används till exempel i kognitiv 

beteendeterapi (Jiao et al, 2013; Skaalvik & Skaalvik, 2015; Welle & Graf, 

2011) och affärsvärlden (Mintzberg, i.d.). Med utgångspunkt i framförallt 

Blix (2012) och Mintzberg (i.d.) har jag i den här studien valt att definiera 

begreppet strategi enligt följande: 

Strategi är ett inlärt omedvetet handlingsmönster likaväl som en medvetet 

utformad plan, och de är sätt att hantera en uppgift eller ett material på för 

att nå ett uttalat eller outtalat mål.  
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Med medveten menar jag här någon som ”inser innebörden eller betydelsen 

av något” (svensk ordbok, 2009) 

3.2 Socialsemiotisk multimodalitet i kulturpsykologi 

Kulturella verktyg medierar kunskap mellan ett subjekt och ett objekt 

(Bruner, 2002/1996; Hultberg, 2009; Säljö, 2005), det pågår med andra ord 

ett utbyte mellan subjekt och objekt via kulturella verktyg. Enligt det 

kulturspsykologiska perspektivet finns alltså olika typer av medierande 

kulturella verktyg och dessa kan kombineras på olika sätt och de är alltid i 

samarbete med varandra (Bruner, 2002/1996). Beroende på hur man 

definierar kommunikation så går det att se kommunikation och dess olika 

teckensystem som medierande verktyg. För den här studien använder jag 

mig av Kress och van Leeuwens definition att kommunikation är: ”a process 

in which a semiotic product or event is both articulated or produced and 

interpreted or used” (Kress & van Leeuwen, 2001, s. 20). I min översättning 

innebär det att kommunikation är en process där en semiotisk produkt eller 

händelse – en produkt, t.ex. en tanke eller händelse omsatt i tecken – är 

uttryckt och tolkad eller använd. Enligt Sandberg Jurström (2009) sker till 

exempel musikalisk förmedling mellan dirigent och korister genom flera 

olika teckensystem: gester, kroppshållning, mim, pianospel med mera.  

Bruner (2002/1996) menar att kommunikation och kunskap är oskiljaktiga 

eftersom kunskapen alltid medieras – kommuniceras – med hjälp av 

kulturella verktyg. Enligt Dysthe (2003a, 2003b) och Säljö (2005) är språket 

människans viktigaste medierande redskap och har en särställning gentemot 

andra. Detta hierarkiska synsätt på mediering är inte förenligt med ett 

socialsemiotiskt multimodalt förhållningssätt där man menar att olika 

teckensystem har olika förutsättningar att kommunicera och att det därför 

inte är möjligt att säga att ett sätt att mediera är det bästa för alla typer av 

budskap (Kress & van Leeuwen, 2001; MArner, 2005; Sandberg Jurström, 

2009).   

Det rent verbala teckensystemet är enligt ett socialsemiotiskt perspektiv en 

omöjlighet eftersom orden alltid kombineras med andra teckensystem såsom 

tonfall när orden används talade, och papperskvalitet och typsnitt när orden 

används skrivna (Sandberg Jurström, 2009). Att inte bara språket och orden 

är viktiga för förståelse betonas också av Bruner (2002/1996) som menar att 

innehållet i ord och gester alltid också måste sättas i relation till situation 

och kontext. Detta stämmer också väl samman med ett socialsemiotiskt 

perspektiv: ”Det sociosemiotiska perspektivet lyfter fram betydelsen av 

aktörerna och deras sociala samspel när de utifrån egna motiv och intressen 

väljer och kombinerar olika socialt och kulturellt formade teckensystem 

[…]” (Sandberg Jurström, 2009, s. 38). 

Med ett multimodalt synsätt innebär det att kommunikation försiggår 

samtidigt i flera olika teckensystem som samverkar med varandra (Kress & 

van Leeuwen, 2001; Sandberg Jurström, 2005). Det är möjligt att även tolka 

ett kulturpsykologiskt sätt att se på kommunikation och mediering som 

multimodalt: ”Eftersom gränserna för våra inneboende mentala 
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förutsättningar kan överskridas med hjälp av den kraft som ligger i vissa 

symbolsystem, är en av utbildningens uppgifter att utrusta människorna med 

de symbolsystem som krävs för detta” (Bruner, 2002/1996, s. 36). Med 

Bruners syn på att ord och gester måste sättas in i en kontext, och att han 

menar att det finns flera symbolsystem – jag uppfattar det synonymt med 

teckensystem – för kommunikation är det fullt möjligt att kombinera det 

multimodala sättet att se på kommunikation med Bruners sätt. Enligt Bruner 

går det inte att isolera ett teckensystem i en kommunikation och hävda ett 

oföränderligt budskap oavsett individer inbegripna i kommunikationen och 

den situation och miljö som kommunikationen äger rum i.  

Även musikalisk kunskap medieras på flera sätt än det verbala, vilket 

Hultberg (2006) lyfter fram när hon talar om ”outtalad praxis” (s. 141) och 

att språket bara utgör ett sätt att kommunicera. Hon skriver också att gester 

och attityder kompletterar verbala budskap och ”sätter ramar för innebörden 

i det som sägs om musiken och hur den framförs” (ibid).  

De olika teckensystemen, menar Marner (2005) och Sandberg Jurström 

(2009), är alla lika viktiga för kommunikationen, även om ett av de modus 

som används kan verka stå i centrum: till exempel när vi talar kan det verka 

som orden är det viktigaste, men lika viktigt för kommunikationen är till 

exempel tonfall, ögonkontakt och pauser. I ett horisontellt 

medieringsbegrepp, till skillnad från ett hierarkiskt, finns det inget 

teckensystem som står över det andra utan alla är lika viktiga (Marner, 

2005; Sandberg Jurström 2009).  

Mening skapas därmed inte endast eller ens huvudsakligen genom språket, 

utan såväl fysiska som språkliga redskap fungerar som kulturella resurser 

genom vilka människan förhåller sig till och samspelar med omvärlden. 

Dessa redskap, vilka ses som oskiljaktiga och förutsättande varandra, bidrar 

till att färdighet och kunskap kan leva vidare i samhället  

(Sandberg Jurström, 2009, s. 36).  

Även om Bruner inte uttrycker sig med ett horisontellt medieringsbegrepp, 

är det enligt mitt sätt att tolka Bruner, i linje med kulturpsykologiskt 

perspektiv att se på kommunikation som socialsemiotiskt multimodal och 

horisontellt medierad (Bruner, 2002/1996).  

3.3 Distribuerad kunskap  

Lärande, som sker via medierande verktyg, sker alltid i en kultur där 

individerna i kulturen har tillgång till dessa verktyg (Backman Bister, 2014; 

Hultberg, 2009; Bruner, 2002/1996). I kulturspykologi ses lärandet som 

alltid situerat. Kunskapen finns lagrad dels i medierande verktyg, men den 

finns också distribuerad hos människor (Bruner, 2002/1996; Dysthe, 2003a; 

Dysthe, 2003b). I Dysthes (2003b) definition av distribuerad kunskap 

innebär det att kunskapen är distribuerad bland människor i en grupp och de 

bidrar var och en till det kollektiva kunnandets helhet. Eftersom människor 

förfogar över olika delar av kunnande som är viktig för kulturens 

ackumulerade kunskap, innebär det att lärandet är socialt (ibid) men också 
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att lärandet alltid är knutet till den typ av aktivitet som pågår, individerna 

som deltar i aktiviteten och den plats aktiviteten äger rum. Lärandet är med 

andra ord situationsbundet eller situerat (Bruner, 2002/1996; Dysthe, 2003a; 

Dysthe, 2003b; Hultberg, 2014; Säljö, 2005).  

Personer, väl förtrogna med kulturen kallas för kulturella representanter 

(Hultberg, 2009), dessa kan hjälpa personer mindre bevandrade i kulturen 

att utvecklas genom att låna ut sin erfarenhet och detta lånande av kunskap 

är möjligt i det som kallas för närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 2001). 

Tanken med den närmaste utvecklingszonen är att i ett lärande kan nya 

kunskapen inte ligga för långt bort från den lärandes redan vunna 

kunskaper, utan ”(…) i gränslandet mellan redan befäst kunskap och ny 

kunskap” (Backman Bister, 2014, s. 54). Av Hultberg beskrivs närmaste 

utvecklingszon som den lärande individens kunskapsområde där den lärande 

individen tillsammans med en mer erfaren person kan utföra saker som den 

på egen hand inte klarar av (Hultberg, 2014). Det är vanligt i många 

musiktraditioner att den lärande utvecklar sitt musikaliska kunnande 

tillsammans med en mästare, en kulturell representant (Hultberg, 2009). För 

att möjliggöra lärande är det viktigt att den kulturella representanten utgår 

från den lärande som individ: individens förkunskaper om/i kulturen och 

individens biologiska förutsättningar (Bruner, 2002/1996; Hultberg, 2014).  

I Hultbergs  modell (figur 2) är det av stor betydelse att det finns en kulturell 

representant som den lärande kan interagera med. Interaktionen kan ske med 

inspelningar, notation eller med andra musikanter. Den kunskap som finns 

distribuerad i kulturen och lagrad i den kulturella representanten kan här 

distribueras, delas, med fler. Hultberg (2014) menar också att i en 

lärsituation kan lärande även ske hos den person som är den mer kunniga, 

vilket också knyter an till synen på kunskap som distribuerad. 

 

 

 

Figur 3. Backman Bisters vidareutveckling av Hultbergs modell. (Backman Bister, 2014, s. 

56) 
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I sin vidareutveckling av Hultbergs modell har Backman Bister (Figur 3) 

lagt till undervisningskulturella verktyg som komplement till den kulturella 

verktygslådan för att tydliggöra att det finns verktyg som är särskilt 

anpassade för den lokala undervisningskulturen. Exempel på lokala 

undervisningskulturella verktyg i Backman Bisters studie (2014) är en lokal 

bas-tabulatur och hur en musiklärares förhållningssätt till användandet av 

elevernas mobiltelefoner skilde sig åt i jämförelse med andra ämneslärares 

förhållningssätt till mobiltelefoner i undervisningen.  

3.4 Sammanfattning  

I min undersökning har jag alltså låtit synen på kulturella verktyg inspireras 

av ett synsätt på medieringen som multimodal och horisontell. Detta låter 

sig väl göras eftersom det kulturspsykologiska perspektivet menar att 

medierande verktyg alltid samverkar (Bruner, 2002/1996). Genom 

inspiration av det multimodala förhållningssättet kan det förhoppningsvis 

innebära en större öppenhet för att upptäcka fler medierande verktyg i 

samarbete. Enligt Bruner (ibid) använder människan sig av olika 

symbolsystem i kombination med, och förhållande till varandra för att 

kunna mediera och förmedla kunskap vilket är helt i linje med ett 

multimodalt förhållningssätt.   

De sätt på vilka människan använder dessa medierande redskap för 

kunskapsförmedling kan också ses som ett kulturellt verktyg, och av den 

anledningen har jag valt att definiera strategier som kulturella verktyg. 

Kunskapen som förmedlas mellan människor finns distribuerad, fördelad, 

mellan människor (Dysthe, 2003b) och detta medför bland annat att 

kunskapen alltid är större i en grupp än i en individ, men det kan också 

innebära att individen genom att dela med sig av sin kunskap till de andra i 

gruppen kan bidra till kunskap till de andra individerna i gruppen. 
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4 Metod  

I en undersökning är det viktigt att välja metod som befrämjar 

undersökningens syfte, forskningsfråga och teoretiskt perspektiv (SBU, 

2014; Bresler, 1995; Heikkilä & Sahlström, 2003). I detta kapitel motiverar 

jag mina metodval i förhållande till forskningsfråga och teori. Jag redogör 

även för urval, etiska ställningstaganden, min förförståelse och 

tillvägagångssätt i analysarbetet. 

4.1 Förförståelse 

Eftersom jag själv är sångpedagog så har jag en förförståelse av att vara 

sångpedagog. Jag har arbetat som sådan sedan många år med framförallt 

enskild undervisning. I mitt arbete har jag gruppundervisning i andra ämnen 

som till exempel röstvård. Däremot har jag inte arbetat varken i gymnasie- 

eller kulturskola eller haft gruppundervisning i sång på många år. Jag 

känner mig som kunnig på området vad gäller sångundervisning, men också 

okunnig vad gäller formen och förutsättningarna för sångundervisning i 

båda de kontexter observationerna är gjorda.  

I etnografisk forskning talar man om begreppen etic och emic, där en 

forskare i emicposition har en inifrånposition och är väl förtrogen med 

fältet, medan en forskare med eticposition har ett utifrånperspektiv 

(Backman Bister, 2014; Holgersson, 2011). Jag jämför mig själv med 

Holgersson (2011) och Backman Bister (2014) som båda ser sig i sina 

studier som emicforskare även om ”[…] ingen forskare anses ha en position 

som är helt och hållet emic” (Holgersson, 2011, s. 66). Genom min 

förkunskap som sångpedagog har jag en generell kunskap som är gångbar 

för studien, även om den specifika kontexten inte är min 

undervisningskontext till vardags. Risken med att ha kunskaper om den 

kontext man studerar, är bland annat att forskarens förförståelse i form av 

till exempel förväntningar och fördomar påverkar tolkningen av det 

empiriska materialet (Holgersson 2011). Som forskare behöver man alltså 

samtidigt som man drar nytta av sin förkunskap också vara observant så att 

den kunskapen inte ”fyller i” eller på annat sätt förvanskar det man 

observerar.  

En emicposition kan också vara användbar, eller som Hultberg skriver: 

”Vikten av att forskaren är förtrogen med musiktraditionen framgår tydligt” 

(Hultberg, 2006, s. 151). Hultbergs studie handlar om musikers förmåga att 

tolka för dem okända notbilder, men det är inte svårt att tänka sig analogin 

med ett annat sammanhang som också handlar om färdigheter som att till 

exempel undervisa.  

I min egen förförståelse om att bedriva sångundervisning ligger också att jag 

tänker mig att sångpedagogen har en önskan om att eleverna ska utveckla 

sitt musikaliska kunnande på något sätt. Utvecklingen kan till exempel bestå 

i att utöka sin repertoar, känna större självförtroende i sjungandet, utvidga 

sitt register, bredda sin genrekunskap, känna stor glädje när de sjunger eller 
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något annat. Förhoppningsvis har eleverna och sångpedagogerna mål som 

liknar varandra, helst att målen är uttalade och gemensamt satta, så att de 

strävar åt samma håll. Dock bär jag den förförståelsen med mig att det finns 

något övergripande, uttalat eller outtalat, mål med undervisningen. Det har 

varit viktigt för mig att under analysarbetets gång inte bara ställa mig frågan 

vad är det jag ser och hör, utan också varför jag tror att jag ser och hör det. 

Förutom att inför analysen tänka igenom min förförståelse, har det varit ett 

sätt att kontinuerligt uppmärksamma den.  

4.2 Informanterna 

Jag ville från början bara göra observationer i kulturskola, och skickade ut 

frågor till sångpedagoger som jag hittade i kulturskolor i kommuner runt 

min bostadsort.  Jag sökte upp kulturskolorna på nätet och sökte i första 

hand efter de som tydligt erbjöd gruppundervisning i sång – inte kör. Det 

var inte så många som uttryckligen erbjöd gruppundervisning i sång och 

därför skickade jag ut en förfrågan via e-post till ett antal sångpedagoger, 

både de som jag kunde se hade, och de som jag inte visste om de hade 

gruppundervisning. Det var dock svårt att få någon sångpedagog i 

kulturskola att nappa på min fråga om att få göra observationer. Jag försökte 

istället genom mitt kontaktnät få kontakt med sångpedagoger som har 

sångundervisning i grupp, och släppte delvis kravet på kulturskola. För 

studien innebär det att observationerna är gjorda dels på gymnasiets 

estetiska program och dels på kulturskola. 

I observationerna på gymnasiet är det samma lärare, här kallad Marianne, 

som jag har observerat i tre grupper med två elever i varje. Två av 

grupperna bestod av två tjejer och i en grupp var det två killar. Ena 

tjejgruppen bestod av elever i årskurs två, och killgruppen och den andra 

tjejgruppen var eleverna i årskurs tre. Dessa tre lektioner var 60 minuter 

långa. 

I kulturskolan har jag besökt två sångpedagoger, som jag i studien kallar 

Helena och Johanna, och filmat inalles sex lektioner med 

gruppundervisning. Hos den ena blev det till slut bara två lektioner som 

finns inspelade: två grupper med två tjejer (10-11år gamla) i varje grupp 

som hade en lektion på tjugofem minuter. Den andra sångpedagogen 

filmades under fyra grupplektioner där grupperna såg lite olika ut: ena 

gruppen bestod av sex tjejer (10-11 år), två grupper bestod av två tjejer (13-

14 år), en grupp med tre killar (11-12 år).  

Det är lärarna som stått i fokus för min studie men det är oundvikligt att 

även inbegripa eleverna i det som händer på lektionerna eftersom det är en 

interaktion mellan elever och lärare. Det framkom också i resultaten att 

eleverna interagerar med varandra och det resultatet kunde jag inte bortse 

från.  
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lärare antal elever skolform lektionslängd 

Marianne 2 tjejer, åk 2: Amanda och Elsa estetiskt program, 

gymnasiet 

60 minuter 

Marianne 2 killar, åk 3: Josef och Adrian estetiskt program, 

gymnasiet 

60 minuter 

Marianne 2 tjejer, åk 3:   

Emma och Nike 

estetiskt program, 

gymnasiet 

60 minuter 

Helena 2 tjejer (10-11 år) Sofia och Katrin kulturskola 25 minuter 

Helena  2 tjejer (10-11 år) 4: Petra och Majken kulturskola  25 minuter 

Johanna 6 tjejer (11-12 år): Alicia och Tova är 

omnämnd  

(gruppen består egentligen av åtta elever) 

kulturskola 30 minuter 

Johanna  2 tjejer (13-14 år): Lotta och Kajsa kulturskola 30 minuter 

Johanna  2 tjejer åk (13-14 år) Lilja och Malva kulturskola 30 minuter 

Johanna 3 killar (11-12 år): Gustav, Oskar och 

Carl  

(gruppen består egentligen av fyra elever) 

kulturskola 30 minuter 

 

 

Det som förenar kulturskolan och gymnasiet är att eleverna valt att ha 

sångundervisning utifrån ett intresse och det är inget som är obligatoriskt, 

som musikundervisningen är i grundskola. Dock skiljer det i ålder, mognad 

och förkunskaper hos eleverna. Tiden för undervisningen skiljer sig också 

delvis åt, eftersom gymnasieeleverna och den ena kulturskolan har sina 

lektioner under skoltid och de som är på den andra kulturskolan kommer 

efter sin ordinarie skoldag. Även i det första fallet så skiljer det sig åt 

emedan sånglektionerna på gymnasiet ligger i det ordinarie schemat och 

kulturskolans sånglektioner ligger utanför det ordinarie schemat. 

Gymnasiets lokal för sången ligger i samma byggnad som resten av skolans 

lokaler för undervisning. Kulturskolornas lokaler ligger i det första fallet i 

en källarvåning i samma hus som grundskolans matsal eftersom 

undervisningen äger rum i den ”vanliga” kommunala grundskolans lokaler 

under ordinarie skoldag. I det andra fallet bedrivs den frivilliga 

undervisningen i en lokal i samhällets centrum som är kulturskolans egen 

lokal utan särskild anknytning till någon av kommunens skolor. Här sker 

undervisningen efter ordinarie skoldag 
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4.2.1 Etiska ställningstaganden 

För min studie har jag besökt tre sångpedagoger och tagit del av nio 

lektioner. Inalles har jag i observationerna mött 23 elever. Eftersom det för 

studiens skull inte är motiverat att veta var observationerna har ägt rum, 

eller vilka lärarna är har jag av etiska skäl valt att fingera namnen. Av 

samma skäl har jag inte heller berättat utförligt om skolor och 

sångpedagogernas bakgrund. Namnen på alla inblandade är slumpvis valda 

av någon annan än mig för att mina kunskaper om sångpedagogerna och 

eleverna inte ska lysa igenom av namnvalen.  

Eleverna på gymnasieskolan var alla över femton år och hade själva fått ta 

ställning till om de gav sitt samtycke till att jag kom och var med på och 

filmade deras lektioner, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2016). Eleverna 

hade fått information i förväg av sin sångpedagog och var alla införstådda 

med att jag skulle komma och fick även frågan innan kameran sattes igång 

om de var, så att säga, med på noterna. Ingen av eleverna hade något emot 

det.  

I kulturskolan gick det lite annorlunda till. Ingen av sångpedagogerna ville 

lämna ut föräldrarnas adresser så kontakten med föräldrarna gick genom 

sångpedagogerna. Jag skrev ett brev där jag förklarade varför jag kom och 

vad jag skulle använda inspelningen till. Det tydliggjordes i brevet att mitt 

fokus i första hand var på undervisande lärare och att jag behövde 

föräldrarnas och elevernas medgivande. Sångpedagogerna på kulturskolan 

skötte sedan distributionen till och respons från föräldrarna. Här har jag 

alltså varit tvungen att lita på att sångpedagogerna har skött kontakterna och 

att de, ifall någon förälder haft något emot min närvaro, meddelat mig det. 

Sångpedagogerna i fråga kontaktade även sina respektive rektorer och 

informerade om min närvaro. 

För att följa Vetenskapsrådets (2016) riktlinjer frågade jag även eleverna 

direkt vid tillfället för observationen, om jag fick spela in deras lektion. Här 

kan också tilläggas att den sångpedagog på kulturskolan där det bara blev 

två inspelningar, hade en elev som inte ville ha mig närvarande, vilket 

medförde att det blev en lektion mindre att observera hos henne än vad jag 

hade hoppats på. Eleven och sångpedagogen meddelade mig redan innan 

lektionen, så jag och eleven träffades aldrig för att hon inte skulle känna 

någon press, eller känna sig tvungen att motivera sig för mig. 

Även på kulturskolan frågade jag eleverna om det var i sin ordning att jag 

tittade på deras lärare och filmade lektionen med löfte att filmen inte skulle 

visas för någon annan än mig och – som jag uttryckte det för dem – mina 

lärare och klasskompisar. Det var ingen som hade något emot det där heller 

och de verkade glömma att jag var där överhuvudtaget. Barnen verkade på 

ett naturligt sätt acceptera en filmkamera och en till vuxen i hörnet av 

rummet. Min erfarenhet stämmer väl överens med Falthins i det avseendet: 

att eleverna oftast inte störs av en kamera (Falthin, 2015).  

Av etiska skäl har jag valt att inte ta upp de riktlinjer som de besökta 

kulturskolorna har. Riktlinjer för kulturskolan utformas lokalt, och med 
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tanke på att jag valt att anonymisera lärare och elever tyckte jag att det 

skulle bli märkligt om jag använde mig av riktlinjer som skulle kunna vara 

möjliga att spåra.  

4.3 Observationerna 

Eftersom studiens syfte är att undersöka strategier utifrån ett 

kulturpsykolgiskt perspektiv tillsammans med ett socialsemiotiskt 

multimodalt, fann jag det lämpligt att använda mig av videoinspelning för 

att kunna analysera materialet utifrån rummet, dess inredning och 

möblering. Jag ville också kunna se hur läraren rörde sig i rummet och på 

vilka sätt hon använde sig av rummets möjligheter och hur hon interagerade 

med eleverna. Därför var det viktigt för mig att få med så mycket som 

möjligt av rummet och eleverna (Heikkilä & Sahlström, 2003). Detta 

uppnåddes på bästa sätt genom att placera kameran i ena hörnet av rummet 

så att man på inspelningarna kan se läraren i stort sett hela tiden och se 

eleverna delvis eller helt större delen av lektionstiden, med undantag av två 

lektioner hos Johanna. Placeringen gjorde att man dock inte kan se ansiktet 

på eleverna hela tiden eftersom de ofta har ryggen mot kameran. 

Placeringarna var ändå de bästa enligt min bedömning eftersom det inte gick 

att ställa kameran så att kameran fångade upp både elevernas och lärarens 

ansikten. Möjligen hade det kunnat lösas med ytterligare kameror, men 

eftersom min intention var att störa lektionen så lite som möjligt med min 

närvaro, valde jag att bara ha en kamera som stod stilla på stativ i ena 

hörnet. En handkamera som man går runt med skulle i högre grad kunna ta 

fokus från undervisningen (Heikkilä & Sahlström, 2003), och endast en 

handkamera skulle begränsa materialet till det som för stunden var 

intressant för forskaren. Att vara så upptagen med att filma skulle dessutom 

kunna göra forskaren mindre närvarande i det som sker i stunden.  

Under själva observationerna försökte jag placera mig själv så att jag inte 

var i blickfånget för eleverna. En person och en kamera till i rummet, 

oavsett storlek på rum, påverkar alltid i viss mån ett sammanhang 

(Esaiasson et al, 2012). Min uppfattning är att det inte påverkade 

sångpedagogerna i sådan grad att lektionerna blev till det sämre. På en av 

eleverna tyckte jag mig kunna märka att min närvaro påverkade henne 

negativt eftersom jag uppfattade henne spänd. Detta bekräftades av 

undervisande sångpedagog vid en direkt fråga från mig efter lektionen. 

Dock anser jag att det inte påverkar studien negativt, emedan det inte är min 

avsikt att göra en musikalisk bedömning av eller utveckling hos eleverna, 

utan att undersöka vilka strategier som lärarna har.  

Studien grundar sig i första hand på de inspelningar jag gjort, men jag 

kommer i något fall att referera till de informella samtal som fördes mellan 

mig och sångpedagogerna i pauser mellan lektionerna. Detta påminner om 

de informella samtal som fördes mellan Holgersson (2011) och hans 

informanter på väg till eller från något och som han valde att ta med i 

resultatet. 
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4.4 Transkribering 

Att transkribera är att tolka (Kvale, 1997; Bezemer & Mavers, 2011). Även 

om det ”bara” är orden som transkriberas kommer transkriberingen att 

överföra något talat till något skrivet. Den som transkriberar väljer till 

exempel stavning och skiljetecken. Detta påverkar förmodligen läsarens 

uppfattning om den som har sagt orden och ordens innehåll. Jämför ”Ja vill 

int gå hem” med ”Jag vill inte gå hem!” eller med ”Jag? Vill inte gå hem?”, 

så inser man att det sätt orden skrivs påverkar synen på talare och synen på 

ordens innehåll. Med andra ord: den som transkriberar tolkar. Inom den 

socialsemiotiska multimodala traditionen talar man om transduktion, att 

man för över ett innehåll i ett teckensystem till ett annat teckensystem och 

att i denna överföring förändras innehållet eftersom formen för det förändras 

(Bezemer & Mavers, 2011; Falthin, 2015; Kress & van Leeuwen, 2001) Det 

innebär att i överföringen från nuet till film till skriven text har det skett 

flera transduktioner med innehållet. Enligt Bezemer och Mavers, som 

Falthin också hänvisar till, så leder den här formen av återskapande, 

transduktionen, av innehållet i nya former till möjligheter att göra nya och 

intressanta upptäckter (Bezemer & Mavers 2011; Falthin, 2015).  

4.4.1 Steg för transkribering 

Vid den första genomgången av filmerna skrev jag ner tidpunkt och vad 

som hände när det kom ett nytt moment, eller om elev eller lärare bytte eller 

tillförde medierande verktyg. Med utgångspunkt från dessa första 

anteckningar valde jag ut ett antal sekvenser. Eftersom materialet var på 

cirka sex timmar film, fanns inte möjlighet att transkribera allt filmmaterial. 

Valet av sekvenser för transkribering grundade jag på det jag dels intuitivt 

reagerat på under pågående lektion, dels det som jag i den första 

genomgången av inspelningarna tyckte var intressant och relevant för 

studiens syfte och forskningsfråga.  

Dessa filmsekvenser transkriberade jag noggrant med ord, gester, rörelse, 

placering i rummet och vilka typer av fysiska verktyg som användes. Jag 

skrev även ner mina tolkningar av till exempel de minspel, gester och tonfall 

som användes. 

För att göra det tydligt för mig själv hur rummen var inredda gjorde jag 

enkla skisser på rummen, grundat framförallt på det jag kunde se på 

inspelningen, men också på mitt minne av lokalerna.  

För att få med så mycket som möjligt av vad som hände under de utvalda 

sekvenserna så gick jag igenom dem flera gånger med olika personer i 

fokus.  

4.4.2 Analysverktyg 

Analysverktyget framför andra har varit Hultbergs modell för musikaliskt 

lärande (Figur 2). Modellen pekar på nödvändigheten av en kulturell 

verktygslåda, men också på att det för individens lärande finns strategier för 

lärande. Den tar också hänsyn till individens biologiska förutsättningar samt 

förförståelse av musik. Modellen ser interaktionen mellan musiker och 
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musik som en lärprocess genom kulturella verktyg. Den utgår från 

musikaliskt lärande genom musicerande, och är alltså inte beroende av en 

lärare i form av en person. På det sätt jag använt den i analysen så har jag 

utgått från de kulturella verktyg som pedagogerna använder i 

lärsituationerna i studiens material och på vilka sätt de strategiskt 

kombineras för att underlätta elevernas lärande.  

4.5 Systematisering 

Ett första steg i systematiseringen var att markera teman i materialet som i 

princip motsvarar Aspers koder (2011/2007), även om mina ”koder” inte var 

så tydligt avgränsade och entydiga som Aspers menar att koder ska vara. 

Enligt Aspers (ibid) så är koderna ömsesidigt uteslutande och entydiga 

samtidigt som de täcker det empiriska materialet. Kodernas uppgift är att 

göra distinktioner av det empiriska materialet för att användas i analys och 

diskussion. Det empiriska material jag arbetat med, och utifrån syfte och 

forskningsfråga, fann jag det varken nödvändigt - eller främjande min 

analys - att göra entydiga koder. Jag fann det mer fruktbart och ärligt mot 

materialet att se hur strategierna överlappar och kompletterar varandra. Jag 

kallar därför mina ”koder” för teman och de utgörs delvis av medvetet valda 

kulturella verktyg, men i lika hög grad av i stunden spontana formuleringar. 

Under tiden jag transkriberade materialet och närstuderade sekvenser blev 

det också tydligt att det finns temata som kommer tillbaka hos alla tre 

pedagogerna. Dessa blev utgångspunkten för mitt nästa steg att hitta mer 

övergripande teman som motsvarar strategier där mina första teman kunde 

sorteras in, hädanefter kallar jag dem för strategiteman. Det visade sig under 

det att jag systematiserade materialet att jag kom på fler sekvenser som var 

användbara för att styrka mina olika strategiteman. Det innebar att jag gick 

tillbaka till mina första anteckningar om materialet och transkriberade fler 

sekvenser. Jag har sökt efter det som förenar och inte det som skiljer 

sångpedagogerna åt för att hitta övergripande strategier som används, på 

olika sätt, av alla tre sångpedagogerna i studien. Detta för att på så sätt 

avgränsa studien. Inom de strategiteman som framkom finns variationer, 

som lyfts fram bland annat genom exempel från observationerna.  

Under arbetets gång har strategiteman kommit och gått,  jag har slagit 

samman några, sorterat om och strukit strategiteman eftersom jag insett att 

de inte var strategier utan till exempel andra typer av kulturella verktyg eller 

mål. Att särskilja strategier från kulturella verktyg är ett delikat uppdrag och 

under analysens gång kom jag fram till att strategier, med den definition jag 

har av strategi och i den kontext jag använder modellen, fann jag att det var 

mer fruktbart att lägga strategierna i den kulturella verktygslådan.  Detta 

återkommer jag till i diskussionskapitlet (kapitel 6.1).  

4.6 Analysens samtidighet 

I avsnitt 4.5 har jag strukturerat min metod för analys, men det måste i 

ärlighetens namn sägas att det inte riktigt har gått så ordnat tillväga. 
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Visserligen har jag gått igenom alla steg som jag presenterat, men jag har 

hoppat emellan stegen med de olika strategitemata och gått tillbaka, 

förtydligat, flyttat, provat och ändrat under hela processen. Det som har 

legat som ett mantra är att jag sökt efter många olika medierande verktyg 

och att jag tittat efter hur de används. Har jag hittat vad jag tror är en strategi 

hos en sångpedagog har jag gått tillbaka och försökt se om den återkommer 

hos de andra. Hela processen har varit ett pendlande mellan detaljer och 

helhet, mellan en sångpedagog och alla, mellan strategier och verktyg, 

mellan det strukturerade och det spontana.  

4.7 Studiens trovärdighet  

Strategier är enligt SAOL (Svenska akademins ordlista, 1998) ”ett 

välplanerat tillvägagångssätt” och enligt Mintzberg (i.d.) kan det bland 

annat vara ett medvetet, uttalat sätt att sträva mot ett mål. I min 

undersökning har jag inte använt mig av intervjuer för att fråga 

sångpedagogerna om deras mål och om det jag uppfattar som strategier är 

medvetna, och det kan ses som en brist i studien. I stället har jag varit 

tvungen att använda mig dels av de informella samtalen och det som kom 

fram där, och dels av min egen förförståelse av att vara sångpedagog och 

vad man kan tänkas vilja uppnå.  

I kursplanen för sångeleverna på gymnasiet finns mål beskrivna i form av 

betygskriterier, men det kan också vara så att läraren (och eleverna) har fler 

och andra mål än de som står nedtecknade där.  

Med utgångspunkt från Blix (2012) och Mintzberg (i.d.) har jag, som jag 

tidigare skrivit, för den här studien valt att definiera begreppet strategi enligt 

följande: 

Strategi är ett inlärt omedvetet handlingsmönster likaväl som en medvetet 

utformad plan, och de är sätt att hantera en uppgift eller ett material på för 

att nå ett uttalat eller outtalat mål.  

Med den definitionen är det möjligt att studera strategier utan att intervjua 

dem man studerar, det går dock inte att klargöra vilka strategier som är 

medvetna eller omedvetna. Det finns också ett förgivettagande i mitt 

förhållningssätt eftersom jag förutsätter att det finns en önskan och strävan 

hos elever och sångpedagoger att utöka den kulturella verktygslådan och 

vidga den musikaliska inramningen hos individerna. 

Eftersom studien är genomförd med grupper som är relativt homogena, så är 

resultatet i första hand ett resultat för grupper där individerna har liknande 

musikaliska förkunskaper. 
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5 Resultat 

I resultatkapitlet presenterar jag de strategier som framkommit i studien. Jag 

har utgått från alla tre sångpedagogernas undervisning och ger exempel från 

dessa. Alla namn i resultatdelen är fingerade, alltså både lärarnas och 

elevernas. Dock har jag gett dem namn som avslöjar om de är tjejer eller 

killar. Trots att jag inte kommer att diskutera identitets- eller genusfrågor, 

kan det vara av intresse att se könsfördelningen av sångelever i 

undersökningen. Även om elevernas kön därmed blir kända anser jag att det 

inte har någon påverkan på deras anonymitet.  

I resultatdelen gör jag allt jag kan för hålla mig nära det som går att utläsa 

av videoinspelningarna, men trots det är resultatpresentation en tolkning 

precis som jag tydliggjort i kapitel 4.4. och som bygger bland annat på 

Bezemer och Mavers (2011) resonemang om att all överföring från ett 

teckensystem till ett annat – transduktion - innebär en tolkning. Jag har till 

exempel gjort ett urval som jag här bland annat lyfter fram tydligare genom 

korta narrativ hämtade från min transkribering. Dessa har jag dessutom ofta 

förkortat och försökt göra mer läsvänliga än mina i analysarbetet första 

omfattande transduktioner. De exempel som utgörs av narrativ är indragna 

och skrivna med mindre stil. I de exempel där fokus är på ordväxlingen 

presenteras bara dialogen.  

I det kulturpsykologiska perspektivet är det i ett lärande viktigt att utgå från 

individen. Ett lärande kan inte ske allt för långt ifrån det som den lärande 

redan kan (kapitel 3.4). För att kulturens kunskap som finns särskilt 

representerad hos exempelvis en lärare, ska kunna medieras till den lärande 

behöver läraren anpassa sig till den lärandes förkunskaper. Detta för att de 

ska kunna mötas i det kunskapsområde där den lärande med hjälp av i detta 

fall läraren kan utföra saker den lärande inte klarar på egen hand (Hultberg, 

2009). Av den anledningen och i linje med syfte och forskningsfråga, 

presenteras i resultatdelen ett avsnitt där fokus ligger på sångpedagogernas 

sätt att kombinera strategier för att uppmärksamma och utgå från individen.  

Eftersom allt lärande i det kulturpsykologiska perspektivet är situerat) och 

beroende av individer (Bruner, 2002/1996; Dysthe, 2003a; Dysthe, 2003b; 

Hultberg, 2014; Säljö, 2005), presenteras i resultatkapitlet även 

sångpedagogernas rum, deras undervisningskontext och sångpedagogerna 

själva innan de olika strategitemana kommer. 

5.1 Sångpedagogerna och deras undervisningsrum 

De tre sångpedagogerna, informanterna, är alla utbildade sångpedagoger. 

Två av dem visar sig ha liknande utbildningar, de arbetar båda på 

kommunala kulturskolor. Jag kallar dem här Helena och Johanna. Helena 

och Johanna har båda gått musiklärarutbildning IE (Instrumental- och 

Ensemblelärare) och sedan genomgått musikerutbildning i Norden. 

Marianne har fått sin sångpedagogutbildning på SMI (Stockholms 

Musikpedagogiska Institut), högskola för musikpedagogik och jobbar på 

gymnasiets estetiska program. Jag presenterar varje sångpedagogs 
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undervisningsmiljö såsom jag minns den och kan utläsa av 

videoinspelningarna att de ser ut. De beskrivningar jag har gjort av 

sångpedagogerna och av rummen har sångpedagogerna fått möjlighet att 

läsa och korrigera så att de är korrekta. 

I de fall där jag haft informella samtal som säger något om sångpedagogens 

attityd till gruppundervisning, redovisar jag även det hos respektive 

sångpedagog. 

5.1.1 Helena  

Den undervisning jag observerar hos Helena äger rum på en kommunal 

grundskola. Helena och den kommunala kulturskolan har ett par rum på 

skolområdet dit kulturskoleeleverna kommer. Eleverna får alltså gå ifrån 

pågående ordinarie undervisning. Det rum Helena håller till i vid 

observationstillfället ligger i samma hus som grundskolans matsal i källaren 

under densamma. I rummet finns ett akustiskt piano, en pianopall, några 

stolar, några notställ, en synt, en cd-spelare, en tamburmajor och ett bord. 

Pianot har hjul så det är relativt lätt att flytta. Helena vrider ut pianot en 

aning från väggen under lektionerna och hon tar med sig notmaterial och 

högtalare varje gång hon kommer till skolan.  

Helena är den ena av de två sångpedagogerna i studien, som uppger att det 

finns pedagogiska skäl för att ha gruppundervisning. I de informella 

samtalen jag har med sångpedagogerna berättar Helena och Johanna 

oberoende av varandra att de helst ville ha gruppundervisning med de yngre 

eleverna eftersom instrumentet inte är färdigvuxet och att eleverna kan 

genom att sjunga enklare typer av stämsång i mindre grupper också blir 

säkrare sångare. Helenas erfarenhet var också att det kan ”spilla över” av 

trygghet på ett mer övergripande plan, om än bara i stunden: trygga elever 

kan stabilisera en mindre trygg elev så att lektionen blir roligare och mer 

utvecklande för alla parter.  
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Figur 4. Schematisk bild av Helenas rum 

 

5.1.2 Johanna  

Johannas undervisning äger rum efter skolans och när eleverna kommer till 

kulturskolans lokaler som ligger centralt i samhället. Hon är en av två 

sångpedagoger som jobbar på kulturskolan den eftermiddag/kväll när 

observationen äger rum. Hennes undervisning flyttas mellan tre olika rum. 

Det första rummet är ett ganska stort rum med många stolar, ett digitalpiano, 

ett akustiskt piano, White board, ett tjugotal notställ och några olika slags 

trummor. Johanna har ordnat rummet så att hon ställt åtta stolar för de åtta 

tjejerna i årskurs fyra, i en halvcirkel med riktning mot digitalpianot i ena 

hörnet. Johanna sitter med ansiktet vänt mot eleverna när hon sitter vid 

digitalpianot. Hon har en stol placerad framför digitalpianot där hon sitter 

när hon spelar gitarr. Under lektionen används cirka en tredjedel av 

rummets totala yta. 

Johanna är den andra av sångpedagogerna som i ett informellt samtal uppger 

att hon helst har gruppundervisning i de lägre åldrarna eftersom 

”instrumentet” inte är färdigvuxet.  
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Figur 5. Schematisk bild av Johannas rum 1 

 

Johannas nästa två lektioner äger rum i ett ganska litet rum där det finns ett 

digitalpiano, två notställ, en smal spegel, en liten White board, tre stolar, ett 

litet skrivbord med bokhylla ovanför där det ligger lite papper och ett par 

pärmar. Stolen vid pianot använder Johanna för att sitta på när hon spelar 

gitarr.  

 

Figur 6. Schematisk bild av Johannas rum 2 
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Johannas sista lektion är i ett mellanstort rum där sånglitteraturen i form av 

sångböcker och facklitteratur för sångundervisning finns samlat. Här finns 

förutom ett digitalpiano, flera notställ, flera stolar, även en ljudanläggning 

med mikrofon, förstärkare och möjlighet att koppla in till exempel sin 

smartphone för att få bakgrundsmusik för sing-back. Stolen närmast 

bokhyllorna används av Johanna när hon ackompanjerar på gitarr. 

 

 

Figur 7. Schematisk bild av Johannas rum 3. 

 

  

5.1.3 Marianne  

Mariannes lektionssal på det estetiska gymnasiet är stor och finns tillgänglig 

för esteteleverna när det inte pågår undervisning. Esteteleverna kan be 

någon i personalen, de är införstådda med att esteteleverna får vara där, att 

låsa upp. Här finns digitalpiano, högtalare på stativ, mixerbord, den ena 

långsidan täcks av en spegel, det finns en scen på kortändan med ljusramp, 

notställ, stolar, trumset, White board och kateder. Marianne berättar under 

en rast i ett informellt samtal att det är på hennes initiativ rummet har fått 

den utrustning den nu har och att rummet används för mindre produktioner 

som sångeleverna själva ansvarar för som en del i undervisningen. Hon är 

ensam sångpedagog på skolan, och det är ingen annan lärare som nyttjar 

rummet som lektionssal, däremot undervisar Marianne i andra ämnen i 

salen. Under de för studien observerade lektionerna flyttas mikrofoner, 

stativ och notställ fram och tillbaka i rummet. Oftast står eleverna rakt 

framför digitalpianot vända mot spegelväggen.  
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Figur 8. Schematisk bild av Mariannes rum 

 

5.1.4 Användning av rummen 

I studien finns det några tillfällen när eleverna uppmanas röra sig i rummet. 

Det är dels på Johannas första lektion med sex tjejer när några av eleverna 

får agera på ytan i cirkelns mitt. Framförallt Mariannes elever Emma och 

Nike som håller på att förbereda en föreställning, använde på ett genomtänkt 

och koreograferat sätt rummets ytor till att röra sig på under det att de sjöng. 

De andra av Mariannes elever använde inte rummets ytor på samma 

genomarbetade sätt, utan stod mycket mer stilla på samma ställe. Helena 

använder sitt rum till att låta eleverna i båda grupperna ändra position i 

rummet och gå runt i rummet. I Johannas rum 2, så är det trångt, det finns 

inte mycket yta att röra sig på så av praktiska skäl är det inte möjligt att gå 

runt i rummet. Hon ber eleverna att dela lite på sig, men de kan på sin höjd 

röra sig en meter från varandra i sidled innan de antingen stöter in i en vägg 

eller i en bokhylla. Hennes tredje rum är större och där skulle eleverna 

kunna gå runt eller röra sig mer, men de gör inte det vid det tillfälle 

observationen äger rum.  

Även instrumentens placering påverkar hur sångpedagogerna placerar sig i 

förhållande till eleverna: Johannas och Mariannes digitalpianon gör det 

möjligt att sitta bakom pianot vänd rakt mot eleverna och ändå se dem. 

Helenas akustiska piano gör det omöjligt för henne att se eleverna rakt 

framifrån när hon sitter vid pianot och det är förmodligen därför det är bara 

hos henne som eleverna står vid sidan av sångpedagogen.  

I undervisningen går Marianne runt ganska mycket i början av lektionerna 

när eleverna håller på med uppvärmnings- och teknikövningar. Hon växlar 

mellan att stå nära och längre ifrån eleverna, vid sidan av dem eller rakt 
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framifrån. Hon går även bakom eleverna, men kan med hjälp av spegeln 

under tiden se dem framifrån. Helena och Johanna rör sig också i 

förhållande till sina elever närmare och längre ifrån, men inte i samma 

omfattning och inte med lika stora skillnader som Marianne.  

Marianne har dator och mixerbord lättillgängliga vid sitt digitalpiano och 

det är hon som oftast använder sig av digitala verktyg och mikrofoner. 

Helena har ingen mikrofon alls i sitt rum och Johanna har det bara i sitt 

tredje rum.  

Johanna är den enda av sångpedagogerna som har och använder sig av gitarr 

för att ackompanjera. När hon använder gitarren sätter hon sig närmare 

eleverna. Jag frågade vid ett informellt samtal varför hon använde sig av 

gitarren. Hennes svar var att det var dels för att få variation och dels för att 

komma närmare eleverna. Gitarren är som instrument, jämfört med ett 

piano, mindre och lättare att flytta. Detta påverkar möjligheten att i rummet 

byta plats och få en fysisk närhet till eleverna genom placeringen, men 

också det att instrumentet är mindre och eleverna ser mer av sångpedagogen 

kan påverka känslan av närhet. 

5.2 Strategiteman 

Här presenteras de olika strategiteman som jag i analysen funnit vara 

övergripande strategier gemensamma för de tre sångpedagogerna. 

Strategierna är tematiskt ordnade och överlappar i viss mån varandra, vilket 

jag försökt göra tydligt. I studien är ofta flera strategier i samarbete med 

varandra i olika konstellationer.  

5.2.1 Rutiner 

Målet med rutiner i sångundervisningen kan till exempel vara att skapa 

trygghet för både elev och sångpedagog.  Alla tre pedagogerna har samma 

typ av struktur på sina lektioner där man börjar med att fråga eleven hur den 

mår, hur det är och/eller vad den har gjort och hur läxan har gått. Oftast 

säger sångpedagogerna också något om lektionens innehåll, innan de går 

över till att göra övningar för att medvetandegöra andning och stöd, värma 

upp rösten, arbeta med sången de hade i läxa, ge något att arbeta med till 

nästa gång och sedan säga hejdå. Den största delen av tiden går åt till att 

sjunga sången de haft i ”läxa” och i det fall en ny sång ska sjungas, går man 

igenom den också. Johanna använder sig av samma uppvärmningsövningar i 

tre av grupperna. Den fjärde gruppen, som särskiljer sig från de andra i 

uppvärmningsövningar, är gruppen med sex tjejer. De har alltså andra 

uppvärmningsövningar än de andra grupperna, men däremot återkommer 

samma övningar för gruppen. I rutinen finns fortfarande möjlighet till 

variation, men ramarna för rutinen är tydliga. 

 

I gruppen med de sex tjejerna är det första de gör tillsammans en övning 
där de klappar på den egna kroppen. Utan att säga något om övningen, slår 
Johanna ihop händerna och börjar gnugga dem i brösthöjd. Det blir en 
signal till tjejerna som gör samma sak.  
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De gnuggar händerna en ganska lång stund och pratar om lite av varje, 
sedan hukar Johanna sig, tjejerna gör detsamma, hon klappar samtidigt 
som hon och säger:  

”En två tre” och då klappar alla på sin kropp i samma mönster. 
Klappsekvensen slutar med att de klappar på övre delen av bröstkorgen 
med ett ganska lågt ”aaa” går upp med klappandet till huvudet, gör ett litet 
hopp samtidigt som de gör ett ”oiii” i ganska högt tonläge och sträcker 
armarna uppåt.  

Kroppsklappandet upprepas tre gånger och övergår sedan direkt i att 
Johanna skickar ett ljud och en rörelse som vandrar genom gruppen. Inte 
heller den övningen instrueras men genomförs utan avbrott i gruppen. 

 

Här vet gruppen vad de ska göra genom att rutinen är så tydlig. Ljudet och 

gesten som skickas runt kan varieras utan att det stör rutinen, eftersom 

eleverna har tydliga ramar för övningen.  

Hos de andra sångpedagogerna finns det andra typer av rutiner. Till exempel 

har Marianne ett papper med självvärdering där eleverna själva fyller i hur 

det gått med de ”läxor” de haft från förra lektionen. Papperet lämnas till 

Marianne i början på lektionen så hon kan se hur de själva värderar sin 

utveckling. 

En annan typ av rutin återfinns hos åtminstone två av sångpedagogerna: att 

eleverna i alla grupperna ställer sig på samma ställe i rummet hos respektive 

sångpedagog när de ska sjunga. Det är svårt att säga om de gör det hos 

Johanna eftersom hon var i tre olika rum under fyra lektioner. Dock hade 

gruppen med sex tjejer sina bestämda platser till varandra: de satt i 

bokstavsordning och eftersom två av eleverna inte kom till den lektion när 

observationen ägde rum, var två stolar tomma där de skulle ha suttit.  

Det jag uppfattar som det tydligaste exemplet på att det fanns en ”sångplats” 

var när Helenas elever hade sjungit en kanon och gått runt i rummet. När 

kanon var slut stannade inte eleverna där de var när sången slutade, utan de 

traskade till det ställe där de hade stått innan de började gå. 

 

”Och kommer ni ihåg att vi gick runt?” säger Helena samtidigt som hon 
gör en cirklande gest med vänsterhand. Hon sitter på pianopallen. Sofia 
nickar. Helena flyttar några notställ som är i vägen: 

 ”Och fria från varandra så går ni”. Helena sätter sig vid pianot och visar 
med överarmarna, fast hon spelar, att armarna ska vara slängiga. Alla tre 
ler och skrattar till lite.  

Tjejerna sjunger igenom kanon en gång tillsammans medan de går. När de 
sjungit unisont en vända och musiken slutat, går eleverna och ställer sig 

ungefär där de stod innan de började gå runt i rummet. 

 

Det förekommer ingen instruktion till eleverna i ovanstående exempel att de 

ska återvända till platsen de stod på innan, utan de gör det bara. Att de har 

en tydlig plats som de återvänder till kan bero på att de är ombedda av 
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Helena att stå där av till exempel ergonomiska skäl. Anledningen är inte 

tydlig, men det är däremot tydligt att eleverna – om inte Helena aktivt ber 

dem att ställa sig någon annanstans – ställer sig där när de ska till att börja 

sjunga.  

5.2.2 Frågor 

I användandet av frågor som strategi är det till exempel för att öka elevens 

medvetande om musikens innehåll, hjälpa eleven till reflektion över vad 

han/hon håller på med och hjälpa eleven till att lyssna på sig själv. Frågorna 

används också för att reflektera över mer allmänna saker som till exempel 

vad ordet ”unison” betyder, eller hur det känns när man sjunger själv.  

Johanna har tillsammans med de andra sångpedagogerna vid kulturskolan 

planerat en konsert under våren där de elever som vill får sjunga svenska 

visor och sånger. Detta berättar hon för Malva i början av lektionen medan 

de väntar på Lilja vars buss är försenad. Johanna frågar Malva:  

 

Johanna:  Vad är en visa för nåt då?  

Malva:  Jag vet inte  

Johanna:  Det går en vind över vindens ängar [sjunger]. Har du hört den?  

Malva:  mm, jaa 

Johanna:  Stockholm i mitt hjärta [sjunger]. Är det en visa? 

Malva:  Jaa… 

Johanna:  Ja, typ. Man kan sjunga, [tvekar lite] Jag hade en gång en båt 
[sjunger]. Det är en visa 

Malva:  Mm, jaa 

Johanna:  Det finns många visor. Kan du någon visa? 

Malva:  Det kan jag säkert 

Johanna:  Det kan du säkert! 

 

Johanna väljer här att inte direkt förklara vad en visa är, utan ställer frågor 

till Malva som först säger att hon inte vet vad en visa är, men genom 

Johannas exempel och frågor visar hon att hon faktiskt har ett hum om vad 

en visa är. Under dialogen ovan går hon från att säga sig inte veta vad en 

visa är till att tro sig kunna en visa.  

Marianne har under en andningsövning märkt att Adrian gör något märkligt 

med kroppen i slutet av utandningen:  

 

Marianne:  I stället för att du bara jobbar med bäckenet, så börjar du liksom böja 
knä. Men det jag undrar är har du gjort det här förut? Är det nytt 
eller har jag varit ouppmärksam? 

Adrian:  Det är nog nytt, tror jag. Alltså ganska nytt i alla fall 
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Johanna:  Vet du varför du gör det då? 

Adrian:  Alltså, jag tror att det är mera, ja, ähm, jag vet inte jag har ganska 
svaga ben. Så det kan vara det.  

Johanna:  [ställer sig ungefär som Adrian] Liksom du jobbar mer … Förstår 
du vad jag säger? Märker du själv vad som händer? 

Adrian:  Ja, i princip. 

 

Här använder sig Marianne av frågorna för att kontrollera det hon upptäckt 

hos Adrian inte är något hon missat under en lång tid. Hon frågar också för 

att få honom att reflektera över varför han börjat göra som han gör, och till 

sist vill hon försäkra sig om att han märker vad det är han gör och vad det 

får för konsekvenser. Efter hans svar ”I princip” visar Marianne vad han 

borde göra, hur han ska arbeta med bukmusklerna inåt i stället för att vika 

överkroppen framåt.  

Även Helena använder sig av frågor, till exempel frågar hon eleverna varför 

det är bra att stå lite isär med fötterna. Eleverna kommer inte på det så 

ställer hon nästa fråga om vad som händer om man står tätt ihop med 

fötterna och får en liten knuff, varpå eleverna visar och säger att man tappar 

balansen.  

5.2.3 Placering 

Var eleverna och sångpedagogen finns i förhållande till varandra och till 

fysiska hjälpmedel såsom spegel är en strategi för att eleven/eleverna ska 

kunna höra eller se sig själv/själva bättre, höra den andra bättre eller för att 

sångpedagogen ska kunna se eller lyssna på eleverna på det sätt hon vill. I 

placering som strategi finns också hur man använder sig av rummet, 

placering är inte något fixt utan det kan inbegripa rörelse också. I begreppet 

lägger jag även in lärarens och elevens relationella placering: närhet och 

distans.  

Ett exempel på rörelse i rummet finns representerat i materialet bland annat 

när Mariannes elever i årskurs tre håller på att öva inför en föreställning. 

Marianne uppmärksammar dem på att använda hela scenen och inte bara gå 

fram och tillbaka när de rör sig på scenen.  

Helena använder sig av placering för att dela på Majken och Petra när de 

ska sjunga kanon tvåstämmigt. De har först stått vid notstället bredvid 

varandra och sjungit tvåstämmigt, övat på ett svårt ställe och sjungit unisont. 

Majken verkar ha tröttnat lite och sätter sig på pianopallen bredvid synten:  

 

”Majken ställ dig här.” Helena pekar lite snett bakom sig till vänster där 
hon sitter på pianopallen.  Majken suckar lite men ställer sig där.  

”Och Petra ställer sig här” säger Helena och pekar snett framför sig till 
vänster, dit Petra går. Helena börjar spela ett komp i moll. Majken börjar 
sjunga litegrand, men slutar igen.  

Petra säger till Majken:  
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”Du får börja”. Helena håller med, vände sig snett mot Majken och visar 
starten med en nick och en inandning.  

Majken börjar sjunga och håller pulsen med nigningar. Helena lutar sig 
fram mot Petra för att hjälpa henne med hennes start. Petra och Majken 
sjunger kanon tvåstämmigt ett par varv och under den tiden hjälper Helena 
dem båda med melodin genom att spela eller sjunga melodin. Varje gång 
hon hjälper någon av dem vrider hon kroppen åt det håll den elev hon 
hjälper står.  

 

Genom att ställa Majken och Petra på var sin sida om sig själv blir det 

tydligare vem hon hjälper genom att hon då kan vrida kroppen. Johanna 

hjälper Gustav på ett liknande sätt när de sjunger en sång där han dels spelar 

på cajun och dels ska sjunga melodin samtidigt som Oskar sjunger en oktav 

lägre och Carl sjunger en annan stämma än Gustav. Gustav har svårt att 

hålla sin stämma. Johanna ber Gustav flytta sig, från att ha suttit längst bort 

från henne till att sitta nära henne och på andra sidan av henne jämfört med 

de andra killarna. Sedan har Gustav lättare att hålla sin stämma.  

Att placera sig nära eleven är en förutsättning för användandet av somliga 

kulturella medierande verktyg. Närheten kan vara fysisk, men det handlar 

också om att skapa en miljö där förtroende och trygghet är förutsättningar 

för närhet.  

”Är du sångsugen Majken?” undrar Helena som står framför eleverna, på 
cirka två armslängds avstånd från dem.  

Majken skrattar lite och tittar på Helena. Helena ler och säger:  

”Som vanligt, säg”.  

Helena börjar sträcka på sin kropp uppåt och framåt och händerna 
ihophållna. Eleverna speglar det hon gör genom att göra likadant.  

Helena sträcker sig mot Majken som sträcker sig mot Helena som sträcker 
sig lite till så att de nuddar varandra med händerna. Majken och Helena ler 
mot varandra.   

 

Det kan förstås som att det finns en fysisk närhet som också visar på en 

förtroendefull och trygg relation mellan elev och sångpedagog.  

Ett annat sätt att fysiskt komma närmare sina elever är Johannas val av att 

spela på gitarr. När hon kompar på gitarren sätter hon sig, i alla tre rummen, 

på en stol närmare sina elever. Beroende på rummets storlek kommer hon 

lite eller mycket närmare eleverna. Gitarren som instrument är mindre än 

pianot och därför blir det också mer av Johanna som syns för eleverna.  

Ofta har sångpedagogerna ett kamratligt förhållningssätt till sina elever. 

Men det händer också att sångpedagogerna positionerar sig annorlunda och 

markerar sitt ledarskap. Det finns till exempel hos Helena när hon vid ett 

tillfälle, trots Majkens [vilda] protester vidhåller att de behöver öva separat 

på texten och rytmen. Helena motiverar varför, och använder sig som jag 
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uppfattar det av sin erfarenhet och sitt kunnande för att få eleverna att förstå 

vikten av att kunna text och rytm när man sjunger.  

5.2.4 Spegling 

Spegling som strategi i sångundervisning kan vara riktad åt olika håll och 

innehålla olika medierande verktyg. Det är vanligt att sångpedagogerna 

använder sig av en fysisk spegel för att eleven i spegeln ska kunna se något 

särskilt. Det sker till exempel när Mariannes elev Josef tittar sig i spegeln 

för att kontrollera att hans haka är stilla när han gör en övning där bara 

tungan ska artikulera. Det handlar också om att sångpedagogen speglar 

auditivt det eleven gjort för att hjälpa eleven att fokusera på något specifikt. 

Eleverna speglar också läraren genom att härma henne både fysiskt och 

auditivt. Speglingen kan ske samtidigt eller som ett eko.  

Det finns exempel där även eleverna speglar varandra. Det första exemplet 

är hämtat från Mariannes lektion när Amanda och Lena inte artikulerar 

likadant i en fras: 

 

”Kan ni försöka synka de här bapp bappen”, säger Marianne och sjunger 
lite: 

 ”Do bap, bap, ba”. Sedan säger hon:  

”Titta på varandra så vi får liksom lite, ja, så ni kan tolka varandra”  

Lena och Amanda vänder sig mot varandra, tittar på varandra och sedan på 

Marianne som säger ”Och försök att få de här bappen lite kortare”. 

 

Marianne låter alltså eleverna vända sig mot varandra och spegla varandra 

samtidigt som de sjunger. Det innebär att de både har en auditiv och en 

visuell spegling. Även Helena använder sig av detta att vända eleverna mot 

varandra. Sofia och Katrin sjunger en övning där ordet ”bra” upprepas fem 

gånger och Helena säger att de ska titta på varandra och övertyga varandra 

om att det verkligen är bra. Marianne vill genom detta sätt att spegla 

varandra få eleverna att frasera likadant och Helena använder speglingen för 

att få ett större känslomässigt uttryck i sjungandet.  

En annan typ av spegling finns tydligt hos Johannas elever Lotta och Kajsa 

som växelsjunger några fraser var i en sång. När Lotta sjunger och Kajsa 

väntar på sin tur att sjunga mimar hon [försiktigt] med i Lottas sång. Det 

händer vid ett tillfälle att Lotta kommer av sig. Eftersom Kajsa hela tiden 

speglar Lottas sång kan hon snabbt börja ljuda och hjälpa Lotta in i sången 

igen.  

5.2.5 Fokusering 

Fokusering som strategi används för att snäva in från större helheter. Det 

kan handla om att till exempel fokusera på en elevs sångteknik eller på en 

musikalisk detalj i sången man håller på med. Strategin att fokusera på 

mindre enheter är för att helheten ska bli bättre. För att kunna fokusera på en 

elev i taget förekommer det i alla studiens grupper tillfällen när eleverna 
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sjunger själva. Dessa ”solon” kan vara allt från en hel låt till bara ett ord. 

Men det är inte bara när eleverna sjunger själva som läraren fokuserar på 

dem en och en. 

Marianne, Josef och Adrian håller på med en övning där munnen ska vara 

öppen, med avspänd haka, och där bara tungan ska jobba i 

språkljudsskiftningarna. 

 

Under det att de sjunger övningen med stavelsen ”aj” som upprepas ett 
flertal gånger, ganska snabbt, syns det hur Marianne skiftar mellan att titta 
på Adrian och Josef som båda står framför henne. Marianne tittar på Josef 
och säger: 

”Kan du vara ännu mer stilla med hakan?” Hon lägger sitt vänstra 
pekfinger på sin egen haka där hon sitter bakom pianot. 

”Aj aj” sjunger hon medan hon tittar på Josef och säger sedan: ”Lägg ett 
finger på hakan så att du känner att det inte rör sig alls” 

Josef sjunger övningen ensam en gång med fingret på hakan. Marianne har 
också kvar fingret på sin haka. Josef tittar i spegeln medan han gör 
övningen en vända. 

”Kan du jobba mer med tungan så att du får j:et lite tydligare”, säger 
Marianne efter att han sjungit, och de sjunger övningen igen. Josef sjunger 
en gång till själv, sedan höjer Marianne övningen en halvton och gör en 
gest mot Adrian och tittar på honom, varpå Adrian faller in i sången.   

 

Genom att Marianne betraktar killarna även en och en under tiden de gör 

övningarna gemensamt blir hon uppmärksam på Josefs sätt att sjunga och 

kan hjälpa honom. Hon hjälper också Josef att fokusera på sitt sätt att sjunga 

när han lägger fingret på hakan. Han själv fokuserar också genom att 

använda sig av spegeln.  

När sångpedagogerna fokuserar på eleverna en och en genom att titta på 

dem en i taget och lyssna på dem en i taget, både när de sjunger själva och 

när de sjunger tillsammans ger sångpedagogen stämmor till eleverna som 

passar elevernas röstläge och musikaliska nivå. Det gör till exempel 

Marianne när Amanda och Elsa får varsin stämma under lektionens 

uppsjungningsdel: först sjunger Amanda melodi och Elsa en överstämma 

och när uppsjungningsövningen transponerats upp ett antal tonarter sjunger 

Elsa melodin och Amanda en understämma. Sångpedagogerna hjälper 

eleverna under sjungandet när eleverna behöver stöd, vilket är tydligt hos 

Johanna när Olof har svårt att både spela cajun och sjunga. Då tar hon 

ögonkontakt med honom och sjunger hans stämma.  

En annan typ av fokus finns representerat hos Helena när hon upptäckt att 

Sofia och Katrin inte sjunger rätt text och rytm. 

 

”Det är lite klurigt på några ställen.” säger Helena ”Och texten, I mitten på 
första: before the cool done run out I’ll be giving it my bestes” Helena läser texten 
rytmiskt och håller pulsen hörbart med foten. ”Vet ni var jag är då?”  
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”Ja” svarar Sofia och Katrin samstämmigt.   

”Då läser ni tillsammans med mig” säger Helena och hon och eleverna läser 
rytmiskt tillsammans. Helena gör en pekande, snabb gest vid I’ll där 
eleverna är lite för långsamma.  

”Så man ska gå fram till ’I’ll’”, säger Helena och gör en gest vid I’ll igen, 
den här gången har hon händerna intill varandra och vid I’ll flyttar hon ut 
högerhanden från vänster, som för att visa synkopen.  

”En gång till tar vi”, säger Helena och de läser tillsammans alla tre. Helena 
gör en pekande gest med vänster hand för att hålla pulsen snarare än för att 
visa rytmen.  

”Mm. En sista gång” säger Helena och de läser tillsamman en sista gång 
och sjunger det parti i sången där strofen de nyss övat på ingår. 

 

För att få helheten i sången rätt plockar Helena bort toner och fokuserar på 

rytmen och texten. De upprepar stället tills det sitter någorlunda, och sedan 

förs det tillbaka in i sitt sammanhang, och de sjunger sången.  

5.2.6 Öppenhet 

Öppenhet som strategi innebär att det i undervisningen ges möjlighet till 

spontanitet, frågor och åsikter. Öppenhet och närhet är nära varandra, 

eftersom närhet är en väg till öppenhet och vice versa är öppenhet något 

som främjar närhet. 

För att ge utrymme för egna reflektioner ges eleverna möjlighet att tänka 

själva, att tycka själva och att prova själva.  

 

Hos Johanna ska Olof spela cajun till en av låtarna de sjunger. Han ingår i 
en grupp killar på fyra som sjunger tillsammans på kulturskolan. Just idag 
är de tre. Olof har spelat lite på cajunen och rytmen han spelar är fjärdedel 
och två åttondelar som upprepas. Han har spelat med sejar-sidan på 
åttondelarna men tycker inte att det låter bra. Nu provar han att spela med 
sejarna på fjärdedelen och Johanna undrar om det blev bättre.  

”Nej, det var det inte alls” säger Olof när han provat och alla skrattar. 
Johanna säger:  

”Du får göra som du vill bara du gör ta tjacktjack”.   

”Nej, det blir ju så här” säger Olof och spelar med sejare på fjärdedelar. 

”Blir det bra så?” frågar Johanna och skrattar.  

”Ja”, säger Olof.   

 

Johanna uppmuntrar Olofs initiativ till att prova och lyssna på vad han gör. 

Han får dessutom fatta beslutet helt själv om hur han ska spela på cajunen.  

I öppenheten är det möjligt att för eleverna återkoppla till varandra. Hos alla 

sångpedagogerna, om än i olika omfattning, ger eleverna varandra respons. 

Responsen kan vara en del av rutinen, eller ett svar på en direkt fråga från 
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sångpedagogen. I en kontext där det råder öppenhet och närhet är det också 

möjligt att spontant ge positiv feedback till sin kompis, vilket händer i 

Johannas undervisning med sex tjejer där eleven Tova vill ge en annan elev 

beröm. Öppenheten blir en förutsättning för att eleverna ska ge och ta emot 

positiv och negativ respons. Det senare finns exempel på i Helenas 

undervisning där Petra ger respons på Majkens sätt att vara: Majken sjunger 

när Helena försöker säga något om sången de ska till att sjunga varpå Petra 

säger till Majken, ganska skarpt, att vara tyst. Majken tittar [lite surt] på 

Petra och tystnar. Efter att Majken tystnat säger Helena något kort och så 

kan de börja sjunga tillsammans.  

5.2.7 Kamratresurser  

Begreppet kamratresurs har jag låtit dels inbegripa kamratlärande, men det 

har en bredare betydelse. Begreppet kan definieras som sätt att stödja och 

hjälpa sin medlärande. Att använda sig av ”sångkamraten” som resurs kan 

vara genom att organisera kamratlärande som Marianne gör: hennes elever 

får ibland i uppgift att lyssna på varandra och coacha varandra i utvalda 

övningar under och mellan lektionerna. Det kan också vara att genom att ha 

ett tillåtande förhållningssätt ge eleverna möjlighet att uppmuntra varandra: 

 

Johanna har lektion med de sex tjejerna och några av dem har fått gestalta 
berättelsen i sången de sjunger genom att agera. Sången handlar om en 
vilsen flicka, spelad av Alicia, som till sist hittas av sin mamma. Johanna 
säger att de ska göra sången en gång till, och då räcker Tova upp handen 
och säger, balanserande på vänster ben och det andra benet vikt mot 
rumpan med hjälp av högerhanden:  

”Jag vill bara säga en sak” säger Tova vänd mot Johanna.   

”Mhm”, säger Johanna. Tova vrider sig mot Alicia och säger:  

”Alicia, jag tycker du såg väldigt vilsen faktiskt ut”. 

 

Utan uppmaning från Johanna så vill en kamrat ge den andra en uppmuntran 

för att hon gjorde ett bra jobb att se vilsen ut. Det går att utläsa en viss 

genans hos Tova, men hon vill ändå ge positiv feedback till sin kompis. Att 

eleverna kommenterar och stöder varandra återkommer hos alla grupperna. 

Det förekommer också att de säger till varandra att till exempel vara tysta 

(kapitel 5.2.6), flytta på sig och vem som ska sjunga vad.  

Ett oväntat och, så långt det går att avläsa av videoinspelningen, omedvetet 

sätt att stödja sin sångkompis händer under en av Mariannes 

lektioner.  Amanda ska sjunga en sång själv och Elsa sitter vid sidan av 

henne, ganska nära. Marianne och Amanda börjar spela och sjunga men kan 

inte hitta pulsen i låten: 

 

Elsa sitter med benen i kors på en stol och medan Amanda sjunger tittar 
Elsa på henne från sidan. Efter en stund håller Elsa i några takter pulsen 
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med den fot som är i golvet. Marianne slutar spela efter några takter och 
med en bekymrad min undrar hon:  

”Är tempot rätt?”:  

”Jag vet inte”, svarar Amanda. 

”Nej, det känns som om jag inte riktigt får till det. Sjung en stund a 
capella”, säger Marianne. 

”Ja”, svarar Amanda och gör en kort paus innan hon börjar sjunga.  

I pausen börjar Elsa hålla en puls med sin fot mot golvet, ett [knappt] 
hörbart stamp. Amanda tar samma puls när hon börjar sjunga, och 
Marianne håller sig också till pulsen när hon börjar spela. 

 

Det verkar som om alla tre är omedvetna om vem det är som ger 

grundpulsen till framförandet, men oavsett det, så visar det att den elev som 

här sitter ”passiv” kan ha ett stort inflytande på ett framförande utan att det 

vid en första anblick är tydligt. 

Ett annat exempel hos Marianne är när Adrian och Josef har lektion och 

Josef har just sjungit och improviserat i You’ve got a Friend10. Här utbrister 

Marianne med ett stort leende att hon aldrig hört Josef sjunga på det sättet 

och frågar Adrian, som jobbar med Josef även utanför sånglektionerna med 

bland annat inspelning av egenkomponerad musik, om han hört Josef sjunga 

på det sättet. Adrian säger att han faktiskt hört Josef sjunga så förut. 

Marianne vet att Josef och Adrian håller på med musik tillsammans även 

utanför lektionssalen – hon har pratat med dem om det i början på lektionen 

– och hon tar vara på den kunskap som Adrian har om Josef för att själv få 

en tydligare bild av honom.  

Till kamratresurser hör också att eleverna hjälper varandra och 

sångpedagogerna att hålla ordning på vem som sjunger vilken stämma, vem 

som fick börja kanon senast och vem som sjunger vilken vers eller del av 

vers i en sång.  

5.2.8 Lyssnande och framförande 

Dessa två kulturella verktyg är så intimt ihopkopplade med varandra att jag 

väljer att presentera dem tillsammans. Dessutom är de så självklara när det 

kommer till lärande i musik – det kan till och med verka onödigt att nämna 

dem som strategier. I denna studie är det ett medvetet och fokuserat 

lyssnande och framförande som avses som strategi.  

I undervisningen använder sig sångpedagogerna ofta av olika typer av 

framföranden. Dessa består dels i att sångpedagogen förebildar och eleverna 

lyssnar och härmar, och dels i att sångpedagogerna lyssnar till eleverna för 

att kunna ge relevanta kommentarer. I undervisningen uppmanas också 

eleverna att lyssna till sig själva. Det förekommer även att eleverna och 

sångpedagogerna lyssnar till andra musikers framföranden tillsammans. 

 
10 You’ve Got a Friend av Carole King 
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Johanna använder på ett tydligt sätt andra sångares framförande när hon 

tillsammans med Lotta och Kajsa söker efter det tempo Justin Bieber har i 

den låt som tjejerna ska sjunga: 

 

”Okej. Är ni beredda. En – eller vilket tempo har vi?” undrar Johanna. 

När Johanna undrar om de är beredda börjar Lotta klappa en puls på sitt 
ben. Lotta svarar på Johannas tempo fråga med:  

”Eh, typ”, och börjar sjunga på låten och hålla pulsen genom att klappa på 
notstället. Kajsa står också och klappar pulsen, tyst på sitt ben. Johanna 
reser sig upp och går till sin telefon medan hon säger:  

”Tror du den går så?”  

”Ja, mm” säger båda tjejerna. Medan Johanna letar efter låten på sin telefon 
står Kajsa och gnolar på låten, med text. När Johanna har hittat låten och 
spelar hon upp en liten bit av den som de alla tre lyssnar på, klappar pulsen 
på sitt ben och med höger fot. Sedan stänger hon av telefonen, vänder hon 
sig om och säger:  

”Det är inte särskilt fort och inte särskilt långsamt utan mittemellan” 

 

Sångpedagogen och eleverna är inte helt säkra på vilket tempo de ska ha och 

här använder sig sångpedagogen av originalartistens inspelning för att hitta 

tempot och de alla tre lyssnar in och anammar tempot.  

Lyssnandet är en förutsättning för att eleverna själva ska kunna höra och 

uppmärksamma vad de gör och hur tonbildningen är i förhållande till genre. 

Till exempel uppmanas Nike av Marianne att lyssna på klangen hos 

sångerskan i en inspelning, för att själv sedan försöka åstadkomma samma 

klang genom att härma.  

För att sjunga rätt toner uppmärksammar Helena sina elever vid ett par 

tillfällen att tonen de sjunger inte stämmer med tonen hon spelar på pianot. 

Vid ett tillfälle får eleverna sjunga frasen fram till det ställe de sjunger fel på 

och stanna på den felande tonen och uppmanas att lyssna så att tonen de 

sjunger verkligen är samma ton som pianot har. Vid ett annat tillfälle säger 

hon åt dem att lyssna och hon spelar hela frasen långsamt och när den ton 

som varit fel i frasen kommer lutar hon sig fram och spelar den lite starkare.  

5.2.9 Kroppsmedvetenhet 

Kroppen är ett medierande verktyg i många avseenden i sångundervisning 

eftersom kroppen är det instrument sångaren som musiker använder sig av. 

Att medvetandegöra kroppen återkommer på olika sätt i studien hos 

sångpedagogerna. Det visar sig bland annat i hur Johanna ber sina elever att 

känna på kroppen under det att de sjunger på vissa uppsjungningsövningar: 

när de sjunger på ett ”m” sätter de fingrarna längst upp på näsan för att 

känna att det vibrerar där, och när de sjunger låga toner får de sätta handen 

på bröstkorgen precis under halsgropen för att känna att det vibrerar där. 
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Marianne återkommer ofta till att det kroppsliga uttrycket påverkar helheten 

och att eleverna behöver vara uppmärksamma på sig själva och hjälpa 

varandra att inte fastna i gester eller hur de rör sig över scengolvet så de 

varierar och understryker textens och sångens budskap. 

Alla tre sångpedagoger betonar textens betydelse, och genom att också 

själva använda kroppen som medierande verktyg understryker de textens 

betydelse för det musikaliska uttrycket. Det gör till exempel Helena när 

Sofia och Katrin sjunger I’m Yours11: 

   

Tjejerna är mitt i sången och sjunger ”Listen to the music when the people 
dance and sing” när Helena tittar glatt på tjejerna och utbrister: ”Happy!”. 
Benen på Helena, där hon sitter och spelar, guppar och svänger fast 
fötterna hela tiden är i golvet.   

 

Här är hela Helenas uttryck i kropp, röst och ordval en förstärkning och en 

tolkning av musiken i samarbete med musiken. 

I materialet förekommer det fler gånger att läraren känner på elevers 

kroppar i syfte att känna stöd och andning medan det bara förekommer en 

gång att en sångpedagog låter en student känna på hennes kropp. Det är när 

Marianne använder sig av sin egen kropp för att tydliggöra andningsteknik 

för en elev.  

 

Amanda har svårt att få luften att räcka till. Marianne har suttit bakom 
pianot men reser sig nu och går mot Amanda som står med en hand på 
magen och en på ryggen. 

”Jag storknar, såhär”, säger Amanda. Marianne och Amanda skrattar. 
Marianne går under tiden till Amanda och stannar bakom henne. Marianne 
sätter sina händer i sidan på Amanda ganska högt upp, mot armhålorna. 

 ”Andas in en gång så får jag känna”, säger Marianne. Amanda andas in och 
Marianne säger:  

”Exakt. Nu är du ganska bred här. Kan du känna det?” 

“Ja”, svarar Amanda. 

”Att du vidgar?” undrar Marianne. 

”Ja”, svarar Amanda 

Marianne går och ställer sig framför Amanda med ryggen mot henne och 
händerna högt upp i sidan.  

”Du får känna på mig en gång.” säger Marianne. 

Amanda sätter sina händer på Mariannes rygg, bredvid Mariannes händer. 

”Jag börjar med buken först som vanligt.” säger Marianne och andas in så 
att man hör det: ”Känner du den?” 

 
11 I’m Yours av Jason Mraz 
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”Ja”, svarar Amanda. 

”Att i slutet av inandningen - ” Marianne andas in ljudligt igen och Amanda 
har fortfarande händerna i Marianns sidor.  

”Jaha! Okej!” säger Amanda, som om hon nu verkligen förstått 

 

Här går Marianne till Amanda och känner på henne istället för att bara titta 

på vad hon gör. Dessutom känner Amanda på Marianne för att få en fysisk 

känsla i händerna för hur kroppen ska användas för att orka en lång fras.  

Detta att knyta till en fysisk känsla gör även Helena när hon säger till sina 

elever att i en övning tänka sig en badboll som de trycker ner under 

vattenytan. De inte bara tänker badbollen utan de agerar som om de hade 

badbollen och vattnet tillgängligt. Liknande kopplingar till kroppsliga 

erfarenheter hos sångpedagogerna är till exempel att tänka sig att man ropar, 

släpper på kopplingen när man kör i en bil eller blåser bubblor i ett 

vattenglas. 

Kulturella verktyg för kroppsmedvetenhet varieras, men fantasin och 

förmågan att tänka sig in i ett sätt att agera används ofta. I avsnittet som 

följer finns ett exempel från Johannas undervisning som skulle kunnat tjäna 

som exempel på hur sångvalet kan vara ett verktyg i strategin 

kroppsmedvetenhet eftersom sången de sjunger handlar om kroppen och 

eleverna både sjunger och gör sången fysiskt. 

5.2.10 Glädje  

Det är vanligt förekommande i studiens material att eleverna och 

sångpedagogerna skrattar, ler, skämtar med varandra eller ser glada ut. Det 

skulle kunna vara en tillfällighet, men såsom jag tolkar sammanhangen så är 

glädjen inte ett mål i sig utan är ett sätt att åstadkomma något annat. Sett till 

hela materialet för studien, finns glädje vid något tillfälle kombinerat med 

varje typ av strategi som jag presenterat här.  I exemplet nedan har lektionen 

hos Johanna med de sex tjejerna bara pågått en liten stund. 

 

De har gjort en övning där de skickat runt ljud i gruppen, stående i ring. 
Johanna har lämnat ringen och gått och satt sig bakom pianot. 

”Vilken rolig övning!” säger en av tjejerna.  

”Va?” säger Johanna och ser spelat förvånad ut. Hon tar ett ackord på 
pianot.  

”De brukar alltid vara roliga”, säger samma tjej. Johanna rättar till 
pianopallen och skrattar lite tillgjort. Blir allvarlig i minen, vickar lite på 
axlarna och säger:  

”All right”, hon gör en liten paus och fortsätter ”en, två å en å två å tre å 
fyr”.  

Johanna börjar spela – nästan ingen av tjejerna sjunger. Johanna slutar 
spela, sätter vänster hand bakom vänster öra och tittar snett upp i taket. 
Alla tjejerna skrattar. Johanna tittar bakåt och säger:  
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”Jag tror jag måste ringa in en annan kör, tror jag.” Hon vrider huvudet 
tillbaka mot tjejerna och räknar in: ”En, två, å en å två å tre å fyr å”.  

Alla tjejerna sjunger ”Kroppen ska vakna, nu kör vi igång. Vi stampar på stället 
vi dansar runt, skaka loss...” 

 

Här säger också en av eleverna att övningarna alltid brukar vara roliga, så 

det är enligt det uttalandet ingen tillfällighet att Johanna gör roliga övningar. 

Exempel från de andra sångpedagogerna är till exempel när de sjunger en 

tokig sång om att laga till en konstig maträtt hos Helena:  

 

När de sjungit klart säger Helena:  

”Härligt recept, va?” Hon vänder sig mot Sofia som svarar tvekande:  

”Nja, jag skulle inte vilja äta den.”  

”Inte?” säger Helena med spelad förvåning. Sofia rynkar på näsan och 
säger:  

”Sen måste man ta bussen till akuten också. Usch!”  

 

Här uppfattar jag det som de med avstamp i sången spelar ett spel mot 

varandra med glimten i ögat. Sångvalet spelar här en stor roll för den 

uppsluppna stämningen. Ett annat tillfälle när det är uppsluppen stämning är 

när Marianne under lektionen med Emma och Nike efter hon frågat vad 

begreppet separering är och de konstaterat att joddel är den tydligaste genre 

med separering. Marianne joddlar lite grand varpå alla tre skrattar åt det. 

Marianne gör något som går utanför ramarna och trots att hon inte är 

jättebra på joddling så bjuder hon på sig själv och skrattar med eleverna åt 

sitt korta och skojiga framförande.  

5.3 Samverkande strategier 

Samarbetet mellan olika strategiteman visar sig till exempel när Marianne 

ställer eleverna mot varandra för att ”synka bappen” (kapitel 5.2.5). Där 

placeras eleverna nära mot varandra för att fokusera på att spegla 

framförandet som de också lyssnar till. I exemplet med Olof som ska spela 

cajun och själv får välja vilken sida av cajunen han spelar rytmen på, finns 

där förutom öppenhet även fokusering, lyssnande, framförande och glädje 

(kapitel 5.2.6).  

Eleverna ger i olika omfattning, hos alla sångpedagogerna, varandra 

respons. Responsen, som är en form av spegling, kan vara en del av rutinen, 

eller ett svar på en direkt fråga från sångpedagogen. I en kontext där det 

råder öppenhet och närhet är det också möjligt att spontant spegla sin 

kompis, vilket händer i Johannas undervisning med sex tjejer där Tova vill 

ge Alicia beröm för att hon så bra spelade vilsen (kapitel 5.2.6). Det 

förekommer också annan typ av respons, till exempel när eleverna säger åt 
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varandra att vara tysta eller påpekar att den andre sjöng fel. Spegling som 

strategi är i studien alltid i samverkan med öppenhet.  

5.3.1 Samverkande strategier för eleven som individ 

I det kulturpsykologiska perspektivet är det i ett lärande viktigt att utgå från 

individen. Den mest uppenbara strategin för att observera individen är 

fokus. Den samarbetar med de andra strategierna för att observera och 

hjälpa individen. Detta kan man till exempel se i exemplet med frågor: 

skulle inte Marianne i exemplet fokusera på Adrian skulle det inte vara 

möjlig för henne att ställa frågorna som handlar om hans sätt att använda 

kroppen (kapitel 5.2.2). Ett annat exempel på fokusering är Mariannes rutin 

för eleverna att göra självskattning eftersom eleverna lämnar in papper om 

sig själva har Marianne möjlighet att studera vad eleverna själva uppfattar 

och sätta det i relation till vad eleverna presterar på lektionerna, och också 

anpassa undervisningen till det som eleverna själva bedömer vara viktigt att 

få hjälp med. Här blir det en form av dialog (kapitel 2.2.4) som för eleven 

utgår från en uppgift med ett tydligt mål och med en förväntan på att få 

respons från läraren på ett eller annat sätt.  

När Helena väljer att placera Majken och Petra på varsin sida om sig 

(kapitel 5.2.3) gör hon det att enklare för sig själv att lyssna till varje röst. 

Samtidigt blir det enklare för Majken och Petra att förstå vem det är Helena 

hjälper, när hon sjunger eller spelar med någon av dem, eftersom det blir 

tydligt vem hon vänder sig mot. Hade de stått bredvid varandra hade det inte 

varit lika tydligt vem hon hjälper med melodin. 

Ett annat sätt att utgå från individen, är att som Johanna låta eleverna känna 

på sig själva för att kontrollera att de använder sig av bröströsten (kapitel 

5.2.10). Här vet egentligen inte Johanna om det verkligen vibrerar i 

bröstbenet, men hon ger eleverna chans att känna efter själva och hon ger 

dem även ett verktyg att använda utanför undervisningsrummet som gör det 

lättare för eleven att själv kontrollera användningen av bröströst.  

Hos alla sångpedagogerna finns det tillfällen när eleverna sjunger själva. 

Längden på deras solon varierar från ett ord till en hel sång. Detta att höra 

dem en och en ger sångpedagogen en bra möjlighet att utgå från individen i 

ett senare skede. Genom att lyssna på och därmed få kunskap om elevernas 

röster, anpassar sångpedagogerna till exempel stämmor och tonarter på 

sångerna efter elevernas individuella förutsättningar. Genom att ha en rutin 

där sångpedagogen lyssnar på elevernas solistiska framförande, kan 

sångpedagogen fokusera på individen och spegla individen. 

5.4 Studiens strategier 

De teman jag har lyft i resultatdelen är inte allt jag uppmärksammat hos 

respektive sångpedagog, eftersom studien avgränsats till att söka till det som 

är gemensamt för sångpedagogerna. I kapitlet har jag redovisat tio 

temastrategier som förekommer i den observerade undervisningen. Att 

strategierna uppgår till så många som tio, kan ha ett samband med att jag för 

denna studie valde att definiera strategier som kulturellt medierande 
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verktyg. Definitionen öppnade också för möjligheten att se strategiernas 

samverkan med varandra, vilket presenteras i kapitel 5.3.1. 

De strategiteman som finns representerade i studien är: 

 Rutiner 

 Frågor 

 Placering 

 Spegling 

 Fokusering 

 Öppenhet 

 Kamratresurser 

 Lyssnande och framförande 

 Kroppsmedvetenhet  

 Glädje  
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6 Diskussion 

I studien har jag i ett kulturpsykologiskt perspektiv inspirerats av 

socialsemiotiskt multimodalt perspektiv för att se mångfalden av 

medierande verktyg. Utifrån detta har jag analyserat och sedan strukturerat 

de resultat jag i min analys kommit fram till. I det här kapitlet kommer jag 

att diskutera mina resultat, med anknytning till tidigare forskning och utifrån 

det teoretiskt perspektiv som använts för studien, i förhållande till mitt syfte 

och min forskningsfråga:  

Syftet med studien är att undersöka lärares strategier för gruppundervisning 

i sång, på vilka sätt läraren möter gruppen och individen i gruppen. 

Min forskningsfråga utifrån syftet är: 

 Hur använder lärarna kulturella medierande verktyg i  

gruppundervisning i sång?  

Under analysens gång kom jag fram till att det, med min definition av 

strategi, var att betrakta strategier som kulturella medierande verktyg. Alla 

strategier har sina egna områden, även om de överlappar varandra.  

I resultatdelen finns tio olika strategier redovisade. Det finns också exempel 

på hur dessa samverkar med varandra (kapitel 5.3.1) och hur rummets 

utformning kan påverka möjligheten att använda sig av strategierna (kapitel 

5.1.4). Strategierna som presenterats i resultatkapitlet är rutiner, frågor, 

placering, spegling, fokusering, öppenhet, kamratresurser, lyssnande och 

framförande, kroppsmedvetenhet och glädje. Dessa strategier är tematiska 

och inte isolerade från varandra utan överlappar varandra och kan dessutom 

samverka. Här kommer jag också att diskutera och visa min anpassning av 

Hultbergs modell för undervisning. Jag kommer också att särskilt beröra 

strategin kamratresurs. Med utgångspunkt i ett kulturpsykologiskt 

perspektiv har jag också valt att diskutera strategier som används för att 

uppmärksamma individen för att på så sätt kunna utgå från dennes redan 

etablerade kunskap och utmana den lärandes lärande på lämpligt sätt, i den 

närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Innan jag ger förslag på 

möjlig fortsatt forskning diskuterar jag också gruppen som möjlighet för den 

enskildes kunskapsutveckling. 

6.1 Anpassning av Hultbergs modell  

I arbetet med analys och teori, blev det allt svårare att motivera varför 

undervisningsstrategierna skulle ligga utanför den musikkulturella cirkeln i 

Hultbergs modell (2009, figur 2) tillsammans med individens förutsättningar 

och förväntningar. Strategier, som jag har valt att definiera dem, inbegriper 

även undervisningskonventioner vilket jag anser går att jämföra med 

musikaliska konventioner.  

En av de saker som gjorde att jag började fundera över strategier som 

verktyg var det att de i mitt resultat så ofta kombinerades med varandra och 

inte alltid på samma sätt. Det i sig är inget skäl för att strategier är kulturella 
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medierande verktyg, men blev en ingång till att tänka 

undervisningsstrategier som en del i den kulturella verktygslådan med 

medierande verktyg. Medierande verktyg är enligt kulturpsykologi inte bara 

fysiska utan här inbegrips även det Bruner (2002/1996) kallar ”mjuka” 

verktyg (kapitel 3.1) och strategier kombineras  också alltid med andra 

kulturella verktyg. 

Hultbergs modell är utarbetad för att användas i musikaliskt lärande genom 

musicerande, vilket kan förklara svårigheten att rakt av använda den i en lite 

annan typ av kontext. Det handlar fortfarande om musikaliskt lärande och 

lärandeobjektet är fortfarande musik, men i denna uppsats handlar det om 

undervisning till någon annan och inte i första hand om det egna lärandet. 

Jag uppfattar alltså Hultbergs modells strategier som strategier för det egna 

lärandet, medan jag intresserade mig för lärarens strategier för undervisning. 

Dock, med min definition av vad strategier är, vill jag hävda att även i det 

egna musikaliska lärandet bör strategier vara en del av individens 

verktygslåda emedan jag anser att inlärningsstrategier är kulturellt betingade 

verktyg för lärande.  

Liksom andra kulturella medierande verktyg är undervisningsstrategier 

kulturellt betingade och utvecklade, beroende av sin kontext och den lokala 

situationen, vilket jag också anser styrker min åsikt att 

undervisningsstrategier bör ligga i den kulturella verktygslådan. I 

förlängningen av detta innebär det att inramningen inte bara är 

musikkulturell, men också undervisningskulturell. Av den anledningen vill 

jag också lägga till Backman Bisters (2014) undervisningskulturella verktyg 

i verktygslådan. Modellen kommer då att se ut som figur 9.  
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Figur 9. Lindbergs anpassning av Modell för musikaliskt lärande genom 

musicerande (Hultberg, 2009, s. 126, Backman Bister, 2014, s. 139) för 

instrumental musikundervisning. 

 

Modellen har ändrats så till vida att jag har lagt till undervisningskulturell 

inramning, tagit bort genre och stil, flyttat in strategier och Backman Bisters 

tillägg (2014), undervisningskulturella verktyg, till verktygslådan och ändrat 

interaktionen till att äga rum mellan lärare och den lärande. I verktygslådan 

har jag låtit framförande finnas kvar som verktyg och anser att det kan vara 

ett kulturellt verktyg i sig, samtidigt som det är ett av de 

undervisningsstrategiska verktygen. Jag har också lagt till institutionella 

förutsättningar och förväntningar inom parentes. Detta, eftersom jag menar 

att beroende på kontext kan det finnas förväntningar och förutsättningar som 

individen, i det här fallet läraren (och eleven), inte rår över. Exempel på 

institutionella förväntningar skulle i min modifierade modell kunna vara 

uttalat mål och syfte i ett policydokument. En viktig del i undervisning är att 

läraren vet syftet med undervisningen. Jag menar att det är analogt med 

resonemanget om dialogen som behöver ha en riktning (kapitel 2.2.4). I 

institutionella miljöer finns ofta dokument i form av olika typer av 

styrdokument eller målbeskrivningar – mer eller mindre övergripande – där 

mål för och syfte med undervisningen uttrycks. Detta gäller i hög grad 

undervisningen som pågår på en gymnasieskola där det finns utarbetade 

nationella kursplaner (kapitel 2.1.2). Huruvida det finns utformade 

styrdokument eller kursplaner på kommunal kulturskola är upp till varje 

kommun och de är därför lokalt utformade (kapitel 2.1.1).  

Jag har också bytt ut musik, eftersom fokus på interaktionen är mellan 

lärande och lärare, och inte mellan musiker och musik. Att den lärande finns 

i modellen medför vissa problem för modellen eftersom den lärande inte 

med säkerhet har tillgång till samma verktyg som läraren, och vice versa. 

Modellen kan ge intryck av att verktygslådan är delad, vilket den kan vara, 

men det är mycket möjligt, till och med troligt, att den lärande och läraren 

inte har tillgång till samma verktyg. I en institutionaliserad 

undervisningssituation menar jag att det är mycket möjligt att läraren har 

tillgång till fler kulturella verktyg, men framförallt att läraren i 

instrumentalundervisning har en större färdighet i användandet av dessa, 

och att färdighetsträning är en viktig del i instrumentalundervisning.  

Interaktionen mellan lärande och läraren menar jag också är ett utbyte 

eftersom det i det kulturpsykologiska sättet att se på lärande och distribuerad 

kunskap kan ske ett lärande för alla de individer som är närvarande 

(Hultberg, 2009). Det innebär att det kan försiggå ett lärande i båda 

riktningarna, även om fokus i den anpassade modellen är på den ”lärandes” 

lärande. Interaktionen för det musikaliska lärandet kan ske i många olika 

teckensystem som till exempel mimik, gester, beröring, ord, ljud med flera, 

vilket jag också menar är tydligt i min studie.  
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6.2 Kamratresurs i sångundervisning 

I resultatet visas exempel på hur eleverna hjälper varandra, så kallat 

kamratlärande (kapitel 2.2.4). Det finns dock exempel på andra typer av 

stöd som inte direkt handlar om lärande men att eleverna stöttar varandra på 

andra sätt (kapitel 5.2.8). Begreppet kamratresurs har jag inte stött på i något 

annat svenskt sammanhang och här definieras det som sätt att stödja och 

hjälpa sin kamrat. 

Kamratresursen är inte alltid uttalad eller medveten. Den kan till exempel 

bestå av att eleverna mimar med varandra eller hjälper varandra med pulsen. 

Utan kombinationen med socialsemiotiskt multimodalt perspektiv (kapitel 

3.3) i samarbete med kulturpsykologiskt, är det mycket troligt att typen av 

resultat där outtalad kommunikation äger rum, hade gått mig förbi. Genom 

att analysera materialet dels med tanke på att det är flera teckensystem som 

påverkar kommunikationen och dels med tanke på att kunskapen är 

distribuerad (kapitel 3.4), var det möjligt att upptäcka den typ av 

kamratresurs, som är en subtil outtalad och, som jag uppfattar det, 

omedveten resurs i gruppen. Det är betydligt enklare att bli varse den typ av 

kamratresurs som är verbal och som består av uppmuntran, tillrättavisningar 

och frågor. Det verbala användandet av kamratresurs kan också vara en 

tillgång i gruppen och för sångpedagogen när de som sjunger i samma grupp 

i vissa fall känner varandra mycket bra och kan ge initierad feedback och 

coacha varandra även mellan lektionstillfällena (kapitel 5.2.7).  

För att eleverna ska kunna hjälpa varandra under tiden mellan lektionerna 

med lärare, behöver det vara organisatoriskt möjligt och eleverna måste 

själva ta ansvaret att träffas. I olika kontexter finns olika förväntningar och 

olika undervisningskulturer. I resultatkapitlet är det sångpedagogen på 

gymnasiet som organiserar kamratlärande mellan lektionstillfällen. Det 

framgår inte av resultatet om detta är något som sker mellan varje lektion, 

men det framgår att det förkommer. I resultatet går det inte att utläsa att ett 

liknande organiserat kamratlärande sker mellan lektionerna i på 

kulturskolan. Anledningar till att det är möjligt att organisera den typen av 

kamratlärande på gymnasiet kan vara flera: det finns tydligt uttalade krav på 

gymnasisterna att prestera eftersom de kommer att få betyg (kapitel 2.1.2), 

de befinner sig på samma skola och har tillgång till ett välutrustat musikrum 

(kapitel 5.1.3). Gymnasieeleverna behöver också av ekonomiska skäl 

(kapitel 2.1.2) vara närvarande på lektionerna, och en hög närvaro på 

lektionerna gör det enklare att organisera lärande mellan lektionerna. Det 

material som utgör grunden för resultatet är inte tillräckligt stort för att säga 

något generellt om elevnärvaron på gymnasieskolans estetiska programs 

lektioner i jämförelse med närvaron på kulturskolans: dock kan man se i 

resultatkapitlet att de enda grupper där elever var frånvarande, var på 

kulturskolan.  

En annan typ av kamratresurs jag beskrivit i min studie, är att eleverna 

håller reda på varandra, vems tur det är att börja, hur stämman den andra ska 

sjunga går, vem som sjunger vilket parti i sången de gemensamt framför 

som ska sjungas av vem och så vidare. Den sortens kamratresurs är att 
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jämföra med den typ av kamratlärande som finns i Backman Bisters (2014) 

och Løkensgaard Hoels (2003) studier (kapitel 2.2.4). Om kamratresursen 

ska fungera bra i lektionssammanhang förutsätter den att det finns en 

öppenhet och en närhet så att individerna i gruppen känner förtroende för 

varandra. Det har också att göra med om läraren ger möjlighet till 

delaktighet (Ferm Thorgersen, 2009). Ett sätt att ge möjlighet till delaktighet 

är att bjuda in till dialog, dels mellan elev och lärare dels mellan eleverna 

vilket förekommer i studien och finns beskrivet i resultatkapitlet. När 

läraren ger eleverna möjlighet till dialog, har den hos individen 

distribuerade kunskapen en möjlighet att delas med flera (Dysthe, 2003b). 

6.3 Individen i gruppen 

Enligt kulturpsykologiskt perspektiv är det viktigt att utgå från individens 

förkunskaper och biologiska förutsättningar (Backman Bister, 2014; Bruner 

2002/1996; Hultberg, 2009; Hultberg, 2014). I resultatet beskrivs hur 

strategierna samverkar för att möjliggöra en undervisning som passar inte 

bara gruppen, men också individen. 

Genom att som sångpedagogerna i studien gör, till exempel ge eleverna 

solon att framföra, får eleverna oavsett storleken på sina solon dels bidra 

med ett kulturellt verk (Bruner, 2002/1996), vilket jag återkommer till i 

kapitel 6.4, och dels blir det ett sätt för sångpedagogen att lyssna till 

individen för att på så sätt kunna hjälpa eleven, utifrån individens 

förutsättningar. Om eleven sjunger en hel sång själv kan det handla om att 

hitta rätt tonart, eller i samsång med andra kan det handla om att få rätt 

stämma eller en oktavering av melodin. Sångpedagogerna kan även lättare 

höra individens röst i samsång genom att flytta eleverna i rummet eller 

genom att förflytta sig själv i rummet. Omplacering av eleverna i rummet 

kan också vara en följd av att sångpedagogen uppmärksammat att eleven 

inte kan hålla sin stämma och då kan eleven bli hjälpt av att antingen 

komma närmare sångpedagogen som sjunger med eleven, eller genom att 

eleven kan höra sig själv bättre genom ett större avstånd till den/de andra 

som sjunger. Genom att på olika sätt fokusera på individerna har 

sångpedagogerna en möjlighet att knyta an till den närmaste 

utvecklingszonen för individens sångtekniska och musikaliska utveckling 

(Hultberg, 2014). Ett av de sätten är att ställa frågor, vilket också görs på 

olika sätt. I resultatet finns beskrivet ett tillfälle när en av sångpedagogerna 

ställer en fråga till en elev om han förstår vad hon säger om hans sätt att stå 

kopplat till en andningsövning, där hon följer upp sin fråga när han svarar 

”Ja, i princip” (kapitel 5.2.2) med att dels prata om och visa hur han ska 

göra och också visar honom hur han gör. För att frågor ska hjälpa individen 

att reflektera eller – som jag uppfattar att sångpedagogen gör i det här fallet 

– pröva elevens kunskap och få honom att fokusera på rätt sak (Mason, 

2000), bör man inte nöja sig med ett svar som är så otillfredsställande som 

elevens svar i exemplet ovan, vilket sångpedagogen inte heller gör. Men det 

skulle också kunnat vara möjligt för sångpedagogen att istället för att ge 

”rätt” svar, fråga vidare för att få eleven att reflektera över vad han 

verkligen gör och hur han borde göra och varför han borde göra på ett visst 
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sätt. Här skulle det faktum att sångpedagogen ger honom ”rätt” svar till 

exempel bero att hon redan hade gett honom en lång tid av uppmärksamhet 

där Josef står bredvid och inte uppmärksammas, alltså att det blir en ojämn 

fördelning av uppmärksamhet för individerna i gruppen. Om så är fallet 

finns här en risk att det i gruppundervisning, om man strävar efter att ge lika 

lång tid av fokus – men inte för lång tid i sträck med tanke på de andra 

eleverna – till varje elev, blir svårare att gå till botten med något som kräver 

längre tid av fokus på den enskilda eleven. Det talar för att det kan vara bra 

att åtminstone någon gång ibland varva lektioner i grupp med enskilda 

lektioner. 

Elevens egen kropp medvetandegörs för eleven på olika sätt av 

sångpedagogerna vilket finns beskrivet i resultatdelen. I början av 

lektionerna finns hos alla sångpedagogerna övningar för att fokusera på hur 

kroppen: till exempel hur man står och hur man andas. Under lektionerna 

påminns eleverna om kroppens betydelse för sången både som instrument – 

tonbildning, frasering, textning – och som kommunikationsmedel för ett 

meningsfullt, musikaliskt uttryck. Allt för att underlätta för eleven att, på det 

sätt som bland annat Risberg (2012) och Österling Brunström (2015) 

beskriver, vara ett med instrumentet och musiken (kapitel 2.2.2). Det finns 

alltså flera strategier, till exempel fokusering, placering och frågor, för 

sångpedagogen att uppmärksamma individen både auditivt och visuellt, 

vilket är av stor vikt i sångundervisning enligt bland annat Pilotti (2009) och 

Zangger Borsch (2008).  

Musiken i kroppen tar sig också uttryck som till exempel pulsen som 

klappas i en hand eller stampas med en fot. Detta går att koppla till 

resonemanget om musicerande som dialog med kroppens agerande som 

kommunikationens modus (kapitel 2.2.4) och stämmer väl överens med 

Kullenbergs (2014) och Falthins (2015) studie där musiken finns 

representerad i kroppsliga uttryck, och i Falthins studie även i ett kroppsligt 

minne. Det kroppsliga musikaliska uttrycket och gestaltning av sångtextens 

syns också i gester och rörelser hos både elever och lärare (kapitel 5.2.9). 

Ett av verktygen för att eleverna ska bli medvetna om hur de kan använda 

kroppen för att få bättre andningsteknik eller ett visst sound, är när 

sångpedagogerna använder sig av verbala bilder. Bilderna som jag 

presenterat i resultatdelen är till exempel att tänka sig en badboll som man 

trycker ner under vattnet eller blåsa jämna bubblor i ett glas (kapitel 5.2.9). 

För att dessa metaforer ska vara relevanta och hjälpa eleverna krävs det 

enligt Larsson (2010) bland annat att de är konkreta och grundar sig i en 

kroppslig erfarenhet. Om metaforerna upplevs som konkreta och om 

eleverna har den kroppsliga erfarenheten som krävs för att metaforen ska bli 

till hjälp, hänger också enligt kulturpsykologiskt perspektiv ihop med 

elevens individuella förförståelse och kunskap om det som metaforen 

beskriver. 

Vid flera tillfällen i studien visar resultatet att sångpedagogerna uppmanar 

sina elever att uttrycka sångens text med hjälp av känslor och sin kropp, 

vilket knyter an till bland annat Österling Brunströms (2015) och 
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Leijonhufvuds (2011) forskning om kroppsligheten i musicerandet. Att låta 

musiken bli synlig i det fysiska uttrycket för rimmar också väl med Schutz 

(i.d.) forskning om marimbaspelares slaglängd. Enligt Lindblad (1992) 

påverkar känslorna muskulaturen ibland annat ansiktet, och därmed 

påverkas röstuttrycket (ibid). Utgångspunkten för uttrycket kan ta olika 

vägar hos sångpedagogerna när de vill få till en känsla för uttrycket: ibland 

använde de mest gestik och ibland mest ord för att skapa känslan, men 

anledningen är i båda fallen att få till ett konstnärligt uttryck. För att eleven 

ska våga uttrycka sig känslomässigt, ibland med ganska utmanande uttryck 

är det viktigt för eleven att känna sig trygg i relation till sångpedagogen och 

till sin sångkamrat. Ett av de sätten att skapa en tillåtande miljö är att det 

finns glädje i sammanhanget. Vilket även eleverna ger uttryck för, på ett 

tydligt sätt verbalt, men också genom skratt och sångarglädje. När eleverna 

tillåts och uppmuntras att ge sig ut på okänd mark och sångpedagogerna går 

för med gott exempel (kapitel 5.2.3), kan det bli tillfällen att skratta med 

varandra. Det blir ett sätt att både fysiskt och musikaliskt släppa 

prestationskraven och låta karnevalstänkandet ta plats (Falthin, 2015). 

6.4 Sångundervisning i grupp 

När jag började leta efter informanter för studien, kunde jag konstatera att 

det inte är självklart att det bedrivs gruppundervisning i sång som inte är 

kör. Finns det fördelar med att bedriva sångundervisning i grupp? I 

informella samtal uttryckte sångpedagogerna vid kulturskolan, oberoende av 

varandra, att de tyckte att gruppundervisning i lägre åldrar var bra eftersom 

det inte är så lätt att arbeta sångtekniskt med de elever som fortfarande 

växer mycket. Som jag uppfattade sångpedagogerna liknar deras uppfattning 

den som Risberg (2012) menar att barnkörledare har: det är viktigare med 

en positiv miljö än med regelrätt instrumentskicklighet. Jämfört med 

Rostvalls och Wests studie (2001) som visar att instrumentalundervisningen 

de undersökt är fragmentarisk och notfixerad, står den undervisning i sång 

som jag observerat i bjärt kontrast till Rostvalls och Wests (ibid) resultat. 

Undervisningen i min studie innehåller lite av notläsning, och det finns 

alltid med musikalisk tolkning i lektionerna, att eleverna ska sjunga på ett 

sätt som uttrycker sångens, musikens och textens, innehåll. Visserligen finns 

sekvenser där eleverna övar på en särskild fras, eller en ton som blivit fel, 

men det sker enligt min bedömning för att helheten ska bli bättre eftersom 

det man övat särskilt, sätts in i sitt sammanhang efter särövningen.  

Att noter inte används kan också ses som ett problem, eftersom mycket 

musik är noterad och det kan ställa till problem om man till exempel vill 

börja sjunga i kör, om man inte läser noter. Även om sångpedagogerna gav 

eleverna sånger med notskrift på, var det bara på gymnasiet som noterna 

användes strategiskt. Där ingår noter som ett centralt innehåll i kursen 

(kapitel 2.1.2). Man kan koppla avsaknad av lärande av noter till de 

svårigheter som också lyfts i Backman Bisters (2014) och Falthins (2015) 

avhandlingsarbeten där de menar att lokal notation är visserligen bra i en 

sluten kontext, men kan göra det svårare utanför den slutna kontexten 

(kapitel 2.2.1).  
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I studiens resultat visas att eleverna och lärarna lyssnar till flera olika 

framföranden: de lyssnar på varandra men också till inspelade artister 

(kapitel 5.2.9) och lärarna uppmanar också eleverna till att lyssna på vad hur 

de själva sjunger. Det kan man se som att eleverna får tillgång till, inte bara 

själva lyssnandet utan också olika sätt att använda lyssnandet på. Enligt 

Hultberg (2014) är det viktigt för en musiker att lyssna på andras 

framföranden och att lyssna i sitt eget musicerande och det finns det alltså 

flera exempel på i studien. Lyssnandet blir då inte bara en strategi för 

sångpedagogerna att undervisa eleverna, det finns potential för eleverna att 

använda sig av den strategin för lärande även utanför lektionssalen. En av 

sångpedagogerna har satt i system att eleverna lyssnar på varandra mellan 

lektionerna och att de ger varandra feedback. De eleverna uppmanas också 

att lyssna på olika artisters versioner av de låtar eleverna har i läxa, vilket 

ger dem möjlighet att utvidga sin egen repertoar av tolkning som kan leda 

fram till ett personligt meningsfullt musikaliskt uttryck (kapitel 2.2.3). 

Lyssnandet till gruppen/sångkamraten under samsång, kan också ha den 

positiva effekt som Zadig (2011) lyfter som vedertagen uppfattning i 

körsammanhang, där korister antas lära sig genom att ”haka på” den som är 

säkrare i stämman (kapitel 2.2.3).  

Eleverna lyssnar alltså på varandra genom att de sjunger för varandra, men 

också genom att de sjunger i stämmor tillsammans. Det gör dem säkrare att 

hålla en egen stämma och i mer vana att sjunga inför någon annan. I sin tur 

kan det leda till att det blir mindre laddat att sjunga i själv i andra 

sammanhang. Att sjunga inför publik är något som ingår i kursplanen för 

gymnasieeleverna, medan det för eleverna på kulturskolan är något som de 

själva får välja. Det är alltså inget krav från kulturskolan eller 

sångpedagogerna på kulturskolan att eleverna ska sjunga för publik. Det ges 

dock tillfälle för dem som vill, att sjunga på konserter dit föräldrar och 

andra kan komma och lyssna. Att sjunga för andra, vare sig det är ”bara” för 

kompisen på lektion eller inför en större publik, är ett sätt att externalisera 

kunskapen genom ett kulturellt verk (kapitel 3.1). Enligt Bruner 

(2002/1996) bidrar kulturella verk till identitetsskapandet och till att eleven 

får ett kvitto på att den kan och har lärt sig. Alla sångpedagogernas elever 

får när de deltar i enklare eller mer avancerade formerna av konsert med en 

något större publik – klassen, föräldrarna, till exempel – bli en del av något 

större eftersom det är flera elever som framför sina alster. En sådan konsert, 

blir ett gemensamskapande kulturellt verk, dels för de som uppträder men 

också för alla som deltar i utformandet av konserten, inklusive lyssnarna, 

eftersom lyssnarna också bidrar till att utforma detta kulturella verk (kapitel 

5.2.9). 

I resultatet synliggörs hur sångpedagogerna på olika sätt tar ansvar för och 

driver undervisningen och lektionen framåt. Det sker till exempel genom att 

organisera undervisningen så att eleverna gör en skriftlig självskattning, 

genom att vidhålla att man måste öva på texten (kapitel 5.2.3). De driver 

handlingen framåt, men är samtidigt öppna för elevernas initiativ och åsikter 

(kapitel 5.2.6). Dessa initiativ och åsikter kan vara spontana, men det finns 

också till exempel rutiner och frågor som öppnar upp för dialog i 
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undervisningen. Det tre olika motiven för användandet av frågor som en 

lärare kan ha (Mason, 2000) finns beskrivna i resultatdelen: det förekommer 

frågor dels för att få eleven att fokusera på ”rätt” sak (5.2.9), frågor för att 

testa kunskapen hos eleven (5.2.2) och undersökande frågor (5.2.3). 

Sångpedagogerna, de kulturella representanterna, tar alltså på ett positivt 

sätt i dialog med sina elever, det ansvar som Ferm Thorgersen (2009) och 

Falthin (2015) uttrycker att lärare bör ha i undervisningen.  

Vilka strategier som går att använda sig av i undervisningen hänger å ena 

sidan på vilka förutsättningar som finns hos individerna som deltar i 

undervisningen, å andra sidan är det också avhängigt vilka typer av verktyg 

man har att tillgå. De strategiteman jag har presenterat samverkar ofta i 

olika konstellationer, men det finns också andra former av kulturella 

medierande verktyg som inte hör till strategier, till exempel fysiska verktyg 

som i sig inte är strategier, men användandet av dem kan naturligtvis vara 

det. Exempel på fysiska verktyg är till exempel rummets storlek, 

ljudanläggningar, spegel, notställ, not- och textpapper. Dessa verktyg kan 

alltså påverka strategierna: finns ingen fysisk spegel är det svårt att låta 

eleven se sig själv i den; rummets storlek påverkar möjlighet till rörelse och 

placering i det; sitter sångpedagogen bakom ett högt akustiskt piano kan 

eleven inte stå rakt framför om sångpedagogen ska kunna observera eleven, 

etcetera. Det är dock inte självklart att dessa fysiska verktyg används av 

sångpedagogen, och då har sångpedagogerna ingen strategi för användandet: 

finns det en spegel som inte används för sångundervisningen har 

sångpedagogen kanske ingen strategi för spegeln. Strategier för att använda 

spegel i undervisningen hör till de mjuka verktygen, kunskapen om hur man 

kan använda spegeln i undervisningen för att den lärande lättare ska lära sig 

en viss sak, som till exempel den eleven som ska hålla sin haka stilla 

(kapitel 5.2.5).  

Även sångpedagogernas andra, av Bruner (2002/1996) kallade mjuka 

verktyg såsom erfarenheter, kunskaper, personligheter och andra 

förutsättningar, till exempel biologiska, påverkar undervisningen likaväl 

som de verktyg av fysisk karaktär de har att tillgå (Backman Bister, 2014; 

Bruner 2002/1996). Vill sångpedagogen till exempel komma fysiskt 

närmare sina elever genom att ackompanjera sångerna på gitarr krävs det – 

förutom att det finns en gitarr att tillgå och att det går att sätta sig närmare – 

att sångpedagogen kan spela gitarr. Hur undervisningen utformas kommer 

alltså att bero på lärarna som individer, eleverna som individer, de 

förutsättningar som finns i rummet och den institution som undervisningen 

äger rum vid: lärandet är situerat (Bruner, 2002/1996; Dysthe, 2003a; 

Dysthe, 2003b; Hultberg, 2014; Säljö, 2005). 

I gruppundervisning i sång finns alltså möjlighet att använda gruppen till att 

utveckla individen. Vilket också styrks av den syn på distribuerad kunskap 

som bland annat Dysthe (2013b) och Hultberg företräder (2014): kunskapen 

som finns distribuerad hos individer alltid är större hos gruppen än hos 

individerna (kapitel 3.4). För (sång-)undervisning i grupp innebär detta att 

även om det redan finns strategier för gruppundervisning, skulle det 

förmodligen, genom att tydlig- och medvetandegöra strategierna, gå att 
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utveckla dem ytterligare så att gruppens kunskap tillvaratas på ett än mer 

effektivt sätt och på så sätt bidra till hela gruppens sammantagna 

kunskapsutveckling lika väl som individens. Min förhoppning är att studien 

genom att tydliggöra olika strategier bidrar till att inspirera sångpedagoger 

att utveckla sångundervisning i grupp. 

6.5 Metoddiskussion 

För studien har jag, som jag skriver i metodkapitlet (kapitel 5), gjort 

observationer med hjälp av videoinspelning. För att tydliggöra huruvida 

strategierna är medvetna eller omedvetna, hade det varit värdefullt att göra 

intervjuer av sångpedagogerna. På grund av det begränsade omfånget på en 

masteruppsats valde jag dock att prioritera att observera fler lektioner 

framför att göra intervjuer. Den ökade mängden elever och sångpedagoger, 

och att studien kom att omfatta både gymnasiet och kulturskolan, gav 

därmed ett större underlag för att se likheter mellan sångpedagogernas 

strategier oavsett ålder på eleverna eller kontext.  

Studiens begränsade omfattning gjorde också att jag valde att fokusera på 

likheter snarare än skillnader mellan sångpedagogernas undervisning, även 

om ett större underlag också här hade kunnat fördjupa slutsatserna.  

Genom att noggrant transkribera valda delar av videoinspelningarna med 

inspiration från ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv, kom jag till 

exempel att upptäcka hur en elev hjälpte både sångpedagog och sin kamrat 

att hitta tempot i en sång (kapitel 5.2.7). Den upptäckten gjorde jag inte 

under pågående lektion och den hade förmodligen gått mig förbi med en 

annan ingång i transkriberingen. Utifrån det kan jag undra om det var annat 

som kunde ha upptäckts genom att transkribera allt. Dock har jag strävat 

efter genom min erfarenhet som sångpedagog, att uppmärksamma det kända 

och okända i undervisningssituationerna och sökt att få så stor variation som 

möjligt i de transkriberade avsnitten. Det är dock troligt att en annan person 

hade gjort andra observationer. 

Eftersom observationerna är inspelade och arkiverade finns möjligheten att 

gå tillbaka till studiens rådata. Det gör studien mer transparent och det är 

möjligt för den forskare som vill, att kontrollera studiens validitet.  

6.6 Fortsatt forskning 

Det inspelade material som använts till den här studien innehåller 

sammanlagt sex timmar film. Eftersom en av begränsningarna i studien har 

varit att fokusera på det som varit gemensamt för sångpedagogerna finns det 

material som jag inte tagit upp i den här uppsatsen eftersom det bara 

förekommit hos en av sångpedagogerna. Bland annat finns det hos Marianne 

ett exempel på hur hon visar en elev hur man kan strukturera en 

improvisation så att den systematiskt blir varierad. Hon är också den enda 

som använder sig av noter eftersom hon vid ett tillfälle visar eleverna hur 

man på ett enkelt sätt kan använda ett noterat pianoackompanjemang för att 

arrangera körstämmor. Om den kunskapen efter de lektioner 
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observationerna ägde rum är internaliserad, vet jag inte. Det skulle vara 

spännande att följa elevers utveckling och förmåga att internalisera kunskap. 

Vad i undervisningen hjälper eleverna till att bli självständiga musiker? 

Ett annat forskningsområde som har med gymnasieskolans estetiska 

program att göra, är att undersöka dels hur olika gymnasieskolor har valt att 

tolka kurserna i Instrument och sång på estetiskt program. I det material jag 

har från mina observationsstudier för magister- och masteruppsats skiljer det 

sig mellan de olika gymnasieskolorna till exempel i repertoarval och 

kursupplägg. Skiljer det sig på fler estetiska program, och vilka faktorer 

påverkar tolkning och genomförande av kurserna? För kulturskolan skulle 

det vara intressant att göra en liknande undersökning och se hur 

undervisningskulturerna mellan olika kulturskolorna skiljer sig åt. Eller om, 

och i så fall på vilka sätt, det finns undervisningskulturer som följer med 

instrumenten.  

Jag är också utmanad av Tivenius (2008) enkätundersökning där jag kan 

tänka mig att det finns en diskrepans mellan musiklärarnas självskattning 

om hur viktig sången är i instrumentundervisningen och hur mycket lärarna 

de facto använder sig av sång i undervisningen.  

6.7 Post scriptum  

Det jag i kapitel 6.6 tagit upp – och mycket mer – finns att undersöka på det 

mycket stora forskningsfältet som inbegriper sång och lärande. Den här 

studiens bidrag är dels att dokumentera, beskriva och diskutera det som görs 

i gruppundervisning i sång. Det är inte tänkt som ett bidrag där man bara ser 

fördelar med gruppundervisning och att den enskilda sångundervisningen 

inte har sin plats. Dock tänker jag, efter mitt försök att hitta 

gruppundervisning i sång, att det är en underskattad form av pedagogisk 

verksamhet för sångundervisning och jag hoppas de goda exemplen som jag 

observerat i de verkligt kompetenta sångpedagogernas undervisning kan 

inspirera fler att undervisa i grupp på alla nivåer eftersom det går att 

använda gruppen på olika sätt beroende på hur organisationen ser ut, 

elevernas ålder och kunskapsnivå. 

Ett oväntat resultat var att jag utifrån min definition av strategier och i den 

kontext jag gjorde studien,  ansåg det nödvändigt att ändra på Hultbergs 

modell (2009), och betrakta strategier som kulturella medierande verktyg. 

Den modell som jag satte ihop med hjälp av Backman Bisters (2014) 

tidigare resultat och mina egna resultat är ännu inte prövad mer än i min 

studie. Det skulle vara intressant att se om den är användbar i andra studier, 

om det som jag uppfattar som ett teoriresultat är ett hållbart bidrag till 

forskningen.  
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