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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka några verktyg som kan användas för att främja det 
sceniska uttrycket hos varje individ i en ensemblegrupp på gymnasiet. Genom observation 
samt kvalitativa intervjuer med tre personer som på olika sätt har expertis inom sceniskt 
arbete, hämtade jag inspiration för att utveckla och designa en workshop i scenisk gestaltning. 
Workshopen genomfördes sedan på ett estetiskt gymnasium med en ensemblegrupp om elva 
deltagare. Resultatet av undersökningen visade att samtal och övningar i scenisk gestaltning 
gav stor effekt på ensemblegruppens scenframträdande.  

Nyckelord: scenisk gestaltning, ensembleundervisning, pedagogik, konstnärligt uttryck, ramar  
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1. Inledning och bakgrund 

Sedan barnsben har jag haft en stor dragningskraft till scenen, jag har alltid älskat 
strålkastarljuset och det som händer i mig när jag ställer mig på scenen inför en publik. 
Genom år av musicerande har jag ägnat mycket tid åt att fundera över hur jag kan utveckla 
mitt sceniska uttryck då jag alltid upplevt att det är ett lika stort hantverk som det musikaliska. 
Efter tretton år av studier på olika musikskolor har jag endast vid ett fåtal tillfällen blivit 
undervisad eller tilldelad verktyg att använda inom den sceniska gestaltningen inför ett 
scenframträdande.  
 
Min upplevelse av att se konserter och uppspel i skolor med musikprofil, gymnasium såväl 
som folkhögskolor och högskolor, är att det finns otroligt många begåvade musiker. Jag 
imponeras ofta över vilken hög nivå det är spelmässigt i många av dessa sammanhang.  
Musikerna, som jag vet har ägnat många timmar i övningsrummet för att uppnå den 
musikaliska nivå de befinner sig på, väljer att ställa sig på scenen. De vill dela med sig av sin 
passion och sitt musicerande till andra människor. Ändå lämnas jag ofta med en känsla av att 
det finns en vägg mellan musikerna och mig som publik, jag känner att det som händer på 
scenen inte griper tag i mig, det är något som saknas. Var är det sceniska uttrycket, närvaron 
och inlevelsen? Jag är själv vokalist och har gått många musikutbildningar, både i 
grundskolan, gymnasiet, på folkhögskola, kulturskola och högskola där jag just nu studerar 
mitt fjärde år till musiklärare och sångpedagog på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Min 
upplevelse av studier på dessa skolor är att man väldigt sällan arbetar med scenisk gestaltning 
inom ensembleämnet. Fokuset ligger på hur det låter, man jobbar med teknik, tajming, genre, 
dynamik, sound och i princip allt förutom hur man framträder inför en publik. Publiken, som 
de allra flesta musiker strävar efter att få spela inför. Jag anser att man genom att exkludera 
arbete med det sceniska uttrycket missar en stor och viktigt pusselbit för att nå ut med 
musiken.  
 
Under sju år, en period om året, har jag haft möjligheten att arbeta som handledare för unga 
musiker. Det har rört sig om femton till tjugo ensembledeltagare vid varje tillfälle som fått i 
uppdrag att arbeta in en repertoar att framföra i olika sammanhang. Repertoaren har rört sig 
inom populärmusikaliska genrer såsom pop/rock/soul. I arbetet har jag sett det som en 
självklarhet att ge dessa ungdomar vägledning i arbetet inför de publika framträdanden de 
ställs inför. Jag har därför genom åren utformat och utvecklat en workshop i sceniskt uttryck  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som ensembledeltagarna har fått ta del av, vilket har visat sig ge stora resultat i framställandet 
av musiken samt för individernas personliga utveckling och inställning till att stå på scenen.  

I föreliggande undersökning fördjupar jag mig inom ämnet scenisk gestaltning och med min 
befintliga workshop som utgångspunkt undersöker jag några verktyg som kan användas i 
främjandet av det sceniska uttrycket hos ensembleelever på det estetiska gymnasiet. Mitt 
intresse för att arbeta sceniskt med ensembleelever bygger på ett erfarenhetsbaserat antagande 
att man genom att lyfta scenisk gestaltning som en del i ensembleundervisningen kan få 
eleverna att reflektera över hur de vill förmedla musiken de spelar och därigenom göra 
medvetna val i arbetet inför ett framträdande. Den här undersökningen har genomförts på ett 
estetiskt gymnasium i ämnet Ensemble med körsång. Enligt skolverket ska ämnet musik syfta 
till att eleverna ska utveckla kunskaper i musik, samt utveckla förmåga att gestalta musik och 
kommunicera med medmusicerande och publik. En del av syftet är också att eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet, både från ett 
teknik- och tolkningsperspektiv (Skolverket, 2018). I det centrala innehållet för ämnet 
Ensemble med körsång redogörs specifikt att kursen ska innehålla: ”Grundläggande 
musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete 
med andra”. 
För godkänt betyg (E) krävs det att:  

Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i 
kommunikation med publik. Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av 
musikframförandet och kommunikationen med publiken (Skolverket, 2018). 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka några verktyg som kan användas för att arbeta med 
scenisk gestaltning i ensembleämnet på gymnasiet. Förhoppningsvis kan undersökningen 
bidra till att fler ensemblelärare inkluderar arbete med scenisk gestaltning i undervisningen. 
Detta för att bidra till en rikare musikalisk upplevelse, både för publiken och för den som 
utövar musiken.  
 
Studien har fokus på följande fråga:  
- Vilka verktyg kan användas för att främja det sceniska uttrycket hos varje individ i en 
ensemblegrupp? 
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1.2. Erfarenheter av scenisk gestaltning och ensemble  
Följande avsnitt delas in i tre rubriker; uttryck & scennärvaro, ensemble på estetiska 
gymnasiet samt ledarens roll. Först presenteras två studier inom ämnet; uttryck och 
kommunikation i scenframträdande, därefter redogörs erfarenheter som berör 
ensembleämnets struktur och upplägg. Till sist berörs ledarens roll och de komplikationer som 
kan uppstå om ledaren för med sig uttryck som befäster invanda könsmönster, eller om 
eleverna inte kan identifiera sig med artisterna inom de musikstilar som får plats i 
undervisningen.  

1.2.1. Uttryck, scennärvaro 
Vikten av känsla och kommunikation i ett musikframträdande understryks i flera studier och 
kvalitativa intervjuer med både musiker och lyssnare. I en enkätundersökning bland 53 
högpresterande klassiska musiker undersöktes vilka faktorer som statistiskt sätt associerades 
till ett ”optimalt” framträdande. Dessa visade sig vara de framträdanden där musikern a) hade 
en klar intention att kommunicera (ofta ett emotionellt budskap), b) var känslomässigt 
engagerad i musiken, och c) var övertygad om att budskapet hade nått fram till publiken. 
Detta bekräftas i intervjuer med professionella musiker som belyser vikten av emotion, 
känsla, uttryck och kommunikation i ett framträdande. I en annan studie medverkade 135 
professionella musiker från erkända musikhögskolor i England, Italien och Sverige. Resultatet 
visade att majoriteten av musikerna definierade uttryck i scenframträdande genom termer som 
”kommunicera känslor” och ”spela med känsla”. Vidare visade studien att 83% av musikerna 
hävdar att de alltid, eller ofta, försöker att uttrycka specifika känslor i sitt framträdande (Juslin 
& Timmers 2012).  

1.2.2. Ensemble på estetiska gymnasiet  
Utifrån observationer som beskrivs i en avhandling av Borgström Källén (2014) beskrivs 
ensemblelektioner i rock/pop-genren. Ur hennes fältanteckningar påvisas att 
ensemblelektionerna konstrueras på ett likartat sätt i de två observerade grupperna trots att det 
råder variation vad gäller elever, utrustning, lokaler och lärare. Lektionerna liknar varandra i 
båda grupperna, både när det kommer till struktur och planering samt att lektionerna följer ett 
likartat mönster varje vecka. Av observationerna framkommer att varje lektion inleds med att 
eleverna går direkt till sitt instrument och installerar sig/gör sig redo att spela, därefter visar 
läraren att lektionen har börjat genom att presentera nytt material som spelas upp ifrån dator 
alternativt frågar vilken låt som eleverna vill spela ur kommande konsertrepertoar. Resten av 
lektionen går åt till att repetera låtarna inför konsert (Borgström, Källén 2014, s.104).  
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Borgström Källén (2014) diskuterar också problematiken med att arbeta mot publika 
framträdanden i ensembleundervisningen. Hon menar att de förväntningar som elever, lärare 
och skolledning har på att det publika framträdandet ska vara av hög kvalité gör att 
ensembleläraren tenderar att prioritera effektivitet framför utveckling av musikalisk ny 
kunskap hos den enskilde individen. Detta innebär också att genusrelaterat förändringsarbete 
försvåras då redan genuskodade makt- och produktionsrelationer förstärks. Den som inte 
anses eller anser sig vara kunnig på ett område ges inte chansen att pröva och lära då detta 
riskerar att försena processen mot det publika framträdandet. Fokus riktas mot att gruppen ska 
prestera högt vid en given tidpunkt och att framträdandet ska ligga så nära det professionella 
musiklivets kvalitetsnormer som möjligt. Ensembleläraren intar då mer en roll som producent 
och bandledare snarare än en undervisande lärare vilket gör att elevernas lärande tenderar att 
hamna bortom laboration och process. Borgström Källén (2014) belyser samtidigt att det är 
rimligt att hävda att lärande som sker när eleverna utsätts för ”skarpt läge” under ett 
framträdande är en ovärderlig musikalisk kunskap eftersom eleven tränar på att förhålla sig 
till scenen som är arena för musikalisk kommunikation (Borgström, Källén 2014, s. 280-283). 

1.2.3. Ledarens roll 

Johansson (2005) anser att ledaren har en stor och viktig inverkan på gruppens psykiska 
klimat och menar att ledaren sätter grunden till de normer och värderingar som råder i 
gruppen samt sätter an förväntningar på hur gruppen bör bete sig och vad de bör uppnå 
(Johansson, 2005). Vidare understryker Johansson vikten av ett demokratiskt förhållningssätt 
hos ledaren, detta för att ensembledeltagarna ska lära sig att ta egna initiativ och vara delaktig 
i musikens utformning. Enligt en studie kring olika ledarstilar visade det sig att den 
demokratiskt ledda gruppen arbetade kvalitativt bäst, i jämförelse med i de grupper där 
ledaren intog en passiv eller auktoritär roll. Med fortsatt fokus på ledarskap redogör 
Johansson för vad han kallar ”Ledarens personliga kvalitéer”. Dessa är; självkännedom, 
tolerans, intresse för människor, strukturerad/flexibel, öppenhet, empati, engagemang, 
integritet och positiv inställning. Johansson uppmanar till att ta dessa kvalitéer och 
egenskaper som något önskvärt att sträva efter, eftersom ingen gruppledare är perfekt 
(Johansson 2005, s.125, 128).  
 
Ur Borgström Källéns fältanteckningar (2014) framgår det hur komplicerat det kan vara att nå 
ut till alla elever under en ensemblelektion där det arbetas med uttryck. Under en 
ensemblelektion introducerar läraren en av sina största förebilder och försöker få gruppen att 
eftersträva den ”galenhet” som artisten representerar. Läraren uppmanar eleverna att ”go 
crazy”, ”stå och fula sig”, ”go bananas” och att släppa ut sin ”inre galenhet”. Läraren 
förebildar lekfullt genom ett yvigt rörelsemönster. Instruktionerna befäster sig hos pojkarna 
som triggas av instruktionerna och tar ut svängarna genom yvigare kroppsspråk, mer 
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kraftfullhet och attack i spelet. Hos flickorna förändras den kroppsliga och röstliga 
gestaltningen ytterst lite vilket visar på att lärarens instruktioner inte följs på samma sätt som 
av pojkarna (Borgström Källén 2014, s.105-108). 

2. Metod 
I denna undersökning har flera metoder använts; intervju, deltagande observation, design och 
genomförande av en workshop med elever på det estetiska gymnasiet i ämnet ensemble med 
körsång. Kapitlet inleds med en skiss över hur workshopen såg ut innan intervjuerna och 
observationen genomfördes. Därefter följer urval och presentation av samtliga informanter 
samt redogörelse för hur intervjuerna har gått till och vilka frågor som ställts. Vidare beskrivs 
genomförandet av observationen, bearbetning av intervjuer och till sist presenteras den 
deltagande gymnasieskolan samt etiska överväganden. Slutresultatet av workshopen redogör 
jag för först i kapitel 4. 

2.1.Workshop (innan intervjuer)  
Här presenteras designen av hur min redan befintliga workshop var utformad innan studien 
genomfördes.  
 
DEL 1 - INTRODUKTION  
1. Varför sysslar du med musik?  
2. Varför spela/sjunga på en scen inför publik?  
Grovmanus: Vi vill alltså säga något, förmedla något. Ge publiken något?  
Helt plötsligt blir det viktigt hur vi säger det. Vi måste veta varför vi är där.  
3. Vad kan vi ta hjälp av för att nå ut med det vi vill säga?  
4. Vad stoppar oss?  
5. Vad kan vi göra åt detta?  
Grovmanus: I ett band är det många på scenen samtidigt, det kan lätt bli spretigt 
energimässigt. Förmedlar vi varsin historia/känsla eller förmedlar vi låten/budskapet 
tillsammans? Vi vill väl beröra, få publiken att känna, bli nostalgiska, bli glada, peppade, 
berörda? Du kanske inte blir berörd av just den där textraden, men någon kanske går hem och 
väljer att inte ta livet av sig för att just du förmedlade de där orden.  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DEL 2 - ÖVNINGAR  
Instruktionen för de tre övningarna följer:  
a) Gå runt i rummet, fokusera på dig själv och hur det känns i kroppen. b) Gå över scengolvet 
parvis med inställningen; ”här kommer jag” (pondus, attityd).  
c) Gå upp på scenen och säg ditt namn i mikrofonen —> publiken applåderar  —> ta emot 
applåderna —> tacka för applåderna utan att fixa med håret, titta ner i golvet, skämta bort 
osv). 
 
DEL 3 - SPELA MUSIK 
Förberedande övning: ”Klappraketen” i syfte att amla gruppen och skapa fokus, ögonkontakt, 
närvaro och gemenskap.  
a) Ge och få energi  
Fokusera helt och hållet på varandra, vänd er inåt i gruppen. Se varandra i ögonen, le mot 
varandra och dansa för varandra. I denna övning finns inte publiken. Övningens syfte är att 
förstå hur vi i gruppen kan stärka och inspirera varandra och bli en enhet.  
 
b) Med förra övningen i tankarna, rikta er gemensamma energi utåt.  
 
DEL 4 - AVSLUTNING  
a) Avslappning  
b) Diskussion 

2.2. Urval och presentation av informanter 

Jag ville möta personer som inte endast arbetar med scenisk gestaltning i egenutövande form 
utan som också har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete inom sceniska konstformer. Detta då 
mitt syfte i undersökningen är att ta fram pedagogiska verktyg och metoder för att främja det 
sceniska uttrycket hos andra. Jag gjorde mitt urval av informanter genom att höra mig för och 
inventera mina kontakter. Den första jag kom i kontakt med var via rekommendation, den 
andra hade jag i mitt kontaktnät sedan flera år tillbaka och den tredje träffade jag i samband 
med en kurs där jag själv var deltagare. Gemensamt för dessa tre är att de har en stor kunskap 
och en lång erfarenhet av att arbeta med scenisk gestaltning på olika sätt. Ingen av dessa 
arbetar direkt med ensemble, vilket var fördelaktigt då jag i denna undersökning ville vidga 
synen, samt inspireras av vad scenisk gestaltning kan innebära från andra perspektiv än inom 
ensemblespel.  
 
Nedan följer en kort presentation av samtliga informanter, dessa introduceras i samma 
ordning som intervjuerna ägde rum.  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Informant 1 
Informant 1 har dansat sedan barnsben och är utbildad danspedagog på danshögskolan. Hon 
har även en dramapedagogutbildning och har gått teaterskola i Danmark. Vidare har hon 
studerat på konstskola, läst sociologi och litteratur, sjungit och spelat flera olika instrument. 
Hon har en lång erfarenhet av undervisning på alla olika nivåer; alltifrån småbarn, 
kulturskola, till gymnasiet och högskola. Sedan 26 år tillbaka arbetar hon på en 
musikhögskola där hon undervisar i bland annat pedagogik, ledarskap, dans, Labanteknik, 
drama och estetiska lärprocesser. Hon har även anlitats flitigt för föredrag, workshops och 
andra uppdrag runtom i landet.  
 
Informant 2 
Informant 2 har sina rötter i teatern och har förutom teaterskola utbildat sig pedagogiskt 
genom praktik, fristående kurser och föreläsningar. Han har stor erfarenhet av sceniskt arbete, 
både i rollen som skådespelare, teaterpedagog och regissör. Han arbetar deltid som 
teaterlärare på en kulturskola sedan 15 år tillbaka, samtidigt frilansar han som skådespelare; 
senast i huvudroll på bioduken och är nu aktuell som manusförfattare till en serie för Sveriges 
Television.  
 
Informant 3 
Informant 3 har dansat, sjungit och spelat teater hela sitt liv. Hon är utbildad genom 
danshögskolan och har en fil.kand. i teater och dansvetenskap från universitetet. Förutom 
dansen och teatern har hon också arbetat som operasångerska. Informant 3 har stor erfarenhet 
inom ämnet scenisk gestaltning och har genom åren frilansat som bland annat regissör för 
stora musikföreställningar, galor och events och har arbetat som artistcoach för musiker och 
vokalister på individnivå såväl som grupper. Hon har undervisat på gymnasium och 
folkhögskola i ämnen som scenisk kommunikation, scenisk musikproduktion och scenkonst. 
Hon arbetar även i ämnet scenisk interpretation med jazzvokalister och instrumentalister på en 
musikhögskola i Sverige.  

2.3. Genomförande av Intervjuer 
Jag träffade varje informant vid enskilda tillfällen samt spelade in varje samtal, därefter 
lyssnade jag igenom inspelningen och bearbetade de svar jag fick utifrån mina 
frågeställningar som kommer att presenteras nedan. Hur bearbetningen av intervjuerna har 
gått till beskriver jag närmare i punkt 2.4. Enligt min tidsplan skulle varje intervju pågå i 30 
min, men jag upptäckte snabbt att den tiden inte räckte till. Jag valde därför att låta varje 
intervju ta den tid som krävdes för att få ut så mycket information och underlag som möjligt 
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med hänsyn till den enskilde informantens tidsschema. Detta resulterade i att intervjuerna 
blev olika långa: Informant 1; 46 min, Informant 2; 1h 32 min, Informant 3; 54 min. 
Intervjuernas varierande längd kan ha kommit att påverka mängden av information jag fick ut 
av varje enskild informant. I denna studie är detta mindre relevant då intervjuerna var tänkta 
som inspiration och underlag till utformandet av en workshop. Intervjuerna har jag arkiverat i 
sin helhet. I denna uppsats har jag valt ut de mest relevanta partierna och lyft fram dessa i 
förhållande till mitt syfte.  
 
 Följande sex frågor ställdes till samtliga informanter och besvarades i samma ordning.  
1. Berätta om din konstnärliga och yrkesmässiga bakgrund?  
2. Vad är scenisk framställning/scenisk gestaltning för dig?  
3. Vilka parametrar spelar, enligt dig, in för att få ett lyckat scenframträdande, och hur 
arbetar du för att främja det hos andra?  
4. Jag upplever att det finns en jargong bland musiker att det inte är viktigt att arbeta med 
scenisk framställning, att ”musiken får tala för sig”. Hur skulle du bemöta ett sådant 
påstående?  
5. Att arbeta med uttrycket innebär kanske för många att de måste gå utanför sin 
trygghetszon. Hur gör du som ledare, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att 
få gruppen att våga?  
6. (Här visade jag min workshop)  
Vill du nämna några specifika övningar att använda för att arbeta med scenisk framställning?  
 
Metoden som användes för att utföra intervjun kan beskrivas enligt Jan Trosts terminologier i 
Kvalitativa intervjuer. Min intervjumetod anses vara en kvalitativ intervju vilket bland annat 
utmärks av att enkla och raka frågor ställs vilka kan ge innehållsrika och komplexa svar. Min 
intervjumetod benämns även som ostrukturerad vilket innebär att frågorna inte behöver ha 
några fasta svarsalternativ, den anses också ha en låg grad av standardisering vilket gör att 
variationsmöjligheterna är stora exempelvis gällande språkbruk och ordningsföljd på 
frågorna. (Trost 2010, s. 25, 39-40) 

2.4. Bearbetning av intervjuer  
Samtliga intervjuer har jag transkriberat till text genom att lyssna på den ljudupptagning som 
gjordes i samband med att varje enskild intervju ägde rum. Jag bearbetade sedan texterna 
genom att analysera vilka gemensamma mönster som informanternas intervjusvar gav. Detta 
resulterade i fyra teman som representerar ett urval av det insamlade materialet kopplat till 
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min forskningsfråga. Dessa är; ramar, medvetna val, kroppskännedom och tillåtande rum, 
vilka jag presenterar närmare i punkt 3.1.  

2.5. Observation 
I samband med min första intervju fick jag möjligheten att observera samt delvis delta när 
informant 1 undervisade i ämnet Estetiska lärprocesser som är en fristående kurs på en 
musikhögskola i Sverige. Denna typ av observation kan enklast beskrivas som en 
deltagarobservation vilket innebär att jag som forskare kan interagera med deltagarna. Mitt 
deltagande var partiellt eftersom gruppen var informerad om att jag utförde en observation 
simultant med mitt medverkande i några av kursens moment (Psykologiguiden, 2018). När 
jag inte själv var deltagande antecknade jag händelseförloppet samt de reflektioner jag fick av 
att observera. Observationen varade i 3h. 

2.6. Gymnasieskolan 
Genom tidigare kontakter och koppling till gymnasieskolan valde jag att göra ett 
bekvämlighetsval gällande vilken grupp jag skulle genomföra min undersökning med.  
Jag kontaktade en av de undervisande lärarna på skolan som också är kursledare i ämnet 
ensemble med körsång. Det beslutades att jag skulle göra min undersökning med en 
ensemblegrupp om elva deltagare i ämnet. Samtliga deltagare gick sitt första år på gymnasiet 
med musik som profil. En av deltagarna kände jag från tidigare undervisningssammanhang, 
resterande deltagare hade jag ingen koppling till sedan innan.  

2.7. Etiska överväganden 
Skolan kontaktades via mail där det tydligt framgick att ärendet gällde en workshop som 
skulle ingå i en forskningsstudie. Läraren blev ombedd att informera elevgruppen om detta 
och att hela workshopen skulle dokumenteras i form av rörlig bild och ljudupptagning samt 
att deltagandet var frivilligt och helt anonymt. I samband med träffen informerade jag 
personligen elevgruppen på nytt om de tidigare nämnda förutsättningarna och att 
dokumentationen endast var till för att underlätta för mitt minne inför det som skulle skrivas i 
uppsatsens resultatdel.  
 
Studien har genomförts i enlighet med de etiska forskningsreglerna som berör informerat 
samtycke, vilket innebär att den involverade individen har informerats om allt vad studien 
kommer att innebära samt att medverkandet är frivilligt och när som helst får avbrytas om så 
önskas. Eftersom videoinspelning använts i min studie har etiska regler gällande forskning i 
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skola tillämpats som säger att samtycke från både barn och vårdnadshavare måste inhämtas, 
samt att information om hur inspelningen ska användas har tilldelats dessa (CODEX, 2018). 
Genom skolans godkännande att filma eleverna fick jag tillåtelse att göra min dokumentation.  

3. Resultat av intervjuer och observation 
Jag har valt att dela upp resultatet av studien i två separata kapitel.  
Detta kapitel är indelat i tre rubriker med tillhörande underrubriker. Dessa är; utsagor av 
intervjuer och observation, sammanfattning (detta tar jag med mig) och slutlig design av 
workshop. I kapitel 4 presenteras resultat och genomförande av workshop. 

3.1. Utsagor av intervjuer och observation  
Nedan följer en sammanfattning av den information som intervjuerna och observationen gav i 
förhållande till min forskningsfråga. Avsnittet är indelat fyra rubriker som representerar dessa 
fyra teman; ramar, medvetna val, kroppskännedom och tillåtande rum. Jag avslutar avsnittet 
med att redogöra för den information som observationen gav.  

Ramar 
Något som var framträdande i samtalen med informanterna var vikten av att ha en ram i 
arbetet med scenisk gestaltning. Informanterna beskriver fri improvisation utan ramar som 
hämmande, det finns oändliga möjligheter som bara gör individen stressad och blockerad.  
Informant 1 beskriver ramar som en begränsning som gör en kreativ och modig. Att ge dessa 
ramar är något som pedagogen kan hjälpa till med. I rörelse skulle ramen kunna vara att göra 
ett golvmönster och ett luftmönster och att använda sig av formerna ”rak, rund, vriden”. Hon 
beskriver dessa två instruktioner som olika saker, det ena handlar om kropp och det andra 
handlar om rum. När vi sedan börjar kombinera dessa öppnar det upp för oändliga 
kombinationer. Informant 1 uttrycker sig på följande vis:  

Om vi har utvidgat vårt språk så har vi sett en mångfald utav både möjligheter inom 
vilken konstart det nu är, vi har också vidgat synen på hur det är att vara människa.  

Informant 2 betonar vikten av att ha en ram för att få ett lyckat scenframträdande, en ram som 
man kan vara fri i. En ram kan vara en föreställning, fördom eller schablonbild av hur till 
exempel en viskonsert ska vara. På en viskonsert är det vanligt förekommande att artisten 
sitter på en stol med en gitarr och sjunger/berättar en historia. Informant 2 menar att ramen 
ibland redan finns där, genren är sådan, sedan är det upp till var och en vad vi gör med den.  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Medvetna val 
”Ja men du vet, när publiken sitter där, då lyfter man lite”. Citatet är ett vanligt 
förekommande utryck bland musiker som anser att man inte behöver träna på det sceniska 
uttrycket, eftersom de anser att de automatiskt presterar högre när det är skarpt läge, menar 
informant 3. I intervjuerna talar informanterna återkommande om vikten av att göra medvetna 
val för att få ett lyckat scenframträdande. Det lyfts i flera avseenden. Informant 1 menar att 
personen som ställer sig på scenen ska veta varför den är där och vad den vill säga när den 
kliver upp där. Det måste finnas en medvetenhet i vilka undertexter man får fram beroende på 
var man placerar sig i rummet, hur man använder rösten eller på vilket sätt man rör sig. Om 
fallet är så att någon annan regisserat eller har inflytande på produktionen så ska personen 
veta varför den är där, så att den inte bara är en möbel som någon har ställt dit och som bara 
utför. Hon anser också att det måste finnas ett helhetstänk, oavsett om man gör ett 
soloframträdande eller i grupp. Publiken är där och tar in genom flera sinnen; syn, hörsel, 
lukt, taktilt och kinestetiskt. Hon nämner också ideal, att det ibland är idealet som är estetiken 
och formspråket.  

I många fall där den sceniska gestaltningen har valts bort, där musikern anser att det inte är 
viktigt, så kan man ändå beskriva det som ett aktivt val eftersom det påverkar framställandet 
av musiken och det som musikern vill förmedla, menar informant 2. Han uttrycker sig på 
följande vis:  

Är man konsekvent, man är som man alltid är […] så är det ett aktivt beslut även om 
man inte är medveten om det. Det behöver inte vara fel, men man måste vara 
medveten. Vi måste medvetandegöra det vi gör, så att man inte bara ’men jag brukar 
bara gå runt’, utan att ha reflekterat.  

Informant 3 problematiserar även de samhällsnormer och ideal som påverkar och styr hur vi, 
och inte minst tonåringar, framställer sig själva. Man blir en kopia av någon annan istället för 
att låta sin egen insida spegla sig utåt. Hon förespråkar därför att hitta sitt eget uttryck och 
medvetandegöra det man vill säga istället för att kopiera någon annan. 
 
Kroppskännedom 
Vid flera tillfällen återkommer ämnet kroppskännedom i intervjuerna med informanterna. 
Informant 2 talar om kroppsspråk och vad vi signalerar beroende på vad vi gör med kroppen. 
Han exemplifierar genom att säga en replik samtidigt som han flackar med blicken och 
konstaterar sedan hur trovärdigheten minskar när kroppen signalerar en sak (flackande blick) 
och det som sägs en annan (verbalt). På detta sätt menar han också att man som pedagog kan 
arbeta för att främja det sceniska uttrycket hos andra, att rent tekniskt förebilda samt ge eleven 
verktyg att testa på olika sätt att uttrycka sig fysiskt. Detta kan i sin tur leda till att eleven 
börjar reflektera själv över dessa aspekter utav ett scenframträdande och därför börjar göra 
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medvetna val i framställandet av sig själva. När vi arbetar rent fysiskt med vad kroppsspråket 
signalerar, behöver vi inte psykologisera och gå in i individernas känslor kring gestaltandet, 
vilket han menar kan vara fördelaktigt ibland.  
 
Informant 3 talar ofta om kroppskännedom med eleverna när hon undervisar i scenisk 
gestaltning och belyser vikten av att få eleven att förstå vad den gör med kroppen.  

 
[…] oftast det som händer, när du inte är medveten, är att det blir ett halvt uttryck och 
oftast lite motsägelsefullt. Du jobbar mot dig själv, för att din kropp säger en sak och 
du säger något annat. 

Att arbeta framför speglar beskriver hon som givande då det ofta leder till att individen blir 
medveten om sitt rörelsespråk, vanligtvis blir de förvånade menar hon. Till en början spänner 
eleven upp sig när den ställer sig framför spegeln, vilket bidrar till stelhet, men med enkla 
knep såsom att prata om skulderbladen och kroppens baksida får vi en hållning där vi bär upp 
kroppen. Vanligt förekommande gällande hållning är också hopsjunkna axlar vilket många 
gånger grundar sig i att man inte vill synas, som ju är precis tvärtom vad man behöver göra 
när man står på scenen. Informant 3 menar att en stor del av det sceniska arbetet handlar om 
att våga ta plats. 
 
Tillåtande rum 
Samtliga informanter belyser vikten av att skapa ett tillåtande rum för att kunna arbeta med 
scenisk gestaltning. Svårigheten för en pedagog i bemötandet med elever som är hämmade 
och låsta är att se till att övningar och instruktioner går stegvis framåt, att det finns 
förövningar så att eleven inte upplever att det går för hastigt på, menar informant 1. Det gäller 
också enligt henne att vara inkännande och att hela tiden stämma av så att du som pedagog 
och gruppen är i fas med varandra. Hon uttrycker sig på följande vis: 

Att skapa ett kreativt arbetsformat, det handlar om att det ska vara tryggt, tillåtande 
och att jag tar på mig ansvaret så att ingen känner sig bortgjord och heller inte glömd. 
Att hitta det där lagom. Jag presenterar mycket uppgifter som bara ska lösas, när man 
är fokuserad på att lösa dem, då kommer uttrycket under tiden.  

Hon belyser även vikten av att pedagogen själv vågar gå utanför sin bekvämlighetszon och ser 
arbete i grupp som en fördel framför ”en till en-undervisning” då eleverna får ett stöd av att 
vara just en grupp.  
 
Informant 2 ser trygghet som något som saknas i många grupper vilket hämmar och blockerar 
individerna som ska arbeta. Han förespråkar därför att göra övningar som skapar 
förutsättningar för gruppen att lära känna varandra, det kan vara lekar eller teaterövningar 
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eller i princip vad som helst som är prestigelöst. Han talar också om att man som pedagog 
behöver ”gå före” genom att exempelvis överdriva själv vid förebildande. Som pedagog 
måste man visa i handling att det är okej att misslyckas, att våga bjuda på sig själv och kunna 
skratta åt det.  
 
Informant 3 talar om gymnasieåldern som en dels skör åldersgrupp, men också en ålder där 
det finns en enorm styrka och mottaglighet. Hon menar att om man hittar energin hos dessa 
personer så kan det hända fantastiska saker. Även hon förespråkar prestigelösa övningar som 
syftar till att stärka och bygga upp tryggheten i rummet. Som ett startskott till att börja våga 
uttrycka sig beskriver hon en övning som går ut på att musicera blundandes, då jobbar man 
bara med öronen och behöver inte prestera till det yttre genom att exempelvis se ut på ett visst 
sätt vilket kan vara hämmande.  

Observation  
Av observationen framgick att lektionen genomsyrades av tydliga ramar med en högst 
närvarande lekfullhet vilket jag uppfattar gav stor effekt på hur övningarna togs emot av 
gruppen. Till stor del handlade lektionen om kroppskännedom och rörelse på olika sätt vilket 
gjorde att jag fick chansen att följa deltagarnas progression i takt med att övningarna stegvis 
byggdes på. En iakttagelse jag gjorde var att deltagarnas rörelsemönster blev större och 
tydligare ju längre lektionen gick utan att det nämndes en enda gång att de skulle agera 
övertygande eller uttrycka något specifikt. Precis som informant 1 förespråkade under 
intervjun presenterade hon bara uppgifter som skulle lösas vilket jag utifrån sett upplevde 
skapade ett prestigelöst och tillåtande rum där fantasin och utforskandet var i fokus under 
trygga och tydliga ramar. Under en övning fick gruppen röra sig fritt i rummet till en trumma. 
När trumman slutade spelas skulle gruppen ”frysa till is”, därefter gick informant 1 fram till 
var och en och konstaterade formen på vilken rörelse deltagarna fastnat i, formen kunde 
antingen var rak, rund eller vriden. Hon förtydligade sedan att hon inte värderar något utan 
bara konstaterar formen, på så vis kan inte deltagarna göra fel vilket har en stor inverkan på 
det tillåtna rummet som jag upplevde var närvarande under hela lektionen. Då jag själv var 
deltagande under delar av observationen fick jag också chansen att pröva på hur det kändes i 
mig att genomföra en del av övningarna, vilket gav mig en stor insikt i hur viktig pedagogens 
roll är för att man som elev ska våga gå utanför sin trygghetszon.  
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3.2. Sammanfattning (detta tar jag med mig) 
I utformandet av min workshop har jag utifrån utsagorna ovan inspirerats av de tre 
informanternas tankar, stora kunskap och erfarenheter. Min workshop kommer att genomsyras 
av den information som intervjuerna och observationen givit mig och jag har tagit fasta på 
några specifika saker som kommer att vara extra framträdande i workshopen. Jag tar med mig 
att ramar är en begränsing som öppnar upp för mod och kreativitet och att det är något som 
skapar trygghet. Övningar som inkluderar kroppsmedvetenhet kommer att ha en central och 
viktig del i min workshop i kombination med frihet inom ramar. Jag kommer i min roll som 
ledare eftersträva att i största möjliga mån skapa ett så tillåtande rum som möjligt genom att 
dels inleda med en uppvärmning i hopp om att skapa en lekfull och prestigelös stämning, men 
också genom mitt sätt att förebilda som kommer präglas av informanteras ord om att som 
ledare själv gå utanför sin trygghetszon, att förebilda överdrivet och visa tydligt att jag står 
som ansvarig för det som sker i rummet. Jag kommer också att försöka förmedla vikten av att 
göra medvetna val när det kommer till scenisk gestaltning och vad man vill förmedla till sin 
publik. 
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3.3. Slutlig design av workshop 
Nedan följer den slutliga designen av min workshop, denna innefattar fyra delar inklusive 
delmoment. Dessa presenteras i samma ordning som workshopens progression. Jag 
presenterar även ett grovmanus som innehåller förklaringsmodeller eller information som jag 
vill förmedla till gruppen. Workshopen är beräknad att ta 3h och kommer att filmas. 
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DEL 1 - INTRODUKTION  
 
a) Presentation av mig själv och studien.  
 
b) Uppvärmning  
Uppvärmningen syftar till att samla ihop gruppen.   
* Rörelse till låt: Allt det - Timbuktu (Hjärpe & Diakité, 2018). Jag leder - gruppen härmar.  
* Fokusövning ”Samurajen”  
 
c) Jämförelsematerial 1 av 2 för studiens syfte  
Denna punkt är endast till för att jag i studien sedan ska kunna jämföra hur gruppens framträdande tog sig 
uttryck innan workshopen respektive efter workshopen. I avsnitt 3.5 presenterar jag resultatet av jämförelsen. 
Gruppen spelar här upp en valfri låt ur deras befintliga ensemblerepertoar utan instruktioner vilket ska 
komma att bli jämförelsematerial 1 av 2.  
 
d) Gruppsamtal  
Följande frågor ställs till gruppen:  
1. Varför sysslar du med musik?  
2. Varför spela/sjunga inför en publik?  
 
Grovmanus: Vi vill alltså säga något, ge publiken något? Helt plötsligt blir det viktigt hur vi säger det för att 
nå fram. Liknelse: ”skådespelare och manus”, skådespelaren kan ha en jättebra talteknik och en röst som bär 
till sista bänkraden i salongen, men om den inte lägger någon känsla i replikerna så blir manuset onyanserat 
och tråkigt. Detta kan vi snabbt översätta till ”musiker och kompskiss/noter”. För att få bästa möjliga 
förutsättningar att nå fram till publiken behöver vi göra medvetna val, därför kan vi ställa oss följande frågor: 
”Varför står vi på scenen?” ”Vad vill vi säga och hur förstärker vi det så att vi fångar publiken?”  
 
3. Vad kan vi ta hjälp av för att nå ut med det vi vill säga?  
4. Vad stoppar oss? 
5. Vad kan vi göra åt detta?  
  
Grovmanus: I ett band är det många på scenen samtidigt, det kan lätt bli spretigt energimässigt. Förmedlar vi 
varsin historia/känsla eller förmedlar vi låten/budskapet tillsammans? Återigen, vikten av att göra medvetna 
val. För vi vill väl göra avtryck hos publiken? Du kanske inte blir berörd av just den där textraden, men för 
någon annan kan den vara jätteviktig. 
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DEL 2 - PRAKTISKA ÖVNINGAR  
 
a) Vad signalerar vi med kroppsspråket?  
Denna övning syftar till att synliggöra att vårt kroppsspråk kan sända ut signaler som inte rimmar med det vi 
vill säga med musiken. Gruppen delas in i två mindre grupper. Hälften sätter sig i publiken medan andra 
hälften får varsin lapp med någon av nedanstående instruktioner:  
* Rätta till kläderna 
* Titta ner i golvet  
* Flacka med blicken  
* Sjunk ihop med axlarna  
* Handen i fickan  
* Armarna i kors 
* Pilla i håret  
Gruppen får sedan kliva upp på scenen till en låt som spelas i högtalarna Backyard party - Ole  Børud 
(Børud, O, 2008) eller September - Earth, Wind & Fire (McKay, A., Willis, A., White, M. 1992). Deltagarnas 
enda fokus är att göra det som står på lappen. Publiken applåderar och gruppen bugar och kliver av scenen. 
Vidare sker en muntlig diskussion av vad båda grupperna upplevde genom övningen. Grupperna byter sedan 
plats med varandra, övningen upprepas.  
 
Grovmanus: Så, hur vågar vi vara övertygande i det vi gör, utan att be om ursäkt för oss själva? Vi behöver 
träna på det. Precis som vi övar på det musikaliska hantverket.  
 
b) Kroppsmedvetenhet  
Grovmanus: Vi börjar med kroppen och vår hållning. Framsidan är den kommunikativa sidan vilket gör att 
vi ofta glömmer bort att vi har en baksida, detta har stor inverkan på vår hållning och vad vi sänder ut för 
signaler till publiken.  

Låt spelas upp i högtalarna Ignorant boy, beautiful girl (Namanama) - Loney Dear (Svanängen, E. 2013) och 
gruppen blir ombedd att gå omkring på scenen medan nedanstående instruktioner ges vartefter: 
* Tänk på skulderbladen (tänk på din baksida)  
* Tryck fötterna mot scengolvet  
* Fokusera på dig själv- tänk på hur det känns i kroppen  
* Visualisera att du har ett stort utrymme omkring dig  
 
c) Frihet inom ramar  
Denna övning fortsätter inom ämnet ”kroppsmedvetenhet” och syftar till att utvidga sitt rörelsemönster. I 
samma övning utforskas även rummet, i detta fall det rektangulära scengolvet. Gruppen får först härma mig 
när jag gör nedanstående rörelser i varierad och obestämd följd, därefter får de göra samma rörelser 
självständigt, i valfri ordning och på valfri plats i rummet.  
* Sitt på scenkanten  
* Stå i kraftposition (sträck ut armarna åt sidorna)  
* Sitt ner på huk (golvmönster)  
* Sträck upp armarna i luften (luftmönster)  
Låten som spelas ur högtalarna är: Breathe - Seinabo Sey, Lenno (Lidehäll, M., Al Fakir, S., Sey, S., Pontare, 
V, 2018) 

d) Gå över scengolvet  
Med tidigare övningar i tanken delas gruppen in i par och får sedan instruktionen att gå över scengolvet till 
någon av dessa låtar Got To Get (feat. Leila K) - Rob n Raz, Leila K (K, L., Carboo, M., Lindwall, R., Watz, 
R, 1990) & Touch the sky - Kanye West, Lupe Fiasco (Mayfield, C., Smith, J., West, K., Jaco, W, 2005)
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DEL 3 - SAMSPEL I ENSEMBLESPEL 
 
a) Ge och få energi  
Denna övning syftar till att arbeta upp en energi på scenen med hjälp av samspel och kommunikation. 
Gruppen ska nu spela en eller flera låtar ur ensemblerepertoaren. Varje individ spelar sitt huvudinstrument. 
Nu ska de glömma att det finns en publik och istället fokusera helt och hållet på att interagera med 
varandra. Instruktionen lyder; rikta all energi inåt till gruppen genom att exempelvis le mot varandra, se 
varandra i ögonen och dansa för varandra.  
 
b) Riktning av energi 
Gruppen spelar låten/låtarna igen med 50% av energin riktad inom gruppen och resterande 50% till 
publiken.  
 
c) Jämförelsematerial 2 av 2 för studiens syfte.  
Gruppen spelar samma låt som i del 1c. 

DEL 4 - AVSLUTNING  
 
a) Avslappning 
Gruppen lägger sig på valfri plats på scengolvet och lyssnar till en lugn låt som spelas upp i högtalarna 8 
(circle) - Bon Iver (Burton, B., Lewis M., Olson, R., Vernon, J, 2016) i syfte att varva ner och samla 
tankarna.  
 
b) Diskussion 
Kort samtal där vi tillsammans sammanfattar dagen och vad vi tar med oss. 



4. Resultat och genomförande av workshop 

I detta kapitel presenteras genomförandet och resultatet av workshopen. Jag presenterar också 
studiens jämförelsematerial som jag har valt att kalla för ”jämförelsematerial 1 och 2 + bonus 
(observation av konsert)”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Redogörelsen för vad 
som sker under de fyra delarna samt under jämförelsematerialet är direkt hämtade genom 
observation av filmen som jag använde som form av dokumentation. Jag har valt att i stora 
drag återberätta vad jag ansåg var mest väsentligt i förhållande till min undersökning. Jag har 
strävat efter att ge en så verklighetstrogen och nyanserad bild som möjligt av vad som skedde. 
I ett parti har jag exemplifierat med ett citat från en deltagare vilket var extra talande för 
sammanhanget, detta citat har jag skrivit ut ordagrant. Workshopen startade fyrtio minuter 
efter utsatt tid av praktiska omständigheter.  
  
DEL 1 - INTRODUKTION  
a) Jag lär mig alla namn och presenterar mig själv samt studien.  
b) Uppvärmning  
* Alla i gruppen följer rörelserna som förebildas.  
* När leken ”Samurajen” presenteras råder det oklarheter i hur den ska genomföras då 
gruppmedlemmarna har olika uppfattningar om reglerna. Vi bestämmer tillslut en version och 
sätter igång leken. Den generar skratt, starka röster, stora kroppsliga rörelser och ett högt 
tempo.  

c) Jämförelsematerial 1 av 2 för studiens syfte  
Instrumentalisterna installerar sig vid sina instrument medan vokalisterna får en kort 
uppsjungning. Här spelar gruppen det första jämförelsematerialet (innan workshopen har 
börjat). Resultatet av det första och andra jämförelsematerialet presenterar jag i punkt 3.5.  

d) Gruppsamtal  
Gruppen samlas i en ring på scengolvet och jag inleder samtalet med att bekräfta deltagarna 
genom att ge positiv feedback på uppspelet som nyss ägde rum. Nedan presenteras en 
sammanfattning av vad deltagarna svarade utifrån frågeställningarna.  
1. Varför sysslar du med musik? 
I samtalet om varför de sysslar med musik framkom att musik är en viktig del i deras liv. De 
beskriver musikutövande som något man mår bra av, som är roligt, som man dras till och ett 
sammanhang där man får uttrycka sig.  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2. Varför spela/sjunga inför en publik?  
Varför de ska spela eller sjunga inför en publik handlar enligt deltagarna om att dela musiken 
med andra, att ge publiken en känsla, att underhålla, att förmedla, att visa vad de kan och har 
lärt sig. Vi ringar tillsammans in att det centrala är att kommunicera något till publiken och att 
det då blir viktigt hur vi säger det för att nå fram. Jag gestaltar mig själv i ett scenario där jag 
hälsar gruppen välkomna till workshopen medan jag flackar med blicken, rättar till mina 
kläder och rör mig okontrollerat. Till följd av det frågar jag gruppen hur de upplevde 
välkomnandet. Gruppen kommenterar att jag såg obekväm ut, att det inte verkade som att jag 
menade det jag sa. Jag bekräftar deras kommentarer genom att förtydliga att min kropp 
signalerar en sak medan det jag förmedlar verbalt säger något annat. De nickar instämmande 
när jag frågar om det blir motsägelsefullt. Vidare exemplifierar jag hur en skådespelare 
arbetar med ett manus och att replikerna inte får ett så stort värde om den inte lägger någon 
känsla i orden- även om taltekniken är felfri och där rösten bär till sista bänkraden i 
teatersalongen. Gruppen nickar återigen instämmande och vi drar slutsatsen att detta går att 
applicera på en musikers förhållande till den instrumenttekniska skickligheten, samt noter 
eller andra visuella instruktioner och verktyg. Det lämnas fritt för reflektion och en av 
deltagarna uttrycker att känslan och inlevelsen bakom sången färgar rösten, det vi säga 
förändrar röstens uttryck rent auditivt. En annan gruppmedlem konstaterar att vi måste tänka 
på hur vi agerar fysiskt för att få publikens uppmärksamhet.  
 
3. Vad kan vi ta hjälp av för att nå ut med det vi vill säga?  
En av deltagarna uttrycker att vi kan ta hjälp av texten, en annan instämmer och lyfter upp en 
strof ur låten de nyss spelade som lyder ”you don’t need to hecitate”. Deltagaren konstaterar 
att texten riktar sig till en person och att vi genom att göra en personlig koppling till texten, 
kan få hjälp i att förstärka uttrycket. Vidare lägger jag till en kommentar om vikten av att hela 
bandet vet vad texten handlar om, eftersom det annars kan hända att man omedvetet 
förmedlar ett budskap man inte står för. Deltagarna pratar sedan om att sjunga/spela med 
övertygelse genom att exempelvis ta hjälp av kroppen, rörelser och ansiktsuttryck. Jag 
tillägger exempel på andra eventuella hjälpmedel såsom ljus, ljud, kläder, scenografi, 
koreografi och mellansnack.  

4. Vad stoppar oss? 
När jag ställer frågan om vad som stoppar oss, dröjer det bara någon sekund innan svaren 
ropas ut. Nervositet, osäkerhet, pinsamhet, rädsla för att göra fel och brist på mod är exempel 
på sådant som gruppen lyfter fram.  

5. Vad kan vi göra åt detta?  
Flera av deltagarna tar upp stärkande av gruppkänsla som något viktigt. Att uppmuntra 
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varandra innan de går upp på scenen, är ett förslag som presenteras. Det framkommer också 
av samtalet att flera av deltagarna upplever en avsaknad av gruppkänsla. En deltagare påpekar 
att det ser ut som att var och en i gruppen gör ett soloframträdande, inte tillsammans. Vidare 
uttrycker sig en deltagare på följande vis:  
 
 Jag tror att om vi skulle göra något jättefånigt i den här gruppen, att man får fåna sig, man gör 
 det löjligaste man kan komma på… om alla visar det, då när man gör de här mindre löjliga 
 scengrejerna som att så här… sträcka upp armarna eller dra ner axlarna och ta mer plats, då 

 kommer inte det vara en lika stor grej för då har man redan stått där som en elefant.  
 
Gruppen instämmer och någon fyller i att det bristande modet till stor del handlar om att de 
inte känner sig bekväma med varandra. Vi konstaterar att deltagarna inte har känt varandra så 
länge och att det gör det extra svårt för dem att förmedla musiken tillsammans, som en enhet. 
Därefter leder samtalet in på att det är viktigt att hålla ögonkontakt med varandra på scenen. 
En av deltagarna säger att det är något som instrumentalisterna gör automatiskt för att synka 
musiken, medan en av vokalisterna upplever att ögonkontakt är något som ofta saknas bland 
de som sjunger då blicken riktas ut till publiken. Vi rundar av samtalsämnet och jag lägger 
slutligen till några fler aspekter; att vara väl förberedd inför framträdandet och att se till att 
logistik som utrustning, låtordning, in och ut-gångar och placeringar fungerar väl så att 
fokuset i framträdandet inte handlar om annat än musiken och det vi vill förmedla.  
 
Gruppsamtalet avslutas med en sammanfattning av det vi pratat om och gruppen är överens 
om att det är ett avtryck vi vill göra hos publiken. 

DEL 2 - PRAKTISKA ÖVNINGAR  
a) Vad signalerar vi med kroppsspråket?  
Till en början sprids en oro i gruppen när hälften blir ombedd att gå upp på scenen medan 
andra hälften ska sitta kvar som publik. Oron försvinner (i alla fall utåt sett) när scengruppen 
får sina instruktioner (rätta till kläderna, titta ner i golvet, pilla i håret etc) och de genomför 
sedan övningen. Reflektionerna som kom ur publikgruppens perspektiv var att deltagarna i 
scengruppen såg energilösa, obekväma och oinspirerade ut och att det var tråkigt att titta på. 
Scengruppens känslor stämde överens med publikgruppens upplevelse då de kände sig 
obekväma och tråkiga av att följa instruktionerna som stod på lapparna. En av deltagarna i 
scengruppen uttryckte också att det som stod på hans lapp kändes helt naturlig för honom, då 
han vanligtvis alltid gör så. Vi avslutar genom att sammanfatta syftet med övningen, som var 
att synliggöra att vårt kroppsspråk kan sända ut signaler som inte rimmar med det vi vill säga 
med musiken, och att detta ibland sker omedvetet.  
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b) Kroppsmedvetenhet  
Övningen inleds med en kort presentation där jag fortsätter att prata om kroppsspråket och vår 
kommunikativa sida av kroppen (framsidan), gruppen blir sedan ombedd att flytta tanken till 
kroppens baksida med instruktionen ”tänk på skulderbladen”. Precis som planerat går 
gruppen omkring i rummet och får fler instruktioner vartefter (tryck fötterna mot scengolvet, 
fokusera på dig själv, visualisera att du har ett stort utrymme omkring dig). Resultatet av 
övningen blir tydligare ju längre övningen pågår och generellt uppstår; rakare hållning, lägre 
placering av axlar, lyft blick, bestämd riktning i gångstegen och en utstrålning av pondus och 
självsäkerhet. Några exempel på vad deltagarna upplevde själva var att det kändes lite 
konstigt att vara så medveten om vad man gör, en annan upplevde en känsla av att att vara 
självsäker på scenen, en tredje deltagare kände sig mer närvarande.  
 
c) Frihet inom ramar  
Gruppen får instruktionen att härma de rörelser som förebildas (sitta på scenkanten, stå i 
kraftposition, sitta ner på huk, sträcka upp armarna i luften).  
Syftet presenteras kort som innebär att pröva hur det är att eventuellt gå utanför sitt eget 
rörelsemönster, samt att utforska scengolvets yta. Samtliga deltagare härmar mina rörelser och 
jag avläser under övningens gång att de får mer attack och tydlighet i rörelserna. Övningen 
bidrar också till skratt när de råkar stöta i varandra eller tappar balansen. Vartefter sätter sig 
pulsen i kroppen hos flera av deltagarna och de gungar med i musiken även mellan de rörelser 
som förebildas. I reflektionen efteråt framkommer att gruppen upplevde övningen som rolig. 
En av deltagarna uttryckte att den kände sig som en idol medan en annan tyckte att det kändes 
konstigt att göra ett luftmönster (veva med armarna ovanför huvudet). Nu får gruppen 
instruktionen att göra dessa fyra rörelser i valfri följd och på valfri plats på scenen. Till en 
början ser många av deltagarna sig omkring i rummet för att iaktta vad de andra gör, men så 
småningom börjar de koncentrera sig på sig själva och rörelserna blir vartefter större och mer 
explosiva. Även denna omgång får de en tydligare riktning och bestämdhet i gångstegen. När 
det återigen lämnas fritt för reflektion framkommer i kommentarerna att övningen var härlig 
och att det blev mer bekvämt desto längre tiden gick. Jag rundar av genom att sammanfatta 
syftet och förtydligar att meningen inte är att alla ska bli stöpta i samma form utan att alla ska 
få pröva på hur det känns att gå in i en annan roll för att eventuellt utvidga sitt 
rörelsevokabulär och sedan kunna göra sina egna val i framställandet av sig själva.  
 
d) Gå över scengolvet  
Deltagarna ombeds att ställa sig i ena hörnet av scengolvet och dela in sig själva i grupper om 
två eller tre. Vidare får de instruktionen att gå över scengolvet och behålla tanken på det som 
utforskats i tidigare övningar (fokusera på skulderbladen, lyfta blicken etc). Övningen 
genererar en lekfullhet i både rörelsemönster och ansiktsuttryck hos deltagarna som hoppar, 
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rullar på golvet, går med bestämda steg, vinkar till ”publiken”, synkar rörelser, dansar 
armkrok och använder sig av rörelserna ur övningen som jag tidigare kallat ”luftmönster” och 
”golvmönster”. Övningen avslutas med att gruppen ger varandra en stor applåd och pratar 
livligt i munnen på varandra.  
 
DEL 3 - SAMSPEL I ENSEMBLESPEL 
a) Ge och få energi  
Gruppen installerar sig vid instrumenten och samlas sedan för instruktion till nästa övning. De 
ska nu glömma bort att publiken finns genom att endast interagera med varandra. De blir 
också uppmanade att inte lägga fokus på hur det låter när de spelar, utan att endast 
koncentrera sig på att hålla igång energin på scenen. De kommer överens om vilken låt de ska 
spela ur repertoaren och övningen startar igång efter en längre stund av praktiskt 
förberedelsearbete som iordningställande av teknisk av utrustning.  
 
Generellt rör sig majoriteten av deltagarna minimalistiskt till musiken med fokus på att hålla 
ögonkontakt. De vokalister som har solopartier gör större rörelser och utstrålar engagemang, 
medan de som har paus förblir något mer stela i kroppsspråket. En av deltagarna tar med sig 
en puka från trumsetet och spelar i mitten av scengolvet vilket gör att gruppen samlas kring 
deltagaren, de kommer av sig lite i spelet men hämtar upp det snabbt, några av deltagarna rör 
sig över hela scengolvet och söker kontakt hos de andra. En av deltagarna som sitter längre ut 
på kanten glöms bort större delen av låten men får snart sällskap av en annan som bär med sig 
en puka och börjar spela bredvid. Instrumentalisterna styr musiken genom att vinka och 
gestikulera till varandra, en av instrumentalisterna som stått långt bak kliver nu fram till 
mitten av scenen, en annan som suttit ner ställer sig upp. När låten spelats klart reflekterar vi 
kort kring övningen, någon uttrycker att låten går för sakta. De får sedan instruktionen att 
spela låten igen i ett snabbare tempo samt pröva att stå stilla när de har paus i musiken men 
samtidigt behålla energin, närvaron och mottagligheten för interaktion med solister i den 
aktuella delen av låten. Samtliga vokalister får även instruktionen att vara tydligare i sin 
riktning av blick och energi i sin soloinsats.   
 
Innan nästa genomspel av låt kommer en av de två ensemblelärarna upp på scenen och 
uttrycker att de skulle tjäna på att ställa sig närmare varandra då det märks att medhörningen 
inte är den bästa. Han påpekar samtidigt att de kommer höra varandra bättre när de har sin 
konsert senare i veckan. Jag påpekar att det viktiga inte är hur det låter just nu, läraren nickar 
förstående och tillägger att han bara ville säga det då det märktes att de blev osäkra i spelet.  

En av deltagarna driver igång energin genom att ropa till gruppen: ”Är ni redo!?” Gruppen 
svarar ”Ja!” i kör. Låten startar igång. En av instrumentalisterna har lämnat sitt instrument och 
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går omkring och entusiasmerar gruppen i mitten av scengolvet. Vokalisterna sjunger sina 
soloinsatser med tydlig riktning till någon annan i gruppen. Samtliga deltagare ställer sig i en 
cirkel med riktning mot varandra, en av instrumentalisterna som sitter och spelar på kanten 
glöms bort och de får uppmaningen att inkludera alla vilket sker i samma sekund. En av 
deltagarna ställer sig med ena foten uppe på baskaggen och nästintill samtliga deltagare rör 
sig till musiken och har ögonkontakt med varandra. Ett fåtal agerar mer passivt. Gruppen 
kommer av sig något i musiken när fokus läggs på det sceniska uttrycket, en av deltagarna 
slutar att spela och ser uppgiven ut. Låten avslutas och det lämnas öppet för reflektion. I 
reflektionen framkommer att några av deltagarna tycker att övningen känns kul medan en 
annan tycker att det känns dåligt då de tappar bort sig i musiken och inte hör varandra 
tillräckligt bra. Jag bekräftar att det är svårt att arbeta när förutsättningar som medhörning inte 
fungerar. Återigen förtydligas syftet med uppgiften som inte handlar om att spela perfekt utan 
att interagera med varandra samt ge varandra energi på scenen. I den något stressade 
situationen där gruppen kan uppfattas som missnöjda med versionen de nyss spelade försöker 
jag lugna stämningen med att säga att medhörningen kommer att vara bättre under kommande 
konsert, jag återknyter också till workshopens inledande diskussion där vi diskuterade frågan 
”Vad kan vi ta hjälp av?” (för att nå ut med det vi vill säga) och lyfter fungerande utrustning 
som en viktig förutsättning för att kunna fokusera på det sceniska uttrycket. Gruppen nickar 
instämmande och de väljer en ny låt att spela.  
 
b) Riktning av energi  
Nu får de instruktionen att rikta 50% av energin inåt till gruppen och resterande 50% ut mot 
publiken. Jag tillägger också att det går bra att vända ryggen mot publiken om man har en klar 
intention att interagera med någon i gruppen. Låten startar med mycket energi, men avtar 
något en bit in i låten. När andra refrängen kommer börjar de röra på sig mer och öppnar upp 
för att möta vandras blickar. De riktar en del av energin utåt och en del inåt i gruppen jämnt 
fördelat under hela låten. När låten har spelats klart konstaterar jag att kombinationen av antal 
personer på scenen och låtens karaktär kräver en mer specifik plan. Jag märker att energin 
börjar sina på scenen och vi närmar oss sluttid av workshopen. Jag intar då en mer 
regisserande roll och styr upp en plan över låtens sceniska struktur såsom positioner och 
placeringar av mikrofonstativ, vad som ska ske i de olika delarna av låten samt vilka 
utmaningar de medför kopplat till de ämnen som workshopen har berört. Jag ställer gruppen 
några frågor för att öppna upp för deltagande i utformandet av det sceniska upplägget. De får 
slutligen frågan om vad låten handlar om, det råder då oklarheter i vad budskapet i låten är, en 
av deltagarna uttrycker att den nog handlar om en kärleksrelation, en annan säger att 
berättelsen utspelar sig på sommaren. Vi ringar tillsammans in att de ska förmedla en historia 
om en kärleksrelation som ägt rum på sommaren. Innan vi startar igång låten kommenterar 
ensembleläraren att de nyss spelade låten lite fortare än vad de gjort tidigare och konstaterar 
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att texten innehåller både engelska och svenska vilket gör att det ibland kan vara svårt att höra 
vad som sjungs i det snabba tempot, han uppmanar därför till att sjunga extra tydligt om de 
vill behålla det nya tempot. Han kommenterar också spelet hos en instrumentalist genom att 
nynna på en melodi som han ifrågasätter om instrumentalisten spelar, denne nickar och 
ensembleläraren ber om mer tydlighet i spelet.  
 
Låten startas på nytt och den sceniska planen genomförs. Framträdandet genererar tydliga 
positioner, ögonkontakt och en gruppkänsla med en bitvis spretig energi. Ensembleläraren 
ställer sig nedanför scenkanten och gestikulerar, ropar och nynnar en melodi som ska spelas 
av en specifik instrumentalist. Efter låtens slut lämnas det fritt för reflektion och en deltagare 
uttrycker att gruppen känns energilös och ”nere”. En av ensemblelärarna ger förslaget att de 
kanske inte ska stå på en rad utan mer som i en grupp. Jag rundar av diskussionen genom att 
bekräfta att det finns många olika alternativ i utformandet av ett scenframträdande och att de 
tillsammans kan komma överens om en version inför konserten efter att workshopen är slut. 
Jag återknyter återigen till workshopens början då vi pratade om medvetna val, som handlar 
om att inte hamna i en situation på scenen där vi inte vet hur vi ska bete oss, och därigenom 
missa målet att förmedla det vi vill säga till publiken.  
 
c) Jämförelsematerial 2 av 2 för studiens syfte  
Gruppen börjar diskutera hur de ska genomföra framträdandet, gruppen kan uppfattas som 
ofokuserad. Jag ställer då några specifika frågor i syfte att vägleda deltagarna till att göra 
medvetna val. När jag slutligen bekräftar deltagarnas positioner frågar jag om var och en har 
gjort sitt val, de nickar och en av deltagarna ifrågasätter om instrumentalisterna verkligen syns 
nu när vokalisterna står som de gör. De gör en sista korrigering av placeringar och börjar 
sedan att spela låten. Resultatet av det andra jämförelsematerialet presenterar jag i punkt 3.5.  
 
DEL 4 - AVSLUTNING  
a) Avslappning  
Denna del reviderades bort på grund av tidsbrist. 

b) Diskussion 
Då tiden var knapp fick jag nöja mig med att be gruppdeltagarna att spontant svara på vad de 
tar med sig från workshopen. Det som kom upp var kommentarer som; att tänka på 
skulderbladen, våga ta plats, se varandra, använda kroppen för att förstärka det man vill säga, 
ha ögonkontakt, sluta bry sig om att det kan kan kännas pinsamt och att både låg och hög 
energi smittar av sig till gruppen och publiken. 
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4.1. Jämförelsematerial 1 och 2 + bonusmaterial (observation 
av konsert)  
I följande avsnitt presenteras jämförelsematerialet som består av två framträdanden; ett som 
sker innan workshopen och ett som sker efter workshopen. Jag har valt att dela in låten i olika 
delar för att det ska vara lätt att avläsa skillnader i första och andra framträdandet. Efter 
jämförelsen presenteras ett bonusmaterial (observation av konsert) i syfte att stärka resultatet 
av jämförelsematerialet.  
 
I första framträdanden är ansiktsuttrycken passiva och scenpositionerna lika genom hela låten 
om inget annat kommenteras. I slutet av workshopen när det andra framträdandet ska 
genomföras ligger vi efter i tidsschemat och övergången från sista övningen till att genomföra 
det andra jämförelsematerialet blir oklar. Stämningen är något hetsig och jag observerar att 
gruppen känner sig oroliga inför hur det ska gå på konserten de ska ha samma vecka. Med 
tankarna kvar i förra övningen lyckas jag inte släppa min regisserande roll och agerar därför 
inte helt passivt i det som var tänkt som jämförelsematerial. Detta kan ha påverkat deltagarnas 
sätt att agera i den andra filmen. Jag benämner samtliga individer som ”deltagare” om 
kommentaren inte har med instrumentet att göra, då benämns de som ”vokalister” och 
”instrumentalister”.  
 
FRAMTRÄDANDE 1 (innan workshop)       FRAMTRÄDANDE 2 (efter workshop)  
INTRO  
Vokalisterna står på en rad längst fram på scengolvet medan 
instrumentalisterna står samt sitter bakom, samtliga 
deltagare är riktade utåt mot publiken. Tre av vokalisterna 
använder sig av mikrofonstativet, de andra två håller i sin 
mikrofon. Två deltagare rättar till sitt hår och generellt 
pendlar blickar mellan golvet och publiken. En av 
deltagarna sitter med armarna i kors och rättar sedan till 
stolen.  

INTRO 
Fyra av vokalisterna står på en rad med en öppning mellan 
dem på mitten, de två andra vokalisterna sitter på varsin sida 
av scenkanten. Instrumentalisterna står och sitter bakom 
vokalisterna. Samtliga deltagare gungar med i musiken. 
Blickar möts inom gruppen och en av instrumentalisterna 
tar ett kliv fram mot mitten. En av deltagarna rättar till sitt 
hår. 

VERS 1 
Flera av de stående deltagarna hänger på ena höften, två av 
vokalisterna håller mikrofonen med båda händerna, en av 
deltagarna ser sig omkring för att få ögontakt med gruppen 
utan respons, deltagaren mimar samtidigt med i texten. 
Under versens gång rättar två deltagare till sitt hår, några 
gungar med i musiken medan andra står eller sitter stilla. 
När en av instrumentalisterna har paus i låten fixar den med 
sitt instrument och går (till synes) planlöst på stället. 

VERS 1 
Deltagaren som har det första solopartiet rör sig gående 
inom sin position och tar också ett kliv fram mot 
scenkanten, de andra i gruppen följer solisten med blicken. 
Flera av deltagarna ler och riktar blicken ut mot publiken. 
Nästa solist som sitter på scenkanten ritkar sig delvis mot 
publiken och delvis till en av de andra deltagarna som sitter 
på scenkanten.

REFRÄNG & MELLANSPEL 1 
Några deltagare vaggar från sida till sida, en rättar till hår 
och kläder och en stampar pulsen med foten. Två av 
deltagarna ler mot varandra och gungar med i musiken, en 
annan står med händerna knäppta framför kroppen och 
generellt sett står eller sitter de flesta deltagarna med något 
ihopsjunkna axlar.  

REFRÄNG & MELLANSPEL 1 
Två av vokalisterna som står upp riktar sången till varandra. 
En av instrumentalisterna tar ett kliv fram in i ”luckan” som 
finns mellan vokalisterna och söker samtidigt ögonkontakt 
som besvaras. Blickar utbyts generellt mellan majoriteten av 
deltagarna.  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Bonusmaterial (observation av konsert)  
Då jag bitvis intog en regisserande roll under jämförelsematerialets andra film, ville jag stärka 
det som framgick under den andra filmen genom att undersöka resultatet ytterligare. Jag 
bestämde mig därför för att gå på gruppens konsert som ägde rum samma vecka. Av 
observationen under ensemblegruppens konsert visade det sig att workshopen lämnat flera 
spår efter sig. Av framträdandet avlästes; interaktion mellan deltagarna, tydliga positioner på 
scenen, kommunikation och interaktion med publiken och kroppslig förankring av musiken. 
Att workshopen hade gett resultat blev extra tydligt i detta sammanhang då gruppen växelvis 
delade scen med en annan grupp som inte fått ta del av workshopen. Jag kunde i detta 
avseende jämföra workshopdeltagarnas scenframträdande med en annan grupps framträdande 
och kunde avläsa stora skillnader utifrån ovanstående aspekter.  

VERS 2  
Flera av deltagarna rör på sig aningen mer än tidigare, en 
annan går några steg runt sin utgångsposition. Två av 
deltagarna möter varandras blickar och ler, en rättar till sitt 
hår, en av instrumentalisterna markerar en musikalisk insats 
genom att röra kroppen i en attack framåt. 

VERS 2 
En av deltagarna som har ett solistiskt parti har ett stort 
rörelsemönster och går en bit bort från sin position mot 
mitten och den främre delen av scenen, blicken riktas delvis 
ut mot publiken och delvis till en av de andra deltagarna. En 
av instrumentalisterna vänder ryggen mot publiken för att 
interagera med en annan instrumentalist.

REFRÄNG & MELLANSPEL 2 
En deltagare rättar till sitt hår och sina kläder, flera av 
deltagarna gungar med i musiken, en av vokalisterna håller 
båda händerna på mikrofonen som sitter på stativet medan 
en annan vilar ena handen på magen och håller mikrofonen i 
den andra. En av deltagarna håller pulsen med foten samt 
klappar händerna på knät vid paus i musiken.  

REFRÄNG & MELLANSPEL 2 
De deltagarna som står upp rör sig till en mindre grupp i 
mitten av scenen, de utbyter ögonkontakt och ler mot 
varandra. En av deltagarna som har ett solistiskt parti tar ett 
kliv fram och interagerar mot en av de sittande vokalisterna.  

VERS 3 
Rörelserna avtar i takt med att musiken går i ner i dynamik, 
en deltagare blickar ut mot publiken medan flera blickar ner 
i golvet. En deltagare rättar till sitt hår. Några börjar gunga 
med i musiken igen medan andra står helt stilla.

VERS 3 
Deltagaren som har ett solistiskt parti kliver fram och riktar 
blicken mot publiken och vänder sedan ryggen mot 
publiken för att rikta sig till de andra deltagarna. En av 
instrumentalisterna som har paus i musiken går ifrån sitt 
instrument och rör sig fritt på scenen för att sedan sätta sig 
igen. En sista solist tar ett kliv fram och riktar blicken mot 
en av deltagarna som sitter ner på scenkanten.

DUBBELREFRÄNG & OUTRO 
Kroppsspråket är detsamma som innan men mot slutet rör 
sig samtliga deltagare mer. Två av deltagarna möter 
varandras blickar och skrattar. När låten spelats klart släpper 
de sina scenpositioner och börjar prata med varandra, några 
skrattar och en uttrycker att det inte gick så bra. 

DUBBELREFRÄNG & OUTRO 
Samtliga deltagare stannar helt i takt med att musiken går i 
ner i dynamik, därefter börjar de röra sig igen i takt med att 
dynamiken går upp igen och de två vokalisterna som suttit 
på scenkanten hela låten ställer sig upp och rör sig mot 
mitten. Vokalisterna vänder sig bakåt mot 
instrumentalisterna och samtliga deltagare riktar blicken 
mot varandra. De rör sig med stora rörelser och avslutar 
med att stanna när sista ackordet slås an. 
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4.2. Sammanfattning  
Resultatet av workshopen visade att samtal och övningar i scenisk gestaltning gav stor effekt 
på ensemblegruppens scenframträdande. Syftet med varje övning hämtades från observation 
och utsagor av intervjuer. Dessa var; ramar, medvetna val, kroppskännedom och tillåtande 
rum. Informanternas input visade sig ha stor tyngd och relevans i utförandet av workshopen. 
Detta framgick av jämförelsematerialet där deltagarna visade på medvetenhet och utveckling 
gällande interaktion mellan deltagarna, tydliga positioner på scenen, kommunikation och 
interaktion med publiken och kroppslig förankring av musiken.  

5. Diskussion 
I detta kapitel följer en resultatanalys där jag har valt ut att fokusera på följande teman; vikten 
av ledarens roll, effekten av workshopens övningar samt ensembleämnets utvecklingsbehov. 
Kapitlet avslutas med en metodanalys och ett framåtblickande. 

5.1. Resultatanalys 
Vikten av ledarens roll 
I processen av denna studie har det blivit tydligt för mig att läraren spelar en viktig roll när det 
kommer till elevernas inställning och mottaglighet för att arbeta med scenisk gestaltning. 
Johansson (2005) anser att ledaren har en stor och viktig inverkan på gruppens psykiska 
klimat vilket speglar både informanternas och mina egna erfarenheter. Utifrån det jag 
upplevde i workshopen fick övningarna större effekt ju mer bekräftelse och energi jag gav till 
deltagarna. Det märktes tydligt att de moment som genomsyrades av lekfullhet och skratt 
samt där jag som ledare själv vågade släppa taget, desto mer vågade gruppen experimentera 
och ge av sig själva.  
 
Under workshopen grep ensembleläraren in och påpekade musikaliska aspekter i 
framträdandet trots att jag tydligt understrukit att deltagarna endast skulle fokusera på att 
genomföra övningen i scenisk gestaltning. Borgström Källén (2014) diskuterar problematiken 
med att arbeta mot publika framträdanden i ensembleundervisning. Ensembleläraren tenderar 
att prioritera effektivitet framför utveckling hos den enskilde individen vilken bidrar till 
undervisning bortom laboration och process. Detta var precis vad som hände i fallet med 
ensembleläraren som sprang fram till scenkanten under de moment som var tänkta som en 
”verkstad” i scenisk gestaltning. Jag upplever att lärarens agerande var hämmande för 
deltagarna även om det givetvis inte var intentionen.  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I slutet av workshopen började jag även själv inta en mer regisserande roll då jag upplevde 
situationen som stressande för både lärare och elever som var oroliga och nervösa över att inte 
uppnå ett högt resultat under den kommande konserten. Detta är något som Borgström Källén 
(2014) också tydligt tar upp i sin avhandling. Fokus riktas mot att gruppen ska prestera högt 
vid en given tidpunkt och att framträdandet ska ligga så nära det professionella musiklivets 
kvalitetsnormer som möjligt. Ensembleläraren intar då en roll som producent och bandledare 
snarare än undervisande lärare vilket hände mig i detta fall. Det märktes att min stress 
smittade av sig på deltagarna vilket visar hur skört det kan vara i ett 
undervisningssammanhang om läraren tappar fokus och förmågan att agera utifrån syftet av 
lektionens innehåll. 

Under workshopen upptäckte jag att det hände mycket med deltagarna när de fick tydliga 
ramar. Det rådde inga tvivel om vad som skulle göras när mina instruktioner var praktiska och 
konkreta. Precis som informant 1 talade om angående att skapa ett tillåtande rum så försökte 
jag att utgå ifrån att endast presentera uppgifter som skulle lösas, utan att gå in på specifika 
känslor eller uttryck. Det blir extra tydligt att ramar är viktigt för att gruppdeltagarna ska våga 
att gå utanför sin trygghetszon. Jag upplever att det är bland annat ramar som saknas i fallet 
från Borgström Källéns (2014) fältanteckningar där hon noterat hur en lärare under en 
ensemblelektion utropar uppmaningar som ”go crazy” och ”go bananas” till sina elever i syfte 
att främja det sceniska uttrycket utifrån ett bandideal. Jag anser att avsaknaden av ramar är en 
bidragande faktor till att instruktionerna inte befäster sig hos alla i ensemblegruppen där 
pojkarna har lättare att ta till sig uppmaningarna än flickorna. Min övertygelse är att om 
ensembleläraren i detta fall hade besuttit verktyg för undervisa i scenisk gestaltning hade han 
kunnat instruera mer specifikt vad han ville att eleverna skulle göra. Ett exempel skulle kunna 
vara att först och främst diskutera idealet i genren för att öka förståelsen för varför uttrycket 
ska vara på ett specifikt sätt och därefter sätta några få praktiska ramar såsom konkreta 
rörelser eller positioner där alla i gruppen, oavsett kön, får samma förutsättningar att ta till sig 
lärarens vision. På detta sätt tror jag att utfallet hade blivit annorlunda i den beskrivna 
ensemblesituationen. Johansson (2012) beskriver ledarens egenskaper och däribland 
självkännedom och öppenhet. Jag tror att just dessa två är viktiga och centrala egenskaper hos 
ledaren, att vara öppen och medvetenhet om vad exempelvis genusstrukturer kan få för 
negativa konsekvenser så att dessa olyckliga strukturer inte förs vidare.  
 
Effekten av workshopens innehåll  
Effekten av övningarna i workshopen upplever jag var på god väg att uppnå de faktorer som 
statistiskt sätt associerades till ett ”optimalt” framträdande i studien som Juslin & Timmer 
(2012) redogör för i sin artikel. Faktorerna var: framträdanden där musikern a) hade en klar 
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intention att kommunicera (ofta ett emotionellt budskap), b) var känslomässigt engagerad i 
musiken, och c) var övertygad om att budskapet hade nått fram till publiken. Jag tror att en 
stor anledning till att övningarna gav en så stor effekt var att övervägande moment bestod av 
en kombination av ramar, medvetna val, kroppskännedom och tillåtande rum, som var de 
centrala ämnena i samtalen med de tre informanterna. Min övertygelse är att allt detta bör 
vara inkluderat i arbetet med scenisk gestaltning för att ge eleverna de bästa förutsättningarna 
att utvecklas.  

Ensembleämnets utvecklingsbehov 
Musikämnet ska enligt skolverket innehålla arbete med ”Grundläggande musikalisk 
gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med 
andra” (Skolverket, 2018). Utifrån detta ser jag ett stort utvecklingsbehov i den 
ensembleundervisning som jag hittills har stött på. Jag anser att det måste vara integrerat att 
arbeta med gruppstärkande övningar inom ensembleämnet. I den inledande diskussionsdelen 
av min workshop uttryckte deltagarna själva ett behov av det i undervisningen. Min 
övertygelse är att gruppstärkande övningar är nödvändigt för att gruppen ska bli ett ”lag” och 
därigenom få de bästa förutsättningarna att utvecklas inom ”laboration och process”, bortom 
prestige och resultatfokus. Om detta ligger som grund i undervisningen, tror jag att alla 
ensemblelärare skulle kunna inkludera grundläggande undervisning i scenisk gestaltning om 
de själva får tillgång till de pedagogiska verktygen. Dock ser jag att problematiken ligger i att 
scenisk gestaltning inte har fått, och fortfarande inte får, tillräckligt med utrymme i 
lärarutbildningen. Detta gör att pedagogerna själva inte har förmågan att förebilda och 
undervisa i ämnet, vilket i sin tur resulterar i att det blir övervägande fokus på det klingande 
resultatet som slutligen lämnar det sceniska uttrycket åt slumpen. 

5.2. Metodanalys  
Jag inser i efterhand att min studie hade kunnat delas upp i två separata uppsatser, en första 
innehållande insamlat material om ämnet och en andra med fokus på workshopen och dess 
resultat. Detta för att dels ge informanterna större plats i både intervju och observation men 
också för att det hade varit givande och intressant att få med verksamma ensemblelärares 
tankar och relation till scenisk gestaltning, samt att få auskultera dessa lärare i 
undervisningen. Det hade också varit intressant att få följa och undervisa en grupp i scenisk 
gestaltning under en längre period, då min övertygelse är att kontinuitet befäster sig bättre än 
genom punktinsatser.  
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5.3. Framåtblickande 
Med undersökningen som utgångspunkt ser jag fram emot att fortsätta utveckla workshop-
konceptet och så småningom kunna utbilda både musikstudenter och musiklärare i scenisk 
gestaltning i olika sammanhang och nivåer. Jag tycker att det är fantastiskt hur en konsert kan 
beröra och hur det sceniska uttrycket kan förstärka det vi vill förmedla genom musiken. Jag 
hoppas på att jag i framtiden får möjligheten att vara en vägledande hand för musiker i att 
hitta sitt personliga uttryck. För det är väl ändå uttryck vi ägnar oss åt i den musikaliska 
konstformen, och vem ska visa vägen om inte vi musikpedagoger.  

!  30



Referenser 
Borgström, Källén, C. (2014). När musik gör skillnad: genus och genrepraktiker i samspel. 
(Doktorsavhandling i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildnings- 
vetenskap vid Högskolan för scen och musik – Konstnärliga fakulteten, Göteborgs 
universitet) Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35723/4/
gupea_2077_35723_4.pdf

CODEX. (2018). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad: 2019-01-09 från http://
www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml  
 
Johansson, L. (2005). Ensembleledning. Lund, Studentlitteratur AB.

Juslin, P. & Timmers R. (2012). Expression And Communication of Emotion in Music 
Performance. University Press Scholarship Online, s.4. D O I: 1 0 . 1 0 9 3 / a c p r o f : o s o / 
9 7 8 0 1 9 9 2 3 0 1 4 3 . 0 0 3 . 0 0 1 7  
 
Psykologiguiden. (2018). Hämtad: 2019-01-07 från https://www.psykologiguiden.se/
psykologilexikon?Lookup=deltagarobservation  
 
Skolverket. (2018). Ämne - Musik. Hämtad 2018-12-03 från https://www.skolverket.se/
undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/
gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm
%3FsubjectCode%3DMUS%26courseCode%3DMUSENS01%26tos
%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_MUSENS01  
 
Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer (Fjärde upplaga). Lund, Studenlitteratur AB.  
 

Fonogram  
 
Børud, O., Berg, A., Antonsen J., Halvorsen, A., Sunde, T., Johnsen, M., Dahle, L., Fjelde, D., 
Austrud, S., Mangen, F., Hundsnes, A., Torfoss, P., Mangen, E., Dalen, R. (2008). Backyard 
Party. Från Shakin’ the Ground [MP3] Connection  
 
Burton, B., Lewis M., Olson, R., Vernon, J. (2016). 8 (circle). Från 22, A Million [MP3].  
Jagjaguwar  
 
Hjärpe, E., & Diakité, J. (2018). Allt det. Från En Droppe Midnatt, Originalmusiken [MP3]. 
Svart Lax. Distributed by Bad Taste Records 

!  31

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35723/4/gupea_2077_35723_4.pdf
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=deltagarobservation
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMUS%26courseCode%3DMUSENS01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_MUSENS01


K, L., Carboo, M., Lindwall, R., Watz, R. (1990). Got To Get (feat. Leila K). Från Rob n Raz 
(feat. Leila K) [MP3]. Telegram Records Stockholm a Warner Music Group company 
 
Lidehäll, M., Al Fakir, S., Sey, S., Pontare, V. (2018). Breathe. Från Remixes [MP3].  
Saraba AB, under exclusive license to Universal Music AB  
 
Mayfield, C., Smith, J., West, K., Jaco, W. (2005). Touch the sky. Från Late Registration 
[MP3]. Roc-A-Fella Records, LLC 

McKay, A., Willis, A., White, M. (1992). September. Från The Eternal Dance [MP3]. 
Sony Music Entertainment Inc 

Svanängen, E. (2013). Ignorant boy, beautiful girl (Namanama). Från Citadel Band [MP3].  
Loney dear Recordings  

!  32


