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I 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt sångpedagogerna kommunicerar med eleven: 
vilka kommunikativa verktyg använder sångpedagogen och hur kombineras dessa i olika 
handlingsmönster. Studien begränsas till att analysera den del av sånglektionen som 
specifikt handlar om övningar. Studien analyserar inte kommunikationens effektivitet, 
utan fokus ligger på att kartlägga kommunikationen i tidigare nämnda del av lektionen. 
Analysen visar på tre typer av handlingar: inramning, inspiration och återkoppling. I 
dessa handlingar är fyra olika handlingsmönster vanligast förekommande: spegling, 
överdrift, markör och erbjudande. I handlingsmönstren använder sig sångpedagogen av 
olika kommunikativa verktyg. Dessa kombineras på olika sätt beroende på sammanhang, 
kommunikatörerna och innehållet i kommunikationen. Den enskilda sånglektionen är en 
lärandemiljö där sångpedagogen är viktig för den kunskap som erbjuds eleven. Kunskap 
förmedlas med hjälp av olika typer av kommunikativa verktyg såsom ord, gester och 
minspel. 

Sökord: enskild sång, individuell sång, handlingsmönster, kommunikation, 
kommunikativa verktyg,  

 

Abstract 
The aim of the study is to investigate ways in which vocal coaches communicate with 
students: which communicative tools do vocal coaches use and how are these combined 
in various patterns of behaviour. The study is limited to analysing the part of the singing 
lesson dealing specifically with exercises. The study does not analyse the communication 
efficiency. Instead, the focus is on mapping the communication in the aforementioned 
part of the lesson. The analysis shows three types of actions: framing, inspiration and 
feedback. Within these actions, four different patterns of behaviour commonly occur: 
mirroring, exaggeration, marking and offering. Through these patterns of behaviour, the 
vocal coach uses various communication tools. These are combined in various ways 
depending on the context, the communicators and the content of the communication. The 
individual singing lesson is a learning environment where the vocal coach is important to 
the knowledge offered to the student. Knowledge is mediated through the use of different 
types of communication tools such as words, gestures and facial expressions. 

Keywords: individual singing, patterns of behaviour, communication, communication 
tools. 
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1. Inledning 

En dag på gymnasiet kom min klasskamrat med en bok av Julius Fast. ”Kroppsspråket” hette den, och 
det var en bok där man kunde se vad kroppen sa, som inte orden berättade. Beskrivningen av vad de 
olika gesterna eller kroppshållningarna var, så som jag minns boken, entydiga och författaren tog 
ingen hänsyn till sammanhanget för kroppsspråket. Mitt obstinata och besserwisseraktiga gymnasiejag 
avfärdade den boken med en fnysning. Men ändå, någonstans tror jag det födde ett intresse för vad 
kroppen kommunicerar och hur den i så fall gör det i olika sammanhang.  

Det förflöt många år, jag gick ut gymnasiet och musikhögskolan och fick jobb som sång- och 
röstlärare på en prästutbildning. Efter några års arbete blev jag uppmuntrad av min chef att gå en kurs i 
retorik för mitt arbetes skull. Där uppväcktes mitt intresse för hur man kommunicerar verbalt och vad 
som gör att det man vill ha sagt uppfattas på det sätt man vill att det ska uppfattas. Det som alltmer 
blev uppenbart för mig genom egna erfarenheter, föreläsningar, samtal och litteratur, är att 
kommunikationen kan använda sig av ett flertal uttrycksätt. Det kan vara lätt att fokusera på orden 
som det enda viktiga när jag talar, men det är inte bara orden jag säger som kommunicerar, det är i lika 
hög grad tonfall, blickar, gester och pauser som kommunicerar. Det är inte bara orden i boken som 
kommunicerar, utan också typsnitt, format, papperskvalitet, bilder – eller avsaknad av bilder. 

Detta intresse för kommunikation generellt finns också representerat mer specifikt i min profession 
som lärare. Min huvudsakliga uppgift i mitt nuvarande arbete är att ha enskild och gemensam sång 
med blivande präster i Svenska kyrkan, så att de ska kunna leda sången vid olika samlingar när ingen 
kantor finns där och stöttar dem, och i bästa fall också sjunga de liturgiska partierna i gudstjänsterna. 
Många av prästkandidaterna har varken haft enskild sångundervisning eller sjungit i kör. 
Kommunikationen, i den för dem nya situationen, har förstås mycket stor betydelse för deras 
musikaliska kunskapsutveckling i sång. Jag funderar ofta efter en sånglektion om jag hade kunnat visa 
eller säga det jag ville kommunicera på ett bättre sätt.  

Att jag har haft sångpedagoger som har varit olika bra på att få mig att förstå och kunna hantera min 
röst gör det också spännande att fundera över vad det är i kommunikationen som gör att kunskapen 
kan förmedlas, medieras. Det är inte så enkelt att om en sångare tycker att en sångpedagog har hjälpt 
den utvecklas, kommer alla andra sångare som går till den sångpedagogen att tycka likadant. Detta kan 
man med stöd av det kulturpsykologiska perspektivet klargöra. Ett kulturpsykologiskt perspektiv 
betonar att individernas tidigare erfarenheter är av betydelse för att kunna förstå och internalisera 
lärandet, som alltid är situerat, relationellt och beroende av individens tidigare erfarenhet och 
biologiska förutsättningar (Bruner 2002).  

För att studien överhuvudtaget skulle vara möjlig, behövde jag få tillgång till att delta på några 
lektioner och filma några sångpedagoger och deras elever under pågående arbete. Ett stort tack vill jag 
rikta till er som så generöst lät mig komma och observera. Det har varit fint att få förtroendet att få 
använda era lektioner som empiriskt material i min uppsats.  

Mina frågor inför den här studien var många. Det jag bland annat undrade över var om det finns 
handlingsmönster och verktyg som är specifika för kontexten enskild undervisning oavsett 
sångpedagog, eller om varje sångpedagog har specifikt knutit vissa handlingsmönster och verktyg till 
sig. I böcker som handlar om sång och hur man sjunger, med eller utan klingande exempel, blir 
kommunikationen en annan än i det interpersonella mötet. Det senare intresserar mig och har varit 
föremål för studien. Fokus i studien är på hur sångpedagogerna kommunicerar: vilka kommunicerande 
verktyg, vilka kombinationer och i vilket syfte används de kommunicerande verktyg av 
sångpedagogerna.  
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2. Områdesöversikt 

Här beskrivs kortfattat litteratur om sångmetodik och tidigare forskning med relevans inom detta 
ämnesområde.  

 

2.1. Litteratur om sångmetodik 
Det finns en hel del litteratur utgiven, skriven av kompetenta och duktiga sångpedagoger och 
sångcoacher,1 som handlar om hur man sjunger. Den litteraturen innehåller oftast dels en teoridel där 
det beskrivs hur röstalstringen går till, vilka muskler man använder för att kontrollera andningen och 
hur struphuvudet är beskaffat. Det brukar också finnas med sångtekniska övningar2 där författaren 
beskriver syftet med övningen och hur den ska utföras. En del av litteraturen som berör sångteknik 
innehåller klingande exempel genom en CD-skiva eller genom lösenord och webadress till bokens sida 
på internet.  De klingande exemplen till trots, så är eleven ändå hänvisad till sin egen uppfattning om 
hur hen låter och gör när hen gör dessa övningar. Även om böcker och ljudexempel är aldrig så goda 
kan de inte ge återkoppling till den enskilda eleven om hur det sångeleven gör låter för andra personer. 
Att vi hör oss själva på ett annat sätt än andra hör oss påpekar även Leijonhufvud (2011) som något 
man ständigt måste ta hänsyn till i när man sjunger tillsammans med någon annan. Det är en viktig 
tanke att bära med sig som sångpedagog, både att pedagogen som visar med sin röst inte hör sig som 
sångeleven hör hen, och att medvetandegöra eleven om att det eleven själv hör sig göra, inte med 
nödvändighet är samma sak som de som lyssnar till eleven hör.  

I enskild sångundervisning där en sångpedagog är närvarande i rummet, får eleven däremot 
återkoppling och inspiration i ett så gott som ständigt flöde från sångpedagogen. Här blir inte eleven 
utelämnad till enbart sin egen tidigare erfarenhet utan kan, i bästa fall, med hjälp av pedagogen få nya 
erfarenheter. I min undersökning tittar jag på hur den här kommunikationen tar sig uttryck, vilka 
handlingsmönster pedagogen använder för att mediera, förmedla, sånglig kunskap och erfarenhet. 

I litteratur som behandlar sång och sångteknik förmedlas kunskap om sång på ett sätt som är specifik 
för den genren av kommunikation. Den typ av litteratur om sångteknik som jag refererar till här ovan 
kan man förenklat säga tar sångpedagogens plats som representant för kulturen (se 4.3.1.). Det finns 
övningar och goda råd till sångaren, men det handlar om en annan typ av kommunikation än den som 
är i bruk i undervisning med närvarande personer i samma rum.  

 

2.2. Tidigare forskning 
I kommande kapitel återfinns ett urval av forskning inom fältet sång och instrumentalundervisning 
som jag bedömer som relevant för min studie. Det finns mycket skrivet om sång i olika sammanhang 
och med olika inriktningar. Jag har inte granskat den internationella forskningen, men i den svenska 
har jag inte hittat någonting som särskilt belyser kommunikation i enskild sångundervisning.  

 
1 Till exempel Orlanda Cook, Christine Sadolin, Jeannie Gagnè, Ninnie Elliot och Elisabeth Bengtsson Opitz. 
2 Med övning avses en melodislinga som upprepas. Den kan innehålla flera fraser eller bara en. Ofta görs 
övningen på nonsensstavelser. Syftet med övningar är att värma upp rösten och/eller öva upp sin sångteknik. 
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2.2.1 Sångforskning i naturvetenskaplig tradition 
I fack- och forskningslitteraturen kan man hitta litteratur som undersöker sångrösten på ett 
naturvetenskapligt sätt. En av de främsta, och därtill banbrytande på området, är Johan Sundberg 
(1986) som bland annat analyserat sångapparatens funktion hos främst sångare i västerländsk 
konstmusik. Hans forskning som presenteras i Musikens ljudlära handlar till exempel om hur toner 
alstras, vad som gör att vi kan höra en röst genom en hel orkester och om hur vokalerna bildas. 
Sundbergs forskning närmar sig rösten från det naturvetenskapliga hållet. Efter honom finns många 
som följt i hans spår gjort mätningar på rösten, till exempel hur stort lufttrycket är på stämbanden, hur 
sångarens utformning läppar, käke och tunga påverkar övertonsförstärkning och/eller hur högt eller 
lågt struphuvudet är vid olika slags tonbildning. Detta har bland annat Zangger Borch (2008) gjort, i 
samarbete med Sundberg, med avstamp i så kallade ”populärmusikaliska” genrer. Zangger Borch har i 
sin avhandling gjort mätningar på den egna rösten i olika slags genrer och mätt upp hur trycket på 
stämbanden liksom struphuvudets placering varierar vid sång med olika slags tonbildning. 

Den naturvetenskapliga forskningen har betytt mycket för sångpedagogernas kunskap om rösten och 
hur till exempel hur språkljuden påverkar struphuvud och röstens övertoner. Den kunskapen kan i sin 
tur användas för att påverka tonbildningen på önskat sätt.  

 

2.2.2. Undervisning och sång 
Kullenberg har i sin avhandling Signing and Singing (2014) analyserat hur barn lär sig och lär ut till 
varandra. Studien omfattar fem barn som samarbetar i en lärsituation där de är två barn, den ena som 
kan en sång och ska lära den andre sången. Barnens interagerande med varandra, som pågår med en 
kamera men ingen vuxen närvarande, visar hur barnen tydligt återger skolans form för undervisning, 
men också hur barnens sätt att lära ut förändras under pågående lärprocess. Till exempel så använder 
barnen mer konkreta ting och verbala uttryckssätt i början av processen än de gör i slutet, när barnet 
som skulle lära sig sången har lärt sig den. Då blir orden färre och övriga typer av medieringar som 
gester och mimik används mer, om än på ett subtilare sätt. Om barnen även i detta avseende speglar 
skolan som lärmiljö och lärarna som kulturella representanter, skulle det kunna visa sig i enskild 
sångundervisning att ju bättre eleven kan det sångpedagogen efterfrågar desto mindre ord behöver 
sångpedagogen använda.  

Risberg (2014) har analyserat de handlingsmönster och kulturella verktyg som finns representerade 
hos läraren/kördirigenten som undervisar i körklass och hur läraren interagerar med eleverna. I sin 
magisteruppsats (2012), har Risberg skrivit om hur barn i körklass själva uppfattat och internaliserat 
instruktioner och begrepp som har med sång att göra. I magisteruppsatsen konstaterar Risberg bland 
annat att barnens instrument, rösten, inte är färdigvuxet. Instrumentet växer och förändras med barnen 
som växer (ibid.). Det påverkar dels deras syn på sig själva men måste också beaktas av 
lärarna/kördirigenterna: att barnens röster förändras och att barnen själva kontinuerligt måste anpassa 
sig till och lära sig hur det ”nya” instrumentet fungerar. 

I Larssons (2010) magisteruppsats analyseras språket i sångundervisning med fokus på metaforen. Det 
rikt bildliga språket, som i sångundervisning ibland benämns som ”blomsterspråk” är utbrett och vissa 
metaforer är så etablerade att de fått statusen rotmetaforer. Rotmetaforer är metaforer som blivit så 
etablerade att de ofta inte upplevs som bildspråk (Hellspong, u.å.). Ett exempel på detta från sången är 
ordet ”bröströst”. Det är ett etablerat uttryck som ger en bild av var man kan uppleva att rösten bildas 
när man sjunger med bröströst, men även bröströsten bildas i struphuvudet och förstärks i 
resonansutrymmen ovanför stämbanden. I uppsatsen visar Larsson att det finns många olika slags 
bilder som kommunicerar i sångundervisningen. Larsson fokuserar på orden och konstaterar att det 
finns olika behov hos olika elever av att få konkreta förklaringar av vad som händer och/eller man 
förväntas göra i sjungandet. Detta gäller under tekniska övningar och i sångerna. Bildspråket verkar 
också finnas i undervisningen oavsett genre. 
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2.2.3. Sjunga tillsammans 
Ett annat område för sång är kör, där dirigenten förmedlar sånguttryck i form av musikalisk tolkning 
och körklang. Dirigenten önskan och strävan är att få ett gemensamt uttryck i hela kören. Hur denna 
strävan medieras i kördirigentens sätt att kommunicera med kören har Sandberg Jurström undersökt i 
sin doktorsavhandling (2009). I avhandlingen presenterar hon sin socialsemiotiska studie på 
kördirigenters ”språk”. Sandberg Jurströms studie utgår från ett multimodalt förhållningssätt och hon 
har i sin avhandling beskrivit körledarnas sätt att kombinera olika uttryckssätt för att kommunicera 
musikaliska uttryck. I studien presenterar hon olika handlingsrepertoarer som hon kommit fram till i 
sin analys av sin videodokumenterade observationsstudie. Det finns till exempel den pantomimiska 
handlingsrepertoaren där teckensystemen är ljudlösa och kan tolkas på olika sätt beroende på 
sammanhanget de används i (2009, s. 109). Sandberg Jurström presenterar sju olika 
handlingsrepertoarer. Kombinationen av uttryckssätt i varje handlingsrepertoar gör repertoarerna 
specifika.  

Liksom för kördirigenter handlar det om för sångpedagoger att förmedla sånguttryck och röstklang. 
Även om kommunikationssituationen är en annan än i enskild sång, så finns det likheter med att det 
som kommuniceras handlar om röstbehandling, sångteknik och frasering. 

Hur individen upplever sjungandet med andra i samsång finns beskrivet i Leijonhufvuds 
licentiatavhandling (2011). Hon har gjort en fenomenologisk studie med sig själv som studieobjekt. 
Den fenomenologiska ansatsen är enkelt uttryckt ett sökande efter ett tings eller en företeelses, ett 
fenomens sannaste substans som benämns som fenomenets essens. I studien har hon analyserat olika 
slags samsång: sång med andra reella personer, sång tillsammans med inspelade röster etcetera. 
Hennes studie handlar om samsjungande, men med utgångspunkt i den enskilda individen. Hur 
upplever man samsång och vad konstituerar samsång. Hennes bidrag med en karta över olika essenser 
och deras förhållande till varandra går att i viss mån knyta till den enskilda undervisningen. 

 

2.2.4. Instrumentalundervisning 
Det finns en del skrivet i det angränsande området enskild instrumentalundervisning, till exempel 
Holgerssons (2011) och Rostvall och Wests (2001) doktorsavhandlingar. Holgersson har analyserat 
studenters förhållningssätt till lärande i enskild instrumentalundervisning i olika genrer på 
högskolenivå. Holgerssons analys leder fram till tre generella förhållningssätt: reflekterad navigering, 
anpassning och indifferens. Reflekterad navigering är en samverkande undervisningsform där student 
och lärare ömsesidigt respekterar och lyssnar till varandra. Anpassning handlar mer om att studenten 
söker göra som läraren föreslår och visar. Indifferens är i olika grad, medvetet eller omedvetet från 
studentens sida, ett förhållningssätt som tar avstånd från lärarens råd och kunskap. Holgersson skriver 
att indifferens är det mest överraskande resultatet i studien (2011, s. 101).  

Rostvall och West har gjort studier på frivillig musikundervisning i grupp och enskilt (2001), framför 
allt i kommunala musik- och kulturskolor. Deras resultat visar att den instrumentalundervisning de 
observerade byggde på tydlig dominans av läraren under lektionerna, att lektionerna var 
fragmentiserade och byggde i hög grad på notläsning.  

Dessa två studier som handlar om instrumentalundervisning på olika nivåer där undervisningen är ett 
frivilligt val, liknar den undervisningssituation som min studie behandlar. De tar båda upp relationen 
mellan lärande och lärare. I det ena fallet, den frivilliga musikundervisningen i kommunal regi, är det 
påfallande att läraren dominerar. I det andra fallet, i högre musikstudier, är det överraskande att den 
lärande tar avstånd från lärarens råd. Även om denna studie inte behandlar relationen mellan den 
lärande och läraren, så är det viktigt att vara medveten om att relationen i undervisningssituationen 
också påverkar kommunikationen. 
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2.2.5. Musikaliskt lärande 
Hultberg har bland annat genom sina studier i musikaliskt lärande genom musicerande bidragit till en 
mycket användbar modell när det handlar om lärande med kulturpsykologiskt perspektiv (2009). Hon 
har också i sin artikel ”Textanalys i musicerande kontexter” betonat det nödvändiga för musiker känna 
till musikens ursprung och kontext för att kunna tolka och ge meningsfullt uttryck åt musik som 
representerar en specifik epok (2006). Inte bara för att försöka kopiera ett sätt att spela, men för att 
känna till konventionerna för den epokens musikaliska uttryck och om man väljer att bryta mot 
konventionerna, fortfarande kunna spela musiken med ett meningsfullt uttryck. 

I den enskilda undervisningen finns tydliga kopplingar till ett lärande genom musicerande som 
Hultberg (2009) tydliggör i sin modell. Den medvetenhet i musikaliskt lärande och musikalisk 
tolkning som båda dessa artiklar tydliggör, är relevanta även för sångundervisning. I sång- liksom i 
instrumentalundervisning finns konventioner som musikanten behöver känna till, och som denne 
också kan behöva hjälp att våga bryta mot för att sjunga/spela med musikaliskt uttryck.  

 

3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att urskilja kommunikativa tillvägagångssätt som finns representerade hos 
sångpedagoger i enskild undervisning. Därigenom åskådliggörs och beskrivs hur olika kulturella, 
medierande verktyg samarbetar i dessa handlingsmönster.  

För att konkretisera syftet i studien har följande forskningsfråga utarbetets:  

• Vilka kommunikativa handlingsmönster finns hos sångpedagoger i enskild undervisning?  

Forskningsfrågorna används för att ge en inblick i på vilka sätt de kulturella, kommunikativa 
verktygen samarbetar i den kontext som enskild sångundervisningen utgör. Varje lärande är enligt 
Bruner (2002) situerat och relationellt, där relationen för den lärande kan vara till exempel till andra 
individer eller olika typer av artefakter som till exempel inspelad musik (Hultberg 2009, s. 122; 2014, 
s. 57).  

 

4. Teoretiska överväganden 

I det följande kapitlet kommer jag att belysa några teoretiska områden som är relevanta för uppsatsens 
observationsstudie.  De områden som presenteras är kommunikationsteori, multimodal teori och 
kulturpsykologi. Dessa områden kan alla sägas tillhöra den övergripande teoribildning som benämns 
socialkonstruktivistisk, som menar att det sätt den mänskliga världen tar sig uttryck beror på det sätt 
människan i sitt sociala sammanhang konstruerar den (Alvesson & Sköldberg, s. 81).  

Kulturpsykologin har framför allt utvecklats ur den kulturhistoriska teorin, vars företrädare är 
Vygotskij (Hultberg 2009, s. 120). Språkets primära funktion är enligt Vygotskij (2001, s. 38). 
kommunikativ Språket har flera funktioner, till exempel social och kunskapsbärande funktioner. 
Orden är viktiga tecken och betydelsebärare i kommunikationen. Men som Vygotskij konstaterar så 
kan intonationen i en muntlig kommunikation bära mycket information och han säger: ”I skriftspråk 
måste det till fler ord för varje enskild tanke än i muntlig form” (Vygotskij 2001, s. 443). Detta borde 
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kunna innebära att det finns fler betydelsebärande element än bara orden i en muntlig kommunikation, 
kommunikationen har flera teckensystem, den är multimodal. 

I den kulturpsykologiska ansatsen, ingår språk som ett av de viktiga verktygen i kunskapsmediering. 
Bruner (2002, s. 19) skriver att kunskap och kommunikation är oskiljaktiga i det perspektiv som 
innebär att då kunskap medieras i kommunikation, sker det med hjälp av symboler eller tecken.3 Utan 
tecken medieras inget i en interpersonell kommunikation. Tecken är meningsbärande i situationer och 
kontexter och fyller ingen funktion om de inte finns i ett sammanhang och har något eller någon att 
relatera till.  

 

4.1. Kommunikationsteori 
För att kommunicera behövs flera deltagare och i kommunikationen ingår ett tolkningsarbete av de 
tecken som är medierande (Leijon & Lindstrand 2012, s. 176). För att kommunikationen ska fungera 
är det viktigt att kommunikatörernas är överens om tolkningen av dessa tecken (Dimbleby & Burton 
1999, s. 35). Det finns olika saker som kan störa kommunikationen som kan kallas för brus. 

 

4.1.1. Teckensystem 
Samma tecken kan betyda olika saker beroende på kontext. Till exempel kan samma gest betyda olika 
saker, eller samma ord kan ha olika betydelser, beroende på vilket sammanhang eller kultur de 
används i. Gesten med tumme och pekfinger ihop och resten av fingrarna rakt upp, som i svensk 
kontext (oftast) betyder ”okej”, betyder något helt annat i Japan.4 Ordet ”lag” kan betyda något annat i 
köket, domstolen eller idrotten. Att orden är rörliga och inte statiska finns också beskrivet hos 
Vygotskij (2001, s. 411). Orden är knutna till situationen och kan enbart tolkas utifrån den situation 
och kontext de återfinns i (Vygotskij 2001, s. 455).  

Teckensystem beskrivs av Leijon och Lindstrand med Kress ord ”[…] en gemensam term för alla de 
semiotiska resurser som vi kan skapa för att skapa tecken i kommunikation med varandra” (2012, s. 
176). Till de semiotiska resurserna hör till exempel ord, gester, mimik, kroppshållning, placering, 
bilder etcetera.  

Dessa olika teckensystem går att tematisera på olika sätt. Dimbleby och Burton delar upp 
teckensystemen för interpersonell kommunikation i tre huvudgrupper: kroppspråket, paraspråket och 
klädsel. 

Till kroppsspråket räknas till exempel mimik, gestik och hållning (Dimbleby & Burton 1999, s. 54). 

Till paraspråket hör det som inte är ord men som är betydelsebärande ”verbaliteter” som när man 
stönar, skrattar eller skriker. Att betona en mening på olika sätt, eller använda olika intonation och 
därmed få olika innebörd i meningen, hör också till paraspråket (Dimbleby & Burton 1999, s. 56). Till 
exempel om man väljer att betona ordet ”här” eller ordet ”röker” i följande mening får meningen olika 
betydelser: ”Vad bra att du står här och röker.”  

Klädsel kan tala om grupp- och yrkestillhörighetstatus, makt och rikedom (Dimbleby & Burton 1999, 
s. 57).  

Den typen av indelning gör kommunikationen överskådlig, men kan också te sig för enkel i det 
komplexa system som interpersonell kommunikation är (Säljö 2005, s. 37). 

 
3 Jag kommer fortsättningsvis använda ordet tecken. 
4 http://spraktidningen.se/artiklar/2012/05/gesterna-vill-ha-sallskap. 
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Enligt Säljö kommer det kollektiva språket5 före individen. Individen har visserligen en medfödd 
förmåga till kommunikation, men de särskilda tecknen i en särskild kultur, är något individen lär sig 
genom att vara delaktig i kulturen (Säljö 2005, s. 43, 48).  

För att ta ett exempel från sång, så behöver den som ska vara delaktig i den kulturen lära sig den 
kulturens kollektiva språk. Ordet ”stöd” skulle kunna vara ett sådant ord. Det ordet betyder inte 
samma sak hos en psykolog eller cykelhandlare som i en sångkontext. Ordet ”stöd” är ett etablerat 
uttryck i alla de kulturerna, så det krävs också att individen vet hur ordet används i de olika kulturerna.  

Att vi rör oss i olika kulturer med olika sätt att kommunicera konstaterar även Säljö (2005, s. 46), och 
Bruner (2002, s. 23) menar att kommunikativa tecken behöver kunna kodas, avkodas och tolkas i den 
specifika kontext som tecknet uppträder i. 

 

4.1.2. Brus  
De tecken vi använder i vår kommunikation går att missförstå. Anledningarna till missförstånd kan 
vara många. I kommunikationsteori benämns en sorts missförstånd detta som brus, barriärer eller 
hinder6 i en kommunikation (Dimbleby & Burton 1999, s. 92; Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23). 
Detta brus kan tematiseras på olika sätt. Ett sätt är att dela in dem i fysiskt brus, till exempel 
hörselsvårigheter; mentalt brus, till exempel fördomar; semiotiskt brus, till exempel att orden eller 
gesterna har olika konnotationer. Hur dessa olika typer av brus kan ta sig uttryck i den specifika 
kontexten ”enskild sångundervisning”, ges exempel på här nedan.  

Ett möjligt fysiskt brus i sångundervisning är att den som sjunger inte hör sig själv på det sätt som den 
som lyssnar utifrån hör den sjungande. Detta är en faktor som är viktig i sångundervisning då det kan 
vara så att eleven uppfattar att den formar rösten precis som pedagogen gör för att det faktiskt låter så 
för eleven, medan den röst som klingar i rummet är något annat än det eleven tror (Leijonhufvud 2011, 
s. 83; Risberg 2012, s.6). Det kan ju också vara så att sångpedagogen inte har den kontrollen på sin 
egen röst så att hen vet hur den klingar i rummet: Sångpedagogen sjunger på ett sätt som klingar 
annorlunda än hen hör sig själv. Eleven hör det som klingar och härmar det, även eleven hör sig på ett 
annat sätt än ljudet klingar i rummet.  

I exemplet härmar alltså eleven något annat än sångpedagogen tror att hen har förebildat. När 
dessutom eleven hör sig själv på ett annat sätt än sångpedagogen gör, så blir det två led där ljudet 
förändras – utan att kommunikatörerna med nödvändighet är medvetna om sitt eget bidrag till 
förändringen - och kommunikationens innehåll riskerar att bli otydligt. 

Ett möjligt mentalt brus i sångundervisning skulle kunna handla om att sångpedagogen och eleven har 
förutfattade meningar om varandra. Dessa förutfattade meningar kan påverka kommunikationen och 
undervisningen försvåras eller förenklas. Negativa fördomar kan göra undervisningen svår att 
genomföra om någon av parterna inte litar på den andras förmåga. Har man däremot redan en positiv 
bild av den andre kan undervisningen underlättas. Åtminstone om man tycker att den på förhand givna 
bilden av personen motsvarar den reella personen. 

I min undersökning säger en av informanterna vid ett tillfälle att eleven ska sjunga mer romantiskt. 
Det är inte självklart att sångpedagogen och sångeleven har samma musikaliska konnotationer till 
ordet ”romantiskt” och om så är fallet, uppstår ett semiotiskt brus. Kommunikatörers strävan är oftast 
att undvika att bli missförstådd. Ett av botemedlen, enligt Dimbleby och Burton (1999), mot 
semiotiskt brus är återkoppling.  

 
5 Såsom jag tolkar Säljö menar han ord när han talar om ”språk”, dock skulle det här även kunna röra sig om 
andra typer av språk. Senare i boken skiljer dock Säljö på språk och till exempel gester. 
6 Fortsättningsvis kallar jag det för ”brus”. 
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I lektionssammanhang där sångpedagogen träffar sångeleven vid ett flertal tillfällen, finns många 
möjligheter till återkoppling. Dels från eleven som har möjlighet att berätta att hen inte förstår vad 
som sagts, dels genom att sångpedagogen märker att eleven inte gör det som efterfrågats. Att eleven 
inte förmår göra det som pedagogen efterfrågar kan bero på fler saker än kommunikationen, det kan 
till exempel vara en oförmåga hos eleven som är fysisk eller mental, och detta måste förstås 
pedagogen ta hänsyn till.  

Det finns också andra sätt att se på kommunikationen och hur vi undviker att missförstå varandra. 
Sandberg Jurström lyfter bland annat Mc Neills teori om att när människor talar är det samarbetet 
mellan tal och gester, som ger en större insikt i människors tankar (2009, s. 32). Det skulle kunna 
innebära att i en muntlig kommunikation kan missförstånden minska genom att kommunikatörerna 
medvetet tolkar kombinationen av ord, gester, tonfall och mimik. För att återkoppla till exemplet om 
ordet ”romantiskt” den instruktionen kom inte ur tomma intet, utan fanns i ett sammanhang som 
innehöll förutom ordet romantiskt, en klingande förebild, ett snyftljud och en uppmaning: ”Make me 
cry, baby!” Det sistnämnda sades med ett vänligt leende. I sammanhanget, med alla meningsbärande 
teckensystem som visade på samma sak, var det enklare för eleven att förstå konnotationerna till 
”romantiskt” och sjunga på det sätt sångpedagogen efterfrågade. 

 

4.2. Multimodalitet 
Kommunikationen innehåller som konstaterats ovan, fler teckensystem än orden, som kanske är det 
man i första hand tänker på. Dessa teckensystem arbetar aldrig var för sig utan alltid tillsammans, om 
än i olika konstellationer. Det är just samverkan av teckensystem som gett upphov till begreppet 
multimodalitet (Leijon & Lindstrand 2012 s. 175)  

I Marner och Örtegren (2003, s. 32), diskuteras den multimodala tanken enligt Kress: det finns inte en 
hierarki mellan de olika teckensystemen utan de samarbetar på lika villkor och är i kommunikationen 
beroende av varandra vilket också Leijon och Lindstrand understryker (s.175). Viktigt för denna syn 
på olika ”modus” eller i kommunikationssituationen samverkande teckensystem är alltså att de inte 
betraktas i en hierarkisk, vertikal ordning utan i en horisontell mediering. Marner och Örtegren 
resonerar också omkring begreppet intermodalitet, ett begrepp som enligt Marner och Örtegren ännu 
tydligare visar på de olika teckensystemens beroende av varandra. Man kan alltså inte bortse från 
ordens tonfall, gesternas tempo eller textens typsnitt, då alla teckensystem i samverkan påverkar 
kommunikationen.  

Olika teckensystem kan också ha olika medierande funktioner, och enligt Marner kan teckensystemen 
inte heller ordnas i en utvecklingslinje, vilket Marner (2005, s. 114) menar att Säljö gör i sin bok 
Lärande i praktiken. Marner menar att man inte kan hävda som Säljö, att skriftspråket ersätter andra 
språk som ligger tidigare i språkutvecklingen. Marner argumenterar för att olika medieringar har olika 
funktioner och därför kan man inte tala om en utveckling av medieringssätt, utan snarare en flora av 
mediering med olika funktioner, vilket Marner belyser med hjälp av Kress: 

De olika formerna av representation har olika potential och olika kognitiva möjligheter och är 
kopplade till olika sociala grupper och skapar subjektivitet på olika sätt. Emotionella och kognitiva 
aspekter kan inte så lätt särskiljas i de olika typerna av representationsformer, som i samhälle och i 
skolan fungerar i ett samspel. (Marner 2005, s. 123) 

Samma typ av resonemang återfinns hos Leijon & Lindstrand (2012, s. 176). I de för en specifik 
kommunikation samverkande teckensystemen finns ingen hierarki, däremot finns det olika 
teckensystem som är olika bra lämpade för olika slags kommunikation. 

Säljö skriver i sin bok Lärande & kulturella redskap (2005) att det är språket som ”[…] mer än något 
annat öppnar upp vår hjärna och vårt medvetande för kulturella intryck” (Säljö 2005, s. 45). Lite 
senare skriver han också att det mesta av vårt tänkande och vårt handlande sker med hjälp av 
medierande redskap i form av representationer och inskriptioner. Inskriptionerna kan enligt Säljö vara 
till exempel symboler, språkliga kategorier och bilder.  
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Marner utgår i sitt resonemang ofta från bilden, men om man gör en analogi med musiken finns det 
även i den representationsformen särskilda medieringsmöjligheter. Musikens kommunikation är, 
liksom all kommunikation enligt tidigare resonemang, beroende av kommunikatörernas inställning, 
situationen, relationer och kontext. Hultberg skriver att hur musiken uppfattas beror på lyssnarens sätt 
att uppfatta den: musikens innebörd är avhängigt lyssnarens tolkning av musikens mönster och 
struktur (Hultberg 2014, s. 79, 80). 

  

4.3. Kulturpsykologi 
I det kulturpsykologiska perspektivet ingår, liksom i multimodal teori, flera sätt att kommunicera som 
likvärdiga, men här betonas att människans förmåga att tolka det sagda och gjorda är avhängigt 
människans förtrogenhet med kontext och den situation där kommunikationen försiggår (Bruner 2002, 
s. 38). I allt lärande behövs tillgång till medierande verktyg (Säljö 2005, s. 25). Kommunikatörer 
behöver också ha tillgång till de verktyg som kunskap om olika kommunikativa och medierande 
symboler och handlingar i kontexten utgör, för att kunna dela med sig av och tillgodogöra sig 
kommunikationen. De kommunikativa verktygens uppgift i en lektionssituation är att förmedla 
kunskapen mellan den lärande och i första hand den som har kunskap om kulturen, kulturens 
representant (Hultberg 2014, s. 37). Hultberg poängterar dessutom att i ett lärande mellan individer 
med olika förkunskaper sker alltid ett lärande för alla inblandade i lärsituationen (Ibid, s. 35). I 
lärandet är det också viktigt att den kunskap som går från lärare till lärande, kunskapens 
internalisering, får fäste i den lärande, intranaliseras, och kan komma till uttryck på något sätt i någon 
form av kulturellt verk, externaliseras (Bruner 2002). 

 

4.3.1. Lärarroller  
I den enskilda undervisningen är gruppens sammanlagda erfarenhet mindre än om de lärande består av 
fler personer. Bruner (2002, s. 72) skriver att varje individ besitter viss kunskap och att varje individ 
alltså bidrar till gruppens totala kunskap, men att det också kan finnas en större kunskap hos riktigt 
kunniga personer. I fallet med enskild undervisning, får man anta, utgör läraren den här särskilt 
kunniga personen som också kan sägas vara en representant för kulturen. Representationen kan 
förstärkas av att, i det här fallet läraren, dessutom företräder en institution (Hultberg, 2014, s. 33). Hur 
eleven påverkas av läraren beror dels på elevens tidigare erfarenheter och förhållande till institutionen 
och läraren, och dels på hur läraren förhåller sig till institutionen och eleven. 

Läraren kan i sin roll till exempel vara som en dirigent, den som håller samman kunskapsförmedlingen 
men inte med nödvändighet är dominerande i lärosituationen. Bruner skriver vidare att det finns flera 
sätt att vara lärare och lärande som stöds av det kulturpsykologiska perspektivet: ”[…] det [finns inte] 
bara en enda form av interaktiv och intersubjektiv pedagogik. […] människors lärande utgör en 
interaktiv process där man lär sig av varandra och inte enbart genom att bli förevisad och undervisad” 
(2002, s. 39).  

Bruner talar om fyra vanliga sätt att undervisa barn. De fyra pedagogiska sätten handlar kort sagt om 
att barn får imitera läraren, de blir ”matade” med kunskap, de förväntas tänka själva, de förväntas 
hantera sin kunskap i samförstånd med kulturens samlade kunskap. Alla fyra sätten har sina förtjänster 
och sina brister (Bruner 2002, s. 86). Det är viktigt, enligt Bruner, att i undervisningssammanhang låta 
dessa fyra sätt samarbeta, och att anpassa sättet att undervisa efter ämne och individ. De är med 
Bruners ord ”[…] delar av en bredare kontinent och att deras betydelse bör förstås utifrån det bidrag 
de ger till denna kontinent” (Ibid, s. 85, 86).  

Backman Bister (2014) har identifierat olika lärartyper som är kopplade till individanpassad 
undervisning i ensemblemusicerande grupp. Lärartyperna är inte kopplade till person utan det är typer 
som varierar beroende på situation, eller med Backman Bisters ord, praktik (Backman Bister 2014, s. 
141). Backman Bisters studie pekar bland annat på att kontexten är viktig för lärarens förhållningssätt. 
Detta sätt att tänka finns även i designteori som talar om lärarens, lärandes och lärandets påverkan 
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bland annat av det fysiska rummets utformning, de lärandes lärprocesser och hur lärare och lärande 
förstår kunskapsområdet (Leijon & Lövstrand 2012, s. 183). 

 

4.3.2. Uppmärksamhet 
I enskild undervisning finns större möjlighet för elev och lärare att vara uppmärksamma på varandra 
än om det är många människor i rummet. Just uppmärksamheten lyfter Hultberg som en viktig 
ingrediens i lärande (Hultberg 2014, s. 24). Utan uppmärksamheten finns inget att vara nyfiken på. 
Man skulle också kunna säga att det är viktigt att nyfikenheten och uppmärksamheten samarbetar för 
att föra lärandet framåt, då nyfikenheten också hjälper till att uppmärksamma fenomen.  

Utan uppmärksamhet och nyfikenhet finns inte heller möjligheten för läraren att bli medveten om den 
lärandes potential för lärande. Lärande är avhängigt inte bara de kulturella redskapen utan också den 
lärandes talanger och biologiska förutsättningar (Bruner 2002, s. 91; Hultberg 2014, s 39). I sångarens 
fall blir de biologiska förutsättningarna kanske än mer tydliga då sångaren är sitt eget instrument. Det 
är enligt Hultberg (Hultberg 2014, s. 106) också viktigt för musikutövare att hantera sitt instrument så 
att instrumentets görs rättvisa, och detta vill jag påstå gäller i högsta även grad sångare. 

 

4.3.3. Närmaste utvecklingszon 
Lärarens uppmärksamhet på den lärande är också viktigt för att kunna knyta an till den lärandes 
närmaste utvecklingszon. Enligt Hyltén (1996) är begreppet skapat av Vygotskij och Hultberg gör 
tydligt att det handlar om att den lärande kan tillsammans med någon som har mer kunskap om de 
kulturella verktygen än den lärande göra saker den lärande inte annars kunde klara av. Men det 
behöver knyta an till den lärandes tidigare erfarenheter så att det ”[…] flätas in i den väv av begrepp 
som barnet redan förfogar över” (Vygotskij 2001, s. 260). Vygotskij talar här om barnet, Hultberg 
skriver: ”[…] lärande individer som kommit olika långt inom ett område kan lära sig av varandra 
oavsett ålder” (Hultberg 2014, s. 35). I den närmaste utvecklingszonen kan också den lärande med 
hjälp av en mer kunnig i fältet göra saker som den inte klarar på egen hand (ibid.). 

 

4.3.4 Multimodal verktygslåda i kulturpsykologiskt perspektiv i enskild 
sångundervisning 
I den enskilda sångundervisningen fungerar sångpedagogen som kulturell representant. Läraren är den 
som har mer kunskap om området och som distribuerar kunskapen med hjälp av de kulturella verktyg 
som formar sättet kunskapen distribueras (Bruner 2002; Hultberg, 2009; Hultberg 2014). Till sitt 
förfogande i kommunikationen som i det kulturpsykologiska perspektivet anses intimt förbunden med 
kunskapsförmedling (Bruner 2002), har läraren en uppsättning olika teckensystem som fungerar 
tillsammans, i olika konstellationer. Dessa teckensystem är olika lämpad för olika typer av 
kommunikation (Bruner 2002; Marner 2005; Marner & Örteberg 2003; Sandberg Jurström 2009). Det 
innebär att de för att vara funktionella bör kombineras utifrån situation, ämne och individernas 
erfarenheter, kunskap och förutsättningar. Allt lärande är enligt Bruner situerat och relationellt och det 
får till följd att ömsesidigt förtroende och gemensamma beröringspunkter mellan lärande och lärare 
bör ha betydelse för att underlätta att kunskapen internaliseras.  

Kulturella verk, som externalisering av inter- och intranaliserad kunskap, är viktig i båda riktningarna 
när det handlar om enskild undervisning. Elevens framförande som kulturellt verk, blir en 
återkoppling där sångpedagogen kan ta ställning till om eleven har intranalisertat kunskapen, gjort den 
till sin, och om elevens förutsättningar som individ gör det möjligt att tillgodogöra sig kunskapen och 
färdigheten. Det kan hända att de biologiska förutsättningarna hos eleven gör att den inte kan sjunga 
väldigt höga toner, väldigt starkt eller rullande ”r”. Lärarens framförande blir viktigt för eleven att 
interagera med då läraren med sin erfarenhet av kunskapsområdet och kulturen kunskapsområden 
omfattar, kan antas ha en förtrogenhet med den kunskap som eleven vill ta del av. Lärarens 
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framförande går att betrakta som ”lånad erfarenhet” på det sätt som Hultberg beskriver musikalisk 
lånad erfarenhet (2009, s. 119). 

Hultberg skriver också att i det musikaliska lärandet människor emellan, är språket bara ett sätt att 
kommunicera och att det kompletteras av andra teckensystem såsom attityder och gester (2006, s. 
141).  

 

5. Metod 

För att kunna urskilja kommunikativa handlingsmönster valde jag att använda mig av observationer. 
Observationerna filmades och analyserades för att analysera vilka kulturella, kommunikativa verktyg 
som sångpedagogerna använde sig av och hur dessa kombinerades i handlingsmönster. 

Denna studie är en kvalitativ observationsstudie med tre sångpedagogers undervisning i enskild sång 
på gymnasiets estetiska program och eleverna är i åldern 16-18 år. I studien ingår två lektioner med 
olika elever för varje sångpedagog. Sångpedagogerna, som jag här väljer att kalla Alice, Barbro och 
Calle,7 är alltså två kvinnor och en man. Av eleverna som jag filmade var fyra kvinnor och två män. 

 

5.1. Kvalitativ studie 
Studien är kvalitativ och inte kvantitativ. Det innebär att studiens resultat är begränsat i omfattning, 
men att analysen av materialet är omfattande. (Alvesson & Sköldberg 2005) 

Då studien är begränsad till tre sångpedagoger och sex lektioner, är det inte möjligt av studiens 
material att dra allmängiltiga slutsatser. Slutsatserna gäller i första hand den situation och den kontext 
som undersökningen äger rum i. Därmed inte sagt att de underliggande mönster som går att urskilja i 
undersökningen, inte är möjliga att också se i andra, liknande kontexter. Men för att befästa det behövs 
ytterligare undersökningar och ett större material.  

 

5.2. Urval 
Då intentionen var att göra en studie på gymnasieelever på estetiskt program, kontaktade jag 
sångpedagogerna vid en gymnasieskola som gav det programmet. Det fanns fyra sångpedagoger där, 
varav en man. Studiens tanke var att omfatta tre sångpedagoger. Då studien inte fokuserade på genus 
var det inte av betydelse att både manliga och kvinnliga sångpedagoger deltog. Dock föll det sig så att 
det kom att bli en manlig och två kvinnliga sångpedagoger som deltog i studien. Sångpedagogerna 
fick i sin tur fråga sina elever vilka som kunde tänka sig att bli filmade av en observatör.  

Då fokus i studien ligger på sångpedagogerna var det att föredra elever med olika färdighetsnivå för 
att om möjligt se om handlingsmönstren skilde sig åt beroende på nivå. De sex eleverna i studien var 
också olika, de var olika drivna som sångare och de gick i olika årskurser.  

 
7 Detta är fingerade namn, de heter något annat i verkligheten. 
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Det var många elever som var tjänstvilliga och valet kom till slut att hamna på de elever vars lektioner 
det var möjligt för mig att schemamässigt att delta i. Det blev två manliga elever och fyra kvinnliga 
elever vars lektioner jag observerade. 

  

5.3. Insamlingsmetoder 
Sånglektionerna har filmats som helhet med en kamera där eleven oftast bara syns bakifrån, medan 
sångpedagogen syns framifrån. Detta då det var sångpedagogens agerande som var föremål för 
studien.  

Under lektionerna fördes lite anteckningar, men det är till allra största del filminspelningarna som 
studien bygger på. För att störa minsta möjliga, satt jag bakom eleven och försökte göra så lite väsen 
av mig som möjligt.  

Efter lektionen gjorde jag korta intervjuer med eleverna. Dessa har jag valt att inte ta med i 
undersökningen vilket jag motiverar nedan. 

 

5.4. Avgränsning 
Studien fokuserar på början av varje sånglektion där lektionen till största del består av uppvärmnings- 
och teknikövningar. Denna del av sånglektionen varade i det inspelade materialet mellan 12-23 
minuter innan lektionen gick över till att handla om interpretation av sånger.  

Efter varje lektion, utom en, gjordes en kort intervju med eleven. Då det var stressigt och eleverna ofta 
var på språng till nästa lektion var det svårt att få ett meningsfullt samtal till stånd, och intervjuerna 
som empiriskt material har valts bort i studien. Dels för att intervjuerna blev fragmentariska och 
stressade, men också för att jag valt att fokusera på pedagogernas handlingsmönster och inte på om 
dessa mönster verkar meningsfulla för eleven. 

  

5.5. Transkription 
Den del av lektionen som undersökningen handlar om har transkriberats och analyserats för att 
upptäcka handlingsmönster och verktyg som används av sångpedagogen. 

Första steget var att transkribera det som sångpedagogen och eleven sa och sjöng. Här transkriberade 
jag alla verbala ljud som var möjliga att urskilja. I det inbegriper jag också verbala ljud som inte är 
ord, utan ljud som frambringas genom med hjälp av stämbanden och andra typer av artikulatorer. Alla 
ljud är inte beroende av stämbandsfonation, som till exempel smack- eller klickljud. Jag har i 
transkriberingen försökt åter ge dem på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Att transkribera och analysera ett inspelat material är att tolka det man hör och det man ser. (Kvale 
1997, s. 152) Genom att jag sätter ut skiljetecken tolkar jag till exempel vad som hör ihop med vad i 
det sagda. I transkriberingen har jag inte skrivit ner tonfall, då jag fann det näst intill omöjligt att 
verbalisera. I resultatdelen har jag i narrativen försökt återskapa miljön och tror att något av sättet 
sakerna sägs på framgår av narrativets inramning och mina kommentarer. Väl medveten om detta har 
jag försökt att tolka och omtolka för att ge en så rättvis bild som möjligt av skeenden i det inspelade 
materialet.  

Det har också förekommit enstaka ord som sagts otydligt och som jag har försökt identifiera av 
sammanhanget. Dock är det inga avgörande passager i materialet som varit otydliga. Hade så varit 
fallet, hade jag inte tvekat att kontakta informanten för ett förtydligande.  
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I transkriptionen ingick också att skriva ned övningarna i notskrift och ackorden som sångpedagogerna 
använde under dessa övningar. Basgångar med särskilda kommunikativa syften transkriberades också.  

 

5.6. Tematisering 
Efter den verbala transkriberingen flyttades fokus på olika kommunikativa teman och verktyg, ett i 
taget. De olika första teman som för det fortsatta analysarbetet var sångpedagogens ögonkontakt, 
gestik, minspel, rörelse i rummet och hur sångpedagogen använt sig av fysiska ting såsom spegel och 
piano.  

I bearbetningen av materialet var nästa steg att omstrukturera analysens första temata till att handla om 
andra sidor av kommunikationen. Det som då fick stå i blickfånget var tre handlingar: inramning, 
inspiration och återkoppling. Här ger jag en kort beskrivning av dem, en utförligare beskrivning 
kommer i resultatkapitlet. 

• Inramning handlar främst om det som händer i början och slutet av lektionens olika delar 
• Inspiration handlar om sångpedagogens utmaningar och energi till eleven  
• Återkoppling är i stort sett samma sak som det engelska ordet feedback 

Efter att ha analyserat inspelningarna ytterligare med hjälp av ovan nämnda handlingar, trädde det 
fram fyra typer av handlingsmönster. Dessa handlingsmönster har fått beteckningarna: spegling, 
överdrift, markör och erbjudande. Här presenteras de kort. En mer utförlig beskrivning kommer i 
resultatkapitlet. 

• Handlingsmönstret spegling8 handlar om att eleven speglar sig i pedagogen, dels att 
pedagogen speglar eleven, med gester, ord och minspel.  

• I handlingsmönstret överdrift återfinns överdrifter som är kombinationer av verbala, 
musikaliska, och fysiska kommunikativa tecken. 

• Markör är ett handlingsmönster där en viss kombination av kommunikativa handlingar och 
verktyg syftar tydligt på en sak eller företeelse. Markörerna är i den här studien inte verbala. 

• Erbjudande är handlingsmönster där sångpedagogen bjuder in bland annat till att sjunga, att 
utvidga sitt kunnande och/eller att tänka över sitt handlande. 

Efter att ha vaskat fram dessa olika handlingsmönster gick jag igenom det transkriberade materialet 
och markerade med färgpenna var i materialet jag kunde återfinna dem. Genom detta arbete kunde jag 
se hur handlingsmönstren ibland överlappade och kompletterade varandra. Det blev också tydligt i 
detta arbete vilka kommunikativa verktyg som samarbetar i respektive handlingsmönster.  

De kommunikativa verktyg som trädde fram i analysarbetet var minspel, mim, placering i rummet, 
kroppsrörelse, ord, paraspråk,9 fysiska gester, musikaliska gester, humor och uppmärksamhet. 
Definitionen av kommunikativa verktyg i den här studien är att de är medierande och bidrar till 
distribution av kunskap (Säljö 2005, s. 25ff). Verktygen i sig är alltså inte målet med 
kommunikationen utan det är att de är nödvändiga för att ett utbyte av kunskap ska kunna ske. När till 
exempel humor används som kommunikativt verktyg är inte målet att skratta och ha roligt, utan 
meningen kan vara att som Karlsson (2014) skriver i sin uppsats skapa en distans till saken som gör att 
man kan se saken på ett annat sätt och därmed underlätta metakognitionen, alltså hur man tänker om 
saken. 

 
8 Spegling är ett etablerat uttryck inom psykoterapi och används i flera former av samtalsstöd som coachning och 
själavård. Se till exempel Gjerde (2004). 
9 Begreppet ”paraspråk” har jag lånat från Dimbleby och Burton (1999, s. 56). Dock använder jag det på ett lite 
annat sätt, här betydelsen röstljud som inte har lexikal betydelse, till exempel hummanden, stön, skratt etc. 
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5.7. Förförståelse 
Min förförståelse i sammanhanget är att jag själv är sångpedagog och röst- och talpedagog. Som 
sångpedagog har jag arbetat sedan 1990. Det innebär att jag har min egen erfarenhet och kanske en del 
förgivettaganden som påverkar analysen. Jag har försökt att sätta mig in i ett perspektiv där jag inte tar 
något för givet. Det skulle dock kunna vara så att jag missar något på grund av att jag känner fältet väl. 
Att jag inte ser saker för att de är självklara för mig. Å andra sidan kan också kunskapen om fältet 
hjälpa till i analysen av skeenden och uttryckssätt i studien. Alvesson och Sköldberg påpekar att allt 
seende är perspektiviskt och att seendet är oskiljbart från perspektivet (Alvesson & Sköldberg 2005, s. 
63). Det skulle kunna innebära att mitt perspektiv som sångpedagog inte är bättre eller sämre i 
förhållandet till mitt forskningsområde. Det är bara just det perspektivet. Så länge jag är tydlig med 
vilket perspektiv jag har är det även möjligt för andra som tar del av min tolkning och analys av det 
betraktade, att förhålla sig till betraktarens, mitt, perspektiv. Samtidigt är det, enligt Alvesson & 
Sköldberg (2005, s. 19) i kvalitativa studier viktigt att utgå från det man ska studera och att i sin 
tolkning och förståelse för det studerade fenomenet utgå från den innebörd som de människor som 
fenomenet angår, ger det. 

Mitt förhållande till fältet är det som kallas emic, vilket innebär att jag betraktar fältet med ett 
inifrånperspektiv. Även om jag inte arbetar i just den typ av skola där observationsmaterialet samlas in 
så är arbetsfältet liknande. 

Det som också kan vara till hinder för att se saken på ett tydligt sätt är min relation och förförståelse 
för de sångpedagoger jag har filmat. Min uppfattning om dessa tre är att de alla är bra sångpedagoger. 
Att de är kunniga i sitt fält, att de har en god kommunikativ förmåga, att de alla är goda musiker med 
förmåga till att förmedla musik med meningsfullt uttryck och att de är engagerade i sina elever. Att 
medvetet försöka inta ett något sånär neutralt förhållningssätt för att kunna göra en analys, har varit 
nödvändigt, för att kritiskt granska det insamlade materialet.  

Jag har en bild av vad det innebär att vara sångpedagog, och jag har ett teoretiskt perspektiv som till 
största delen relaterar till kulturpsykologi och jag försöker att hitta nya mönster i det material som jag 
samlat in. Det innebär att mitt förhållningssätt till materialet kan sägas vara abduktivt (Alvesson & 
Sköldberg 2005, s. 58). 

 

5.8. Samtycke 
Inspelningarna är gjorda i samtycke med elever och sångpedagoger. Jag tog först kontakt med 
sångpedagogerna och bad att få komma. De frågade i sin tur eleverna om de tyckte det var okej att jag 
kom och filmade en lektion med dem. När jag hade fått klartecken till att komma bokade vi tid för 
observationstillfällena. Väl på plats, innan jag satte igång kameran, frågade jag återigen eleven om de 
gav sitt samtycke till att jag satt med på lektionen och filmade den. Jag fick nästan varje gång också ge 
en liten inblick i vad jag skulle göra och poängterade att mitt fokus inte var på elevens prestation, utan 
på vad sångpedagogen gjorde. Alla elever var med på att jag satt där, och verkade inte nämnvärt störda 
över att jag satt med på lektionen. Elevernas föräldrar är inte tillfrågade i enlighet med rådande praxis 
tolkning av vetenskapsrådets och Codex riktlinjer (2015) för ungdomar i den här åldern. 

Eleverna som är filmade är också informerade skriftligt via mail om uppsatsens innehåll och hur 
materialet används. De filmade eleverna har via svarsmail samtyckt till att jag får använda det 
inspelade materialet till att skriva min uppsats. En av eleverna ville inte av principiella skäl bli kallad 
”hen” och helst ville hon bli kallad vid sitt namn. Jag har tillgodosett hennes önskan till viss del och 
kallar den eleven för hon. Materialet finns lagrat och behandlas konfidentiellt. 
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6. Resultat 

Under arbetet med det insamlade materialet kom tre huvudtyper av kommunikation att bli tydliga. Det 
handlar om hur sångpedagogerna börjar och slutar en övningssekvens,10 hur sångpedagogerna under 
pågående övning inspirerar eleven och slutligen på vilka sätt sångpedagogen återkopplar till det som 
eleven gjort. I det här kapitlet presenteras dels sångpedagogerna och deras arbetsmiljö, dels 
presenteras närmare de kommunikativa verktyg och handlingsmönster som används i de tre typer av 
handling som nämnts i metodkapitlet (se 5.6). 

  

6.1. Sångpedagogerna 
Här följer en beskrivning av sångpedagogerna. De har lite olika utbildning och inriktning. Jag har valt 
att presentera dem ganska kort, då fokus i undersökningen ligger på att beskriva handlingsmönster och 
inte jämför olika handlingsmönster eller analyserar varför handlingsmönstren ser ut som de gör. Dock 
finns det i resultatet variationer av handlingsmönster som kan anses vara kopplade till 
sångpedagogernas bakgrund.  

 

6.1.1. Alice 
Alice har jobbat som sångpedagog sedan 1992, och sedan år 2000 som sångpedagog på gymnasiets 
estetiska program. Sin utbildning har hon fått vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Vid sidan av 
arbetet som sångpedagog har Alice även uppdrag på professionell nivå som solist och körsångare, 
främst i den västerländska konstmusiktraditionen. Alice tar själv sånglektioner när tid och tillfälle ges.  

 

6.1.2. Barbro 
Barbro har sin bakgrund i folkmusiken. Hon utbildade sig till sångpedagog vid Stockholms 
musikpedagogiska institut och har arbetat som sångpedagog sedan 1985. På musikgymnasiet har hon 
arbetat som lärare sedan 1996. Barbro har förutom sin sångpedagogutbildning också en 
påbyggnadsutbildning till röst- och talpedagog. Hon har tidigare också haft undervisning som 
röstlärare på gymnasiets teaterprogram. Barbro frilansar också som pedagog och sångerska, främst 
inom folkmusik.  

 

6.1.3. Calle 
Calle har musiklärarutbildning från Kungl. Musikhögskolan med inriktning rytmik och med 
sångpedagogik som tillval. På gymnasiets musikestetiska program undervisar han på deltid, då han 
även har tjänst i kommunala musikskolan som körledare. Som lärare på musikgymnasiet har han sång, 
musikteori och kör. Han har varit lärare på estetiskt program sedan 1995, som sångpedagog sedan 
1998. Calle är också en anlitad kompositör och komponerar framförallt för kör. 

 
10 Med en övningsskvens menas här den tid eleven och pedagogen arbetar med samma övning. Ofta transponeras 
övningen och sjungs i flera tonarter under en övningssekvens. 
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6.2. Rummen 
Innehållet i rummet och hur rummets inredning är placerad kan ha betydelse för hur de 
kommunikativa verktygen används.  

Alla tre sångpedagogernas rum är rektangulära och utrustade med ett akustiskt piano, eller i Alices 
fall, en flygel. Alla tre har också bord, stolar, skrivbord, spegel, notställ, mikrofon och förstärkare. 
Barbros och Calles rum är ungefär lika stora medan Alices rum är större.  

När man kommer in i Alices rum är flygeln på höger sida, notstället rakt fram, spegeln är på väggen 
rakt fram men en bit till vänster: alltså inte så nära flygeln.  

I Barbros rum är pianot direkt till höger när man kommer in genom dörren, och det står parallellt med 
väggen till höger. Spegeln är på väggen till vänster och notstället är rakt fram. När Barbro sitter vid 
pianot ser hon rakt in i spegeln på motsatt vägg.  

Calles rum har pianot till höger i vinkel mot väggen. Spegeln är på väggen rakt fram när man kommer 
in i rummet, placerad bakom Calle när han sitter vid pianot. Calles elever ser alltså rakt in i spegeln 
om de tittar mot väggen. Calles notställ står rakt fram när man kommer in i rummet.  

Alices och Barbros elever placerade sig vid notstället, medan Calles elever ställde sig vid pianot, 
ganska nära väggen. För att se eleven från pianopallen måste Calle vrida huvudet en aning till vänster. 
Barbro och Alice har eleven rakt framför sig från sina respektive pianopallars plats.  

 

6.3. Handlingsmönster, handling och kommunikativa verktyg 
De olika typerna av handlingsmönster har utarbetats ur tre handlingar. De fyra olika 
handlingsmönstren finns alltså representerade i de tre typerna av handling och vice versa. För att 
utföra den typ av mediering som företräds av dessa olika handlingsmönster, behövs kommunikativa 
verktyg. De kommunikativa verktygen är nödvändiga i medieringen och olika typer av kommunikativa 
verktyg fyller olika typer av behov vid olika typer av kommunikation 

 

6.3.1. Kommunikativa verktyg  
I studien framkommer olika typer av kommunikativa verktyg för kunskapsförmedling. De 
kommunikativa verktygen11 är grupperade i enheter enligt listan nedan: 

• Minspel: till exempel kisande ögon, plutande mun, höjda ögonbryn och rynkad panna  
• Mim: visar till exempel stavelser, utan att använda rösten  
• Placering: till exempel nära eller långt bort från eleven, stå eller sitta bakom pianot  
• Kroppsrörelse: luta sig framåt, bakåt, vrida eller sträcka kroppen 
• Beröring: att röra vid eleven 
• Ord:12 lexikala 
• Paraspråk: inandningar, klickljud, utrop, hummanden, med mera 
• Humor: skämt och skratt  
• Fysiska gester: framför allt användande av armar och händer 

 
11 Verktyget noter finns inte här bland kommunikativa verktyg. Det användes endast vid ett tillfälle i studien, och 
då för att eleven skulle minnas övningen för att kunna öva på egen hand efter lektionen.  
12 Jag väljer att kalla verktyget för ord och inte språk, bland annat för att det används mer än ett språk av 
informanterna.  
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• Framförande: lärarens pianospel13 och sång där lärarens framförande i sig är inte viktigt utan 
det som framförandet kommunicerar 

• Uppmärksamhet: se och höra eleven 

I en snickares verktygslåda finns det olika sorters skruvmejslar som fyller samma typ av funktion, men 
varierar en aning beroende på hur skruvarna de arbetar tillsammans med ser ut. Likaså har den 
kommunikativa verktygslådan flera verktyg med variationer, som ändå hör till samma kategori av 
verktyg.  

Dessa kommunikativa verktyg som jag har identifierat i materialet kombineras på olika sätt i de 
handlingsmönster som jag presenterar lite närmare här nedan.  

Generellt kan sägas att de flesta verktygen återkommer i alla handlingsmönster och handlingar, men 
det är tydligt att vissa verktyg återkommer oftare i vissa typer av handlingsmönster och handlingar. 
Humor återkommer oftare i handlingsmönstret överdrift än i något annat handlingsmönster, och mim 
är oftare representerat i handlingen inspiration.   

 

6.3.2. Handlingsmönster 
Handlingsmönstret spegling handlar om att eleven speglar sig i pedagogen, dels att pedagogen speglar 
eleven, med gester, ord och minspel. Speglingen kan ske samtidigt eller i efterhand, växelvis mellan 
kommunikatörerna. Spegling kan sägas vara en form av återkoppling och det kan förekomma till 
exempel i form av efterliknande, beröm och/eller frågor. 

I handlingsmönstret överdrift finns kombinationer av verbala, musikaliska, och fysiska 
kommunikativa tecken. Vilket kommunikationssätt som dominerar, eller hur kommunikationssätten 
kombineras kan variera. Det kan vara ett eller flera teckensystem som görs på ett överdrivet sätt. När 
många teckensystem medierar en och samma sak blir den totala kommunikationen överdriven. Det 
gemensamma för handlingsmönstrets variationer är att kommunikationen görs på ett övertydligt sätt.  

Erbjudande är handlingsmönster där sångpedagogen bjuder in till exempel till att sjunga, att utvidga 
sitt kunnande och att tänka över sitt handlande. I erbjudandet är sångpedagogen tydligt en kulturell 
representant. Erbjudande kan innehålla erfarenhet, delaktighet, kunnande och reflektion. I erbjudande 
är sångpedagogen den som för handlingen framåt i lektionen.  

Markör är handlingsmönster där en kombination av kommunikativa handlingar syftar tydligt på en sak 
eller företeelse. Markörerna finns som musikaliska, auditiva och fysiska gester. Markörerna är 
fortfarande beroende av den lokala situationen och kontexten, men i situationen och kontexten är deras 
budskap entydigt. Markörerna markerar till exempel start och slut på hela lektionen eller sekvenser i 
lektionen. De kan också markera sångtekniska företeelser.  

Det är inte vattentäta skott mellan dessa teman utan det förekommer samverkan mellan de olika 
tematiserade handlingsmönstren. Till exempel är handlingsmönstren markör och erbjudande ofta i 
samverkan, likaså erbjudande och överdrift. Förutom att de samverkar överlappar de varandra till viss 
del, men det finns ett huvudfokus specifikt för varje handlingsmönster. 

 

6.3.3. Handlingar 
De aktiviter som är utgångspunkter för handlingsmönstren, är de tre typer av handling som är tydligast 
i materialet. Handlingarna överlappar inte varandra i någon högre grad, men däremot kan det växla 
snabbt mellan dem.  
 
13 Jag har valt att inte använda röst och piano som verktyg, då jag tänker att det främst är framförandet som 
kommunicerar, även om piano och röst är nödvändiga i framförandet. Av samma skäl skriver jag gest och inte 
hand eller arm. 
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• Inramning handlar dels om hur hela sånglektionen börjar, vad som händer precis när eleven 
träder in i lektionssalen och dels hur sångpedagogen avslutar passet med uppvärmnings och 
teknikövningar och går in i den del av lektionen som handlar om interpretation av sånger. Dels 
handlar det också om hur stämningen i rummet är, relationen mellan sångpedagogen och 
eleven. Vanliga kommunikativa verktyg är här ord, uppmärksamhet och minspel.  

• Inspiration handlar om hur sångpedagogen ger energi till övningarna, men också hur 
sångpedagogen i övningarna ”drar med” sig eleven genom till exempel de kommunikativa 
verktygen mim, uppmuntran, fysiska gester, paraspråk och framförande. Sångpedagogens 
bejakande och positiva inställning och attityd till såväl elev som ämne är viktiga här.  

• Återkoppling kan sångpedagogen ge genom att tillexempel kommentera verbalt på vilket sätt 
sångpedagogen tycker att eleven kan förbättra sången, och genom att ställa frågor till eleven 
om det nyss gjorda. Men det handlar också om att sångpedagogen under pågående övning ger 
respons till elevens sång. Vanliga kommunikativa verktyg är här ord, framförande, 
uppmärksamhet och minspel. 

6.4. Sånglektionernas inledning 
När eleven kom in till lektionen, hälsade alla på varandra och observatören presenterades för eleven. 
Observatören gav oftast eleven på förekommen anledning, en inblick i studien. Precis i början av 
lektionen frågar sångpedagogen eleven hur det står till, om de har sjungit idag etc. Detta mönster finns 
hos alla lärarna för alla eleverna i studien. Efter detta inledande och inkännande moment börjar 
undervisningen i form av övningar.  

Gemensamt för alla sångpedagoger är de allra första övningarna har fokus i hög grad ligger på 
andning, stöd och i viss mån på röstegalisering, alltså att få rösten att klinga så likt som möjligt i alla 
lägen. De första övningarna under en sånglektion byggde inte på fixtoner, alltså toner med en tydlig 
centrering kring en viss frekvens, utan rösten användes på annat sätt. Det var genom till exempel 
genom lågt taltonläge och genom glissandon över ett stort tonomfång. Detta handlingsmönster, att 
börja lektionen i med talröstliknande övningar, var genomgående för alla sångpedagoger och alla 
lektioner i studien. Det tydligaste handlingsmönstret här är spegling, då eleverna och läraren antingen 
växlar mellan att eleven härmar lärare, både med röst och gester, eller att lärare och elev är samtidiga i 
sina rörelser och ljud. Men det förekommer också inslag av överdrifter i form av överdrivna gester och 
ljud. Erbjudande i den här delen av lektionen handlar om att ge nya övningar eller nya språkljud i 
övningen. Den enda markör som finns representerat som inandning för start. 

 

6.5. Inramning 
Under lektionerna kan man se tecken på att det är en god stämning i rummet. Det förekommer en del 
skämt, skratt och många leenden. Eleverna verkar ha förtroende för sina sångpedagoger, och 
sångpedagogerna är engagerade i sina elever. Alla elever bekräftas dels genom att de har 
sångpedagogens odelade uppmärksamhet och dels genom att deras åsikter och tankar tas på allvar. 

 

6.5.1. Spegling i inramning 
I inledningen av varje lektion hälsar sångpedagog och elev på varandra. Sångpedagogen frågar lite hur 
det står till och om eleven har sjungit något under dagen. Under tiden eleven berättar hur det är kan 
man se hur sångpedagogen genom sitt minspel och sin ögonkontakt tar in och återspeglar elevens 
berättelse. Alla sångpedagoger speglar eleven och det eleven berättar genom hummanden, ord, tonfall, 
gester och minspel under tiden och efter eleven berättat. Sångpedagogen bekräftar att hen hört vad 
eleven sagt och ställer följdfrågor till eleven, eller summerar det eleven sagt. 

Barbros elev kommer in och de hejar på varandra. Barbro och eleven pratar lite om att lektionen 
ska spelas in som de talat om tidigare. ”Då är det ingen happy surprise, så där” säger Barbro och 
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de båda skrattar. Barbro undrar hur rösten känns i dag och eleven säger att hen är inne i en period 
då rösten känns dålig. Barbro nickar och hummar och säger ibland ”okej”. Barbro tittar på eleven 
hela tiden och när eleven berättat klart säger hon: ”Ja, jag hör att det är lite beslöjat.”  

Barbro bekräftar att hon uppfattar vad som sägs genom att spegla och bekräfta elevens budskap. Detta 
mönster återkommer hos alla sångpedagoger. Det är inte alltid sångpedagogen håller med, ibland för 
sångpedagogen in en ny tanke i situationen, eller speglar elevens tankar med sin erfarenhet. Det gör 
till exempel Alice när en elev är täppt i näsan och tycker att det därför är svårt att sjunga. Då säger 
Alice att det påverkar sången, men att röstbildningen inte sker i näsan utan i struphuvudet och att man 
därför kan koppla bort nästäppan som något som har stor påverkan på sången. 

Eleven speglar också läraren genom att härma läraren som förebildar. Det är vanligt, framför allt hos 
Calle och Alice att de i inledningen av en övningssekvens sjunger delar av eller hela den övning som 
sekvensen innehåller. De ger en klingande förebild tillsammans med gestik och mimik som eleven kan 
spegla. Eleven får en klanglig och musikalisk förebild som förstärks av sångpedagogens kroppsliga 
uttryck. 

Alice visar vid ett par tillfällen hur elevens hållning påverkar sången. Hon visar hur eleven gör – 
speglar elevens rörelsemönster – och ger eleven en för sången bättre hållning – som eleven kan spegla. 
Calle speglar vid några tillfällen verbalt och med sitt ansiktsuttryck det han hör. När han ger eleven 
något att spegla, använder han nästan alltid sin röst, gester och ord. 

 

6.5.2. Överdrift i inramning 
I materialet för undersökningen är det få överdrifter kopplade till inramningen. Ett av de tillfällena 
återges här nedan. Calle introducerar övningens legatokänsla och frasering med hjälp av ett överdrivet 
lidelsefullt ansikte.  

Det är en bit in i lektionen och Calle spelar lite på en melodi i moll på pianot. Han gör ett tydligt 
legato, blundar och ser lidande ut i ansiktet samtidigt som han rör huvudet mjukt åt sidan i 
harmoni med fraseringen.  

En annan typ av överdrift som har musikaliskt innehåll är när en sångpedagog i avslutningen av en 
övningssekvens gör ritardando, en nedåtgående basgång, lägger två tonikaackord i arpeggio i två- och 
trestrukna oktaven och säger: ”Tack!”. Anrikningen av kommunikativa tecken som visar på avslutning 
blir till en överdrift. 

 

6.5.3. Markör i inramning 
I undersökningen finns många markörer för början och slut där den musikaliska gesten är påtagligt 
tydlig. Musikaliska tecken samverkar med andra typer av teckensystem.  

Barbro sitter vid pianot och tittar på sin elev. Samtidigt som hon börjar spela en melodi med höger 
hand på pianot säger hon: ”Vi tar väl en liten båbibå då.”  
Barbro spelar melodin hela tiden i höger hand, hon fyller i med bastoner efter ungefär halva 
övningen där melodin har ett staccatoparti. Barbro gungar rytmiskt på varje ton.  
När hon spelat övningen en gång på pianot markerar Barbro övningens slut med ett slutfall i 
basgången. Genom att göra en inandning och mima stavelserna visar hon att det är dags för eleven 
att börja sjunga. Hela övningssekvensen avslutas med att Barbro spelar lägger tonikaackord i 
höger hand med bastonen med vänster hand och medan detta klingar gör hon också ett 
tonikaackord med arpeggio i tvåstrukna oktaven.   

I den lokala kontexten finns det markörer som är självklara för i det här fallet, sångpedagogen och 
eleven. När sångpedagogen säger: ”En liten båbibå” tillsammans med pianospelet blir det tydligt för 
just den här eleven vilken övning det är de ska sjunga.  
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En typ av musikalisk gest för att starta är basgångar. Till exempel i C-dur14 från G upp till C. Då börjar 
eleven sjunga när basgången landar på grundtonen C. Det är också vanligt med en ackordföljd C G7 
C, Då startar eleven när det andra c-durackordet tas.  

För att markera slut, finns både olika typer av basgångar, till exempel c1 G E G C, som är en rörelse 
neråt, ackordföljder till exempel C-dur, F-dur, C-dur och ”arpeggioslut”. Det sistnämnda används av 
alla tre sångpedagogerna vid något tillfälle. Arpeggioslut innebär att sångpedagogen spelar tonika-
ackordet i två- eller trestrukna oktaven med arpeggio. 

De musikaliska gesterna har ofta ett ritardando, både vid början och slut.  Är det fråga om att starta 
något tittar sångpedagogen på eleven, andas ofta in, lutar sig framåt, och/eller börjar mima eller sjunga 
med eleven. Är det musikaliska markörer för att visa slut, lutar sig sångpedagogen ofta bakåt – 
antingen under tiden hen spelar slutet, eller just efter hen spelat klart. Sångpedagogen kan också säga 
till exempel ”Tack!” eller ”Ja!” och/eller le mot eleven. De musikaliska tecknen för start eller slut 
kombineras alltså med ord, mimik och olika typer av gester. 

 

6.5.4. Erbjudande i inramning 
Alice och sångeleven avlutar en övningssekvens och Alice säger till eleven att det finns lite olika 
saker hen kan öva på - fast en sak i taget: att titta på sig själv i spegeln, att koncentrera sig på att 
sträcka på nacken, att i övningen göra en djup nigning på de högsta tonerna. Eleven nickar och 
hummar jakande under tiden Alice säger detta. 

I avslutningen av en övningssekvens förekommer det att sångpedagogen ger tips på hur eleven ska 
göra för att öva på egen hand. Det förekommer dels som här, när sångpedagogen säger hur och vad 
eleven skulle kunna göra för att bli bättre sångare, och dels i början av en övning när sångpedagogen 
tydliggör övningens syfte och vad eleven kan tänka på i övningen. Både i början och i avslutningar av 
en övningssekvens förekommer frågor till eleverna om varför de tror att de gör övningen och vad som 
är viktigt att tänka på när den här övningen görs.  

 

6.6. Inspiration 
Inspirationens funktion är att uppmuntran och att stärka elevens självförtroende i sången. I 
handlingsmönstret ingår också utmana eleven att våga pröva nya sätt att sjunga och hantera sitt 
instrument och sin kropp. Detta sker bland annat genom att sångpedagogerna visar eleverna 
uppskattning, utmanar till att röva ett större röstomfång och att pröva att använda rösten på nya sätt. 
Alla sångpedagogerna ger uppmuntrande ord till sina elever. Calle och Alice gör det i högre 
utsträckning under det att en övning pågår, än Barbro. Barbro ger ofta verbal inspiration mellan 
övningarna i en övningssekvens. Alla tre sångpedagogerna gestikulerar, mimar med i övningen och 
ger impulser till eleverna med sina ansiktsuttryck. I de fall där de ackompanjerar övningen förstärks 
också övningen musikaliskt.  

 

6.6.1. Spegling i inspiration 
Alice har ställt sig med eleven framför spegeln. Hon pekar på elevens nacke och säger: ”Då känner 
du att du liksom vill dra ihop här” Eleven håller med. ”Bra!” säger Alice och fortsätter med att 
visa och förklara hur eleven kan tänka för att sträcka på nacken på ett avspänt och men ändå aktivt 
sätt. 

 
14 Alla musikaliska exempel ges också fortsättningsvis i C-dur.  
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Alice ger eleven möjlighet att se sig själv i spegeln. Den fysiska spegeln hjälper Alice att visa det hos 
eleven som skulle kunna ändras. För att eleven ska ha något att eftersträva ger hon också eleven en 
förebild genom sig själv. Alice visar genom sig själv hur eleven gör och hur hen borde göra. Eleven 
kan då se Alices sätt att göra och jämföra med sin egen spegelbild.  

Nästan hela tiden finns melodin representerad i sångpedagogernas pianospel. Det gör att eleverna har 
en klingande förebild att spegla sig mot 

Det förekommer många imperativ i spegling av inspiration. När eleven närmar sig eller gör något på 
det sätt som sångpedagogen efterfrågat, kommer det ofta ett ”Bra!”, ”Jajamensan!”, ”Ja!” från 
sångpedagogen med ett leende, som bekräftelse på att det som eleven gjort är bra.  

 

6.6.2. Överdrift i inspiration 
Calle spelar en melodi i moll och frågar eleven om hon kommer ihåg den övningen. De sjunger 
den tillsammans två gånger innan Calle säger: ”Bra! Håll kvar det där och förstärk allting så att det 
blir ännu mer romantiskt.” Calle visar vad han menar genom att sjunga övningen med ett smetigt 
legato, tydliga crescendo – diminuendobågar, en lidelsefull min, mjuka huvudrörelser och ett 
följsamt legatoackompanjemang på pianot. När han precis sjungit klart snyftar han till och säger 
med ett subtilt leende: ”Make me cry baby. Varsågod.” 

Calle verkar vilja få ett tätt legato med tydliga fraseringar i övningen. Hans sätt att överdriva övningen 
landar i att de båda skrattar då eleven speglar Calles förebildande och överdriver så att det blir för 
mycket glissando i övningen. Den här typen av överdrifter hos sångpedagogerna är rätt vanliga i de 
situationer när sångpedagogen försöker få eleven att göra något som är utanför det som är känt av och 
tryggt för eleven. Exemplet ovan är det enda i sitt slag i materialet, där eleven hakar på 
sångpedagogens överdrift så till den grad att de är tvungna att backa en aning. Oftast gör eleverna en 
liten del av det som sångpedagogen gör. Något som också Barbro påpekar vid ett tillfälle; att hon 
överdriver mycket men inte väntar sig att eleven ska överdriva på samma sätt.  

Inspiration med hjälp av överdrift under pågående övning handlar i Alices fall ofta om stora gester och 
en mycket tydlig mimik. Alice ställer sig ofta upp vid klaviaturen och spelar melodin med höger hand 
och gör stora gester med vänster hand, gesterna kompletteras med tydlig mimik och kroppshållning. I 
Barbros fall handlar det mycket om kroppsrörelse och en oerhört tydlig mimik. Calles överdrifter 
ligger oftast i pauser mellan övning och övningssekvens. Calles överdrifter är ofta ord i kombination 
med gester. 

 

6.6.3. Markör i inspiration 
Hos alla tre sångpedagoger finns en gemensam gest som i kontexten tydligt verkar handla om 
huvudklang: de lyfter ena handen i huvudhöjd och för handen en aning uppåt med handryggen mot 
taket och har lätt kupad hand. Den gesten förekommer med ord, och utan ord. Ofta är den tillsammans 
med en sträckt nacke och/eller en mimik där ansiktet strävar uppåt med lyfta ögonbryn och ”stora” 
ögon. 

Barbro ger eleven, som för dagen är lite dålig i halsen, uppmaningen att förbereda sig inför att 
börja sjunga: ”[...] Att du tar tag med stödet [gör en griprörelse framför magen] verkligen öppnar 
halsen [gör en gest med båda händerna i halshöjd, rörelsen går ut från halsen, samtidigt som hon 
spärra upp ögonen] tänker tonen [höger hand lyft i huvudhöjd] och sedan sjunger du.” 

I Barbros återkommande gestik finns den i exemplet beskrivna griprörelsen framför magen som hon 
använder när hon talar om stödet. Hon gör den i både sång- och talövningar, utan att använda ord 
samtidigt.  Den här gripgesten framför magen återfinns också hos Alice, ofta med en liten rörelse in 
mot magen, när hon talar om stödet. 

  



27 

 

6.6.4. Erbjudande i inspiration 
Några typer av inspirerande erbjudanden är sångpedagogerna mitt i övningen eller övningssekvensen 
tänker att eleven behöver draghjälp på något sätt. Den hjälpen kan bestå i tips som handlar om till 
exempel om att högre toner behöver större mun och mer stöd eller att eleven ska sjunga starkare eller 
svagare, det kan uttryckas med ord, gester, minspel, utrop ”Ah” eller ”Å”, kroppshållning, sättet 
pedagogen spelar på pianot och genom att pedagogen sjunger med eleven. 

Calle och eleven konstaterar att de inte haft lektion efter en käkoperation som eleven genomgått 
och att eleven nu har svårt för vissa språkljud. Calle lägger mjukt ett Cadd9 på pianot, innan han 
sjunger övningen som går på jämna åttondelar på skalans tre första toner på ett tonande ”z”. Han 
ackompanjerar övningen med Cadd9, F/C, Cmaj9, F/C, Cadd9. Medan han sjunger övningen 
blundar han och rör huvudet mjukt i sidled.  

Redan i inledningen inbjuder Calle här till ett mjukt och behagligt sångsätt genom ackordets färgning i 
kombination med sättet han slår an ackordet. Genom det sätt på vilket han sedan sjunger, de ackord 
han väljer att spela och genom det sätt han rör sig, erbjuder han eleven ett avspänt och mjukt sångsätt. 
Calle är den som varierar sina ackordföljder mest av de tre sångpedagogerna i undersökningen. De 
andra varierar liksom Calle sitt anslag och sin dynamik i pianospelet beroende på övningens karaktär. 

  

6.7. Återkoppling 
Återkoppling handlar om att sångpedagogen ger eleven sina synpunkter på det eleven gör eller just 
gjort. Att ge återkoppling förutsätter att sångpedagogen är fokuserad och lyssnar på eleven. Det finns 
en skillnad mellan Alice och Barbro å ena sidan och Calle å andra sidan hur de lyssnar och tar in 
eleven. Alice och Barbro tittar i stort sett hela tiden på eleven under tiden de gör övningarna. Calle 
blundar ofta under det att eleven sjunger övningarna. 

  

6.7.1. Spegling i återkoppling 
I materialet återkommer det ofta a att sångpedagogen först speglar elevens sätt att göra och sedan visar 
sångpedagogen vad och på vilket sätt eleven ska försöka göra. Men det förekommer andra varianter: 

Calle sjunger en övning som spänner över en oktav, med eleven. När de har sjungit den några 
gånger och succesivt flyttat den uppåt stannar Calle upp, eleven tystnar medan Calle sjunger halva 
övningen två gånger. Den första gången med vänligt ansikte och vidgat svalg. Andra vändan 
sjunger Calle de högsta tonerna med ett spänt ansikte, han lutar kroppen framåt och sträcker fram 
höger hand som han knyter. Sedan säger han att eleven ska lätta på tonen och inte klämma. De 
sjunger övningen tillsammans och den här gången låter elevens röst öppnare och mjukare. 

Calle speglar elevens sätt att sjunga, just här gör han det också med en liten förstärkning av 
ansiktsuttryck och med den knutna handen. Den första genomsjungningen ger han eleven en friare 
klang jämfört med den andra genomsjungningen. I exemplet ovan ger alltså Calle först ett klingande 
exempel på åt vilket håll eleven bör sträva, innan han speglar det som eleven gjorde.  

Återkoppling till eleverna sker också i handlingsmönstret spegling med ord och mimik. Det är vanligt 
med orden då är imperativ som ”Bra!”, ”Ja!” och liknande tillsammans med ett glatt och öppet ansikte, 
för att spegla elevens framsteg och sång. Det är dock inte alltid elev och lärare är överens i 
återkopplingen. I exemplet för erbjudande längre ner finns ett av flera exempel där läraren tycker att 
det som eleven just sjungit låter bra men eleven inte är lika övertygad.  
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6.7.2. Överdrift i återkoppling 
Att återkoppla med en överdrift återkommer ofta i undersökningens material. Överdrifterna kan vara 
både klingande och icke-klingande, verbala och icke-verbala. De innehåller i stort sett alltid gestik och 
mimik som är överdriven.  

Alice och eleven har arbetat med att hitta placering av tonen bakom kindknotorna. Nu har de 
flyttat en övning ganska lågt. Alice säger till eleven: ”Bra! Och så när du kommer ner igen att du 
inte blir för [slår ihop händerna horisontellt framför magen, sjunker ner på pianopallen, och 
skrynklar ihop ansiktet], utan håller kvar [sveper uppåt med höger hand, öppnar upp ansiktet och 
sträcker på sig] höjningen. 

Alice återkopplar till elevens låga ton som blev klanglös och hård, genom att med kroppshållning, 
gester och mimik illustrera hur den låga tonen klingade. Genom att använda flera teckensystem 
samtidigt, och att genom att varje sätt hon använder för att kommunicera är mycket tydliga, blir 
kontrasten mellan ”fel” sätt att sjunga och ”rätt” sätt att sjunga överdriven.  

Även exemplet ovan med Calle (6.7.1.), innehåller en återkopplande överdrift när han skrynklar ihop 
ansiktet, lutar sig framåt och knyter näven. Även här blir de samverkande kommunikativa verktygen 
överdrivna för budskapet att elevens höjdtoner har för lite klangutrymme. 

  

6.7.3. Markör i återkoppling 
Alice och eleven har arbetat med att eleven ska sträcka på nacken, och nu vill Alice att eleven inte 
bara sträcker på nacken, men att det finns en rörlighet i den också. För att bli medveten om det får 
eleven röra huvudet i sidled tillsammans med ”dela ut”-gester. Alice sitter och ”hjälper till” med 
rörelsen med vänsterhanden och under tiden spelar hon melodin med höger hand. Övningen 
transponeras uppåt. Vid ett tillfälle, under det att eleven sjunger övningen, flyger Alices 
vänsterhand upp strax över huvudet samtidigt som hon gapar stort och vidgar ögonen. 

Den här kombinationen av gester och uttryck, som inte handlar om det de tidigare har talat om, att röra 
på nacken, kommenteras aldrig av Alice. Övningen är i ett rätt högt tonläge för eleven och det verkar 
rimligt att den här gestkombinationen fyller en funktion för eleven. Det finns gestkombinationer som 
påminner om den här hos alla tre sångpedagogerna. Den förmedlar en justering av något annat än vad 
sångpedagogen tidigare uttryckt i ord och gestik, och återkopplar till något som sångpedagogen hör 
och vill att eleven observerar och rättar till.  

 

6.7.4. Erbjudande i återkoppling 
Alice och eleven har arbetat med att få eleven att ”lyfta kindknotorna”. Eleven är i ett högt läge 
och sjunger övningen. Alice säger med ett leende direkt efter eleven sjungit övningen: ”Javisst! 
Javisst! Det tyckte jag var väldigt stor skillnad. Märkte du det?” Eleven svarar: ”Lite.” Då skrattar 
båda litegrand och Alice säger att hon tyckte att det var jättestor skillnad och att upplevelsen hos 
den som sjunger, inte alltid stämmer med det som den lyssnande hör: ”Då får man bara lita på att 
det var så”. 

Alice ger eleven tillfälle att reflektera över sitt sjungande. Alices upplevelse att det var stor skillnad på 
hur sången klingade verkar inte helt delas av eleven, men genom sin egen erfarenhet kan Alice 
förmedla att upplevelsen av det sjungna kan vara olika hos den som sjunger och den som lyssnar.  

Alla tre sångpedagogerna ställer frågor till eleverna som syftar till att reflektera över det de gör. 
Barbro är den av sångpedagogerna som oftast ställer frågor om varför en viss övning görs. Ibland 
ställs den retoriskt och hon svarar på den själv, men oftast reflekterar hon och elev tillsammans över 
övningen.  

När eleverna ibland har fått en instruktion för att sjunga på ett visst sätt får de en återkoppling att de är 
på rätt väg och att de ska hålla kvar precis det de nyss gjorde men lägga till en tanke. Ett exempel från 
materialet är när Calle instruerar en elev att vidga svalget för att få en mjukare klang. Eleven lyckas få 
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till den mjuka klangen, men backar samtidigt ordentligt i röststyrka varpå Calle ber eleven att behålla 
klangen men sjunga lite starkare.  

 

7. Diskussion 

I studien ligger fokus på sångpedagogers kommunikativa handlingsmönster i enskild undervisning. 
Syftet med studien har varit att urskilja kommunikativa tillvägaggångssätt genom att se vilka 
kommunikativa handlingsmönster sångpedagogerna använde i undervisningen. Följande 
forskningsfråga har utarbetats: Vilka kommunikativa handlingsmönster finns hos sångpedagoger i 
enskild undervisning? I diskussionen jämförs mina resultat med teori och tidigare forskning. 

De handlingsmönster som studerats ligger under den första delen av lektionen där lektionen bestått av 
uppvärmnings- och teknikövningar. Hur de olika handlingsmönstren används i olika typer av 
handlingar och vilka kommunikativa verktyg som sångpedagogen använder sig av har jag belyst 
genom exempel från studien. I följande avsnitt diskuteras dels skillnader och likheter mellan 
sångpedagogernas sätt att användakommunikativa verktyg och handlingsmönster, men avsnittet 
innehåller också diskussion om studien i förhållande till den teori och tidigare forskning som 
presenterats innan i uppsatsen.  

 

7.1. Sångpedagogernas olikheter i användande av kommunikativa 
verktyg 
Det finns många likheter i sångpedagogernas sätt att använda de kommunikativa verktygen. Det finns 
också några sätt som är skiljer dem åt och det är främst det senare som jag kommer att belysa och 
diskutera här. 

Alla sångpedagogerna använder sig av ett rikt varierat minspel. Den som har störst spännvidd i 
minspelet är Barbro. Hon är den som tydligast i sin återkoppling under övningssekvenserna 
återkopplar med hjälp av minspelet. Det är också hon som minst av sångpedagogerna använder sig av 
ord och paraspråk under pågående övningssekvens.  

Alice är den enda som lämnar pianopallen och går fram till eleven. Det innebär att hon har möjlighet 
genom sin placering nära eleven har möjlighet att använda beröring som ett kommunikativt verktyg. 
Vid båda lektionerna går hon nära eleven, men det är bara den ena eleven som hon rör vid. Det Alice 
gör är när hon rör eleven är att vicka på elevens nacke, då den var stel. Beröring som verktyg för 
mediering, uppfattar jag i det här specifika fallet vara effektivt och tydligt, då det blev uppenbart för 
eleven dels att hon var stel i nacken och hur hon skulle göra för att komma ifrån stelheten. Calle och 
Barbros rum är mindre än Alices, och det är trängre gångväg från pianopallen till eleven för de båda, 
jämfört med Alice. Det kan vara en anledning till att de inte går till eleven. En annan förklaring skulle 
kunna vara att de båda befinner sig närmare eleven än Alice när de är vid klaviaturet, då de har pianon 
och Alice har en flygel.  

Alice och Barbro växlar mellan att stå och sitta vid klaviaturen. Alice ställer sig ofta upp i samband 
med något som kräver större uppmärksamhet eller mer energi under pågående övningssekvens. Barbro 
ställer sig upp när en övningssekvens går över i en ny övningssekvens, eller när hon ska beskriva 
något verbalt. Calle sitter ner i stort sett hela tiden från det att de börjat öra övningar. Han har däremot 
mer tydliga rörelser när han sitter på pianopallen än de andra sångpedagogerna har. Där han sitter rör 
han sig i sidled, framåt och bakåt och sträcker kroppen och lyfter bröstkorgen i kommunikativa syften. 
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Barbro är den som använder mest ord. Hon har också många språkliga bilder för att förklara det hon 
menar. Hon anknyter också oftare till företeelser från andra områden för att förklara det hon menar. 
Ett exempel är när hon för att få eleven att vidga i halsen tar Janne Långbens ”Gosh!” som ett exempel 
på hur öppet det ska vara i halsen när man sjunger. Just det exemplet förklarar hon både med ord och 
med framträdande. Hon är också den som ställer flest frågor till eleven. Ibland är det frågor som är 
mer av det retoriska slaget, men oftast är det frågor som inbjuder till reflektion eller frågor för att få 
veta något om eleven och elevens upplevelse.  

Paraspråket används på lite olika sätt av pedagogerna. Alice använder fler olika typer av paraspråk än 
Barbro och Calle. De senare använder mest hummanden och inandningsljud, Alice har dessutom 
svischande ljud, klickljud och stönande ljud. Alice använder några gånger den typen av ljud i stället 
för ord medan hon håller på att verbalt förklara något. I materialet använder de andra sångpedagogerna 
inte paraspråket på det sättet. Sättet Alice använder sig av det kommunikativa verktyget ”paraspråk”, 
skiljer sig alltså från de andra pedagogernas sätt att använda det. Om man fortsätter liknelsen med 
snickarverktygen skulle man kunna säga att Alice här tar skruvmejseln och spikar med. Jämförelsen 
haltar något då det kommunikativa verktyget förmodligen är mer effektivt i sitt sammanhang än 
skruvmejseln är.  

Att använda humor som kommunikativt verktyg kan vara effektivt. Jag har valt att ta med det som 
kommunikativt verktyg då det är tydligt att humor och glädje används som redskap för att skapa en 
avspänd miljö, men också för att skapa distans till lite jobbiga saker som annars lätt skulle kunna bli 
en blockering. Till exempel skojar Barbro och en elev om elevens krav på sig själv att det alltid ska 
låta perfekt. Elevens allt för stora krav på sig själv tramsas absolut inte bort, men det ger eleven en 
chans att inse hur strävan efter perfektionism kan ta bort både glädje och uttryck i sången. Ett annat 
exempel, som jag som oinvigd inte förstod, utspelade sig när Calle introducerad en övning genom att 
sjunga den, sedan tittade eleven och Calle på varandra, pekade på varandra och utbrast i stort sett 
samtidigt i ett ”ho, ho, ho, nå, nå, nå” och sedan skrattade de båda. Övningen hade en legato- och en 
staccatodel. Eleven hade lite svårt att få till staccato, och jag vet inte om det var det de möjligen hade 
ett internt skämt om.  

Användningen av framförande som kommunikativt verktyg varierade mellan sångpedagogerna. Den 
som använder sig minst av framförande med sång är Barbro. Alice och Calle visar ofta med sin röst 
hur eller vad eleven ska sjunga. Alla använder framförande med pianospel för att introducera den 
övning som ska sjungas. Calle och Alice använder ofta både pianospel och sång för introduktionen, 
medan Barbro oftast använder sig av pianospel i kombination med tal. Alice och Calle använder dock 
pianospelet på lite olika sätt där Calle lägger ackordstoner tillsammans med melodin och Alice spelar 
bara melodin. De använder samma typ av kommunikationsverktyg, men på lite olika sätt och i 
kombination med olika andra kommunikationsverktyg. Att alla sångpedagoger varierar sitt sätt att 
spela beroende på övningens karaktär har jag tidigare nämnt. Calle är den som varierar sättet att spel 
mest och han gör det genom sin mångfald av basgångar, ackordsföljder och ackordsfärgningar. Barbro 
är den som varierar sig minst i fråga om ackordföljder och basgångar.  

Calle är den som skiljer sig från de andra gällande hur han uppmärksammar eleven under pågående 
övning. Alice och Barbro tittar i stort sett hela tiden på eleven, vilket Calle inte gör. Att det är så kan 
bero på lite olika saker till exempel att Calle upplever att han lyssnar bättre och distraherar eleven 
mindre om han stänger ögonen (jfr Hultberg 2014, s. 102). Calles elever står också placerade till 
vänster om honom, åt diskanthållet på pianot, medan Alices och Barbros elever står placerade rakt 
framför dem. Det innebär att Calle måste vrida lite på huvudet när han ska titta på dem och det är 
alltså en liten ansträngning kopplad till att se på eleverna, för Calles del. Att Calles elever inte ställer 
sig rakt framför honom skulle kunna bero på rummets möblering, att pianot står så att det bildar en 
triangel med ett av rummets hörn, och att spegeln finns precis bakom Calle. Om eleverna hade använt 
sig av notstället hade de hamnat i andra änden av pianot, så det var inte heller notställets placering som 
bestämda vart eleverna ställde sig. 

Att sångpedagogerna använder olika typer av verktyg på lite olika sätt sinsemellan och dessutom 
varierar uppsättningen verktyg mellan olika elever, tyder på en anpassning till den ändrade situation 
som en annan elev innebär. Det kan också bero på sångpedagogens egna erfarenheter. För att ta ett 
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exempel är det den av sångpedagogerna som också är en etablerad kompositör som varierar sitt 
framförande med pianospel mest. Det knyter an till Hultbergs artikel ”En kulturpsykologisk modell av 
musikaliskt lärande genom musicerande”: den musikkulturella inramningen ser olika ut för de olika 
lärarna, och det är inte orimligt att Calle genom medveten interaktion med olika musikaliska sätt att 
strukturera och uttrycka musik har överfört lärande från en kontext till en annan (Hultberg 2009, s. 
126ff). 

 

7.2. Skillnader i användandet av handlingsmönster 
Det finns skillnader mellan sångpedagogernas användande av handlingsmönster, skillnader som dels 
består i vilka handlingsmönster som de använder sig mer av och dels vilka kommunikativa verktyg de 
använder sig av i handlingsmönstren. 

I sånglektionens inledning, det första som hände av övningar i lektionen, använder sig pedagogerna av 
övningar som inte bygger på fixa toner. Sångpedagogerna använder sig av talröstliknande övningar. 
Syftet med dessa övningar verkar vara att aktivera stödet, hitta en bra och avspänd hållning, andas 
medvetet och börja värma upp och ”stretcha” rösten så att ”den vet att det strax är dags att börja 
jobba” med Barbros ord. Denna ordning, att först använda sig av talröstövningar för att sedan helt gå 
över till sångövningar, bryts en gång. Det är Barbro som efter en stunds sångövningar går tillbaka till 
att göra talröstövningar. Eleven är lite dålig i halsen så det kan vara det som påverkar Barbro att gå 
tillbaka till talröstövningar som kan upplevas skonsammare för rösten. Å andra sidan görs 
talröstövningarna i ett stort omfång, där eleven använder sig av hela sitt register, så hen är inte bara i 
ett bekvämt läge med rösten. Min tanke är att det kan vara Barbros kunskap i talröstområdet, som gör 
att hon tar sin kunskap om talrösten och för över det till kontexten sånglektion för att i den här 
situationen med sångeleven hitta ingångar till ett skonsamt sätt att sjunga genom talröstövningarna. 
Även om det inte är att föra över kunskap mellan olika musikaliska områden så använder hon sin 
kunskap i ett närliggande område. (Hultberg 2009) 

Barbro är den av sångpedagogerna som mest använder handlingsmönstret överdrift. Hennes 
överdrifter är ofta kombinationer av verbala och fysiska gester, eller fysiska gester, minspel och 
kroppsrörelse. De verbala överdrifterna är ofta överlappande med handlingsmönstret erbjudande, 
medan de fysiska gesterna. Hos Barbro är överdrifterna särskilt tydliga hos den ena av eleverna. Hen 
är en lite försiktig person och sången är också lite försiktig. Det är som att Barbro med sitt sätt att 
överdriva vill dra med sig eleven en bit på vägen, att Barbro genom att överdriva får just den här 
eleven att våga ta lite mer plats. Det skulle kunna bli så att överdrifter tar för stor plats och att eleven 
känner sig trängd och överväldigad. Barbro använder ofta överdrifterna med ett tydligt minspel, och i 
detta minspel finns det alltid ett leende på lut. Det är som att hon balanserar överdrifterna med hjälp av 
lite humor som ger eleven en sund distans till överdrifterna.   

Alice använder sig mest av handlingsmönster inspiration och erbjudande. Alice har en del överdrifter 
och de är oftast i samarbete med handlingsmönstret erbjudande. Alice är den av sångpedagogerna som 
använder sig mest av erbjudande där hon tydligt visar sitt kunnande som en representant för kulturen. . 
Hon ger ofta tips på hur och varför eleven kan tänka och göra för att utvecklas och gå framåt som 
sångare. Alice är den av sångpedagogerna som tydligt använder längst tid av sånglektionen till 
övningarna. 

Calle använder sig liksom Alice mest av spegling och erbjudande. Han är den av sångpedagogerna 
som oftast speglar eleverna med sång. Även om han inte heller gör det frekvent, så är det 
återkommande i båda lektionerna. De andra pedagogerna speglar inte lika tydligt elevens framförande 
med ett eget framförande. Han har få överdrifter, när han använder dem är de i kombination av markör 
och erbjudande. Alice är den enda av sångpedagogerna som aktivt använder sig av den fysiska spegeln 
för att eleven ska kunna spegla sig i den. Att det bara är hon som gör det kan bero dels på att hon är 
den enda av sångpedagogerna som placerar sig nära eleverna, för när hon gör det är det inte så långt 
till spegeln i hennes rum. Det kan också bero på att spegelns placering i de andra rummen gör att de 
inte är så lätta att använda, eller tänka på att använda. Spegeln är i Barbros rum bakom eleven, så om 
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eleven ska kunna använda sig av den måste eleven vända sig från Barbro om inte Barbro går och 
ställer sig bredvid eleven. Det är trångt och krångligt att förflytta sig från pianopallen till eleven så 
som Barbros rum är möblerat, så rummets möblering och storlek främjar inte förflyttningar av det 
slaget. 

Markör är det handlingsmönster som är minst representerat i materialet. Det kan bero på att jag valde 
bort verbala markörer i definitionen av handlingsmönstret. Dock förekommer de och de är speciellt 
tydliga i inledningar och avslutningar.  

En typ av verktyg som alla sångpedagoger använde sig ofta av i start och slut av övningar, är olika 
typer av på pianot spelade basgångar. De flesta basgångar som markerar slut har en rörelse neråt, och 
de flesta basgångar som markerar start rör sig uppåt. Eftersom den typen av musikalisk markörer 
förekom i alla lektioner, hos alla sångpedagoger, skulle det kunna vara en typ av handlingsmönster 
som har ett större kulturellt spridningsområde än hos just dessa tre sångpedagoger på just den här 
gymnasieskolan.  

7.4. Resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 
De olika handlingsmönstren i kombination med de kommunikativa verktygen tyder på att 
sångpedagogerna använder olika sätt att vara lärare på, precis som i Backman Bisters (2014) 
undersökning. I enlighet med Bruners (2002) tanke om fyra sätt att undervisa genom imitation, 
påståendekunskap, den lärandes egna tankar och förmågan att hantera sin kunskap i förhållande till 
kulturens, finns dessa representerade i studiens undervisningssituationer. Det finns inslag av imitation, 
framför allt i de handlingsrepertoarer som kallas spegling och erbjudande. Där använder 
sångpedagogen ofta sitt framförande för att ge eleven något att efterlikna och imitera. 
Sångpedagogerna använder inte påståendekunskap speciellt ofta, det finns dock vissa inslag som när 
Alice påpekar för en elev att en nästäppa i sig inte påverkar stämbandens funktion. När 
påståendekunskapen finns representerad i kommunikationen dyker den upp i handlingsrepertoaren 
erbjudande. Den kunskap som sångpedagogen har och delar med sig av blir ett erbjudande till eleven. 
I handlingsrepertoaren erbjudande ingår också möjligheten att för eleven reflektera över sitt handlande 
och knyta sina tidigare erfarenheter till den nya information eller de nya erfarenheter eleven gjort. När 
det gäller att pröva sina erfarenheter mot kulturens kunskap blir läraren mycket viktig i på det sätt som 
enskild sångundervisning bedrivs i undersökningen. Kulturens representant får stå för den 
ackumulerade kunskapen för den kontext som ”enskild sångundervisning” utgör. Det blir mot 
sångpedagogens kunskap och erfarenhet som elevens nya erfarenheter bryts. Detta finns representerat i 
materialet till exempel när en elev som är dålig i halsen, har jobbat med stödet som hen är van att göra 
men inte får den vokala utdelning hen är van att få. Då går sångpedagogen in med sin erfarenhet och 
sin kunskap och hjälper eleven att förstå sin specifika situation i ljuset av den samlade erfarenheten 
och kunskap som kulturen har, och sångpedagogen har tillgång till. 

Den multimodala teorins tanke (se 4.2) att det finns olika teckensystem som är lämpliga för olika typer 
av budskap, och att det alltid är mer än ett teckensystem som samarbetar i kommunikationen styrks av 
studien. Det finns teckensystem som är tydligare i en viss kommunikationssituation, men det är aldrig 
bara ett teckensystem som används, oavsett situation. På det sätt jag har presenterat de olika 
kommunikativa verktygen, representerar de inte var sitt teckensystem. Det kan man se som en brist i 
undersökningens analys, men jag har valt att se de kommunikativa verktygen oftast som lite större 
delar i kommunikationen än teckensystem. Näst intill alla typer av tematiseringar går att ytterligare 
tematisera eller strukturera på olika sätt. Om man tar teckensystemet ”ord” har vi till exempel 
subgrupper som grammatik, tar vi teckensystemet handgester, finns subgrupper som kan handla om 
handgester som ledsagande, beskrivande eller symboliska.  

I Larssons (2010) uppsats behandlas metaforen som verktyg i undervisningen. I min studie har jag valt 
att inte fokusera på en så specifik företeelse. Det lilla jag kan om retorik och det sätt man benämner 
olika språkliga utsmyckningar i retoriken, så är metaforen bara en av alla utsmyckningar. Det finns 
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exempel i mitt empiriska material för att se på för typer av verbala utsmyckningar, som till exempel 
hyperboler och metonymier.15 Det finns också en möjlighet att se i vilken utsträckning ”språkliga” 
utsmyckningar förekommer i andra teckensystem än ord, och till viss del har jag gjort det då jag har 
tagit med en form av hyperbol i handlingsmönstret överdrift.  

I jämförelse med Rostvall och West (2001) avhandling, visar den här studien inte ett fokus på 
notläsning i undervisningen eller ett hierarkiskt förhållningssätt mellan lärare och elev där läraren 
ignorerar elevens initiativ i undervisningssituationen. Det finns en ömsesidig vilja till lärande i 
samspelet mellan sångpedagog och elev i det empiriska material som ligger till grund för studien. Om 
än både sångpedagogen och eleven vet att sångpedagogen är den som kan mest om sjungande, 
förväntas eleven bidra med sina egna tankar i lärsituationen, och också ge sångpedagogen kunskap om 
sin upplevelse av lärandet. Genom att eleven också ställer frågor till läraren, blir läraren 
uppmärksammad på otydligheter i kommunikationen. Frågor från eleverna kan också påverka 
sångpedagogens sätt att tänka, och i förlängningen bidra till kunskapsutveckling hos sångpedagogen. 
Detta knyter an till Hultbergs (2014) betoning av att ett lärande sker för alla inblandade i en 
lärsituation oavsett förkunskaper och ålder. 

Jämfört med Risbergs magisteruppsats (2012) om barns sångutveckling och lärande i musikklasser 
med körinriktning där hon i konstaterar att det är svårt för musikläraren att följa individernas 
utveckling och ge individuell respons i klasser om trettio elever, har sångpedagogerna i enskild 
undervisning alla möjligheter att avläsa vad som händer med kunskapen som medierats när eleven 
externaliserar den internaliserade kunskapen. I varje framförande som eleven gör på egen hand visar 
det sig om kunskapen och färdigheten har intranaliserats. Jag tycker att det också i de situerade 
uttrycken visar sig att i relationen mellan en sångpedagog och en elev kan det utvecklas sätt att 
kommunicera som är specifikt för bara just de två i just den här kontexten. Exemplet där Calle och 
eleven börjar skratta åt något (se 7.3) som jag inte kunde förstå, men där det fanns ett samförstånd 
mellan de båda, eller exemplet där Alice ordlösa gestik och mimik betyder något eleven (se 6.7.3.) 
pekar på att kommunikationen i enskild undervisning utvecklar och befäster en lokal tolkning av de 
kommunikativa verktygen.  

I min studie kunde jag bara vid ett tillfälle uppfatta ett tydligt brus (se 4.1.2.). Det är Alices elev som 
frågar Alice om hen rör och håller huvudet på rätt sätt. Den återkoppling som eleven gör till Alice gör 
att Alice kan förtydliga hur övningen görs och varför de gör den. Det är det enda i min studie, men ett 
tydligt exempel på att det trots många samstämmiga kommunikativa verktyg och teckensystem ändå 
kan vara av vikt att försäkra sig om att det man kommunicerat nått fram. Nu hann eleven inte göra 
övningen innan hen frågade, men man kan tänka sig ett scenario där eleven hade gjort på ett sätt som 
inte var det Alice efterfrågade. Då hade kommunikationsbruset blivit tydligt först när eleven gjorde 
övningen och när Alice hade uppmärksammat det.   

Holgersson (2012, s. 154) skriver i sin avhandling att hans och tidigare forskning visat att de hittills 
observerade kommunikativa handlingsmönstren på ett generellt plan liknar varandra när det gäller 
enskild instrumentalundervisning. De enskilda sånglektionerna i min studie liknar också varandra på 
ett generellt plan, det finns liknande struktur i hur lektionen byggs upp. Jag tycker att min studie visar 
att det hos sångpedagogerna finns kommunikativa handlingsmönster som är representerade hos alla tre 
sångpedagogerna, men att det i handlingsmönstren finns variabler, till exempel sättet som de olika 
handlingsmönstren kombinerar kommunikativa verktyg och hur dessa verktyg används av respektive 
sångpedagog. Vilka handlingsmönster som är mest frekventa skiljer sig också åt mellan 
sångpedagogerna, liksom hur handlingsmönstren kombineras hos respektive sångpedagog. 
Skillnaderna tolkar jag som att de framför allt beror på sångpedagogens egen erfarenhet och kunskap, 
och vilken elev som de har att arbeta tillsammans med. Då min studie inte innehåller några 
uppföljande intervjuer med eleverna kan jag inte göra en jämförelse med Holgerssons (2012) resultat 
om indifferens (se 2.2.4.). Det hade varit intressant att se om utbildningsnivå påverkar indifferens, och 

 
15 Hyperbol betyder överdrift och metonymi namnbyte. 
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på vilket sätt. Av vad min studie kunde visa så verkar eleverna ha förtroende för sångpedagogen och 
deras kunskap och åsikter. Även i Holgerssons (2012) studie är dock studenterna lyhörda för läraren 
under lektionerna medan studenterna utanför lektionssituationen kan ha en åsikt som avviker från 
lärarens.  

I jämförelse med Kullenbergs undersökning med barn som lär sig sånger av varandra, kan man se att 
även de använder sig av flera teckensystem i kombination. Barnen verkar ha en striktare rollfördelning 
lärare-elev i Kullenbergs undersökning fastän deras undervisning sker i hemmiljö, än vad 
informanterna i min studie har. Kullenberg skriver att de bara tappade sina roller och fnissade när 
något oväntat som ett datorhaveri, inträffade. Sångpedagogerna och eleverna i min studie har ett 
betydligt mer avslappnat förhållande till varandra. Det kan också bero på att de roller de har är 
etablerade och de behöver inte söka efter typiska sätt att vara i rollen. Detta har med identitet och 
identitetsskapande att göra, och för att diskutera detta ytterligare behövs en helt annan uppsats. 

I arbetet med att söka handlingsmönster som är relevanta för min studie har jag studerat Sandbergs 
Jurströms (2009) handlingsrepertoarer för kördirigenter. En första tanke var att helt utgå från dem i 
arbetet med det empiriska materialet. Den kulturella skillnaden mellan kör och enskild 
sångundervisning å ena sidan, och den kommunikationssituation som dirigent respektive sångpedagog 
å andra sidan, gör dock att hennes handlingsrepertoarer för kördirigenter inte går att använda rakt av 
för sångpedagoger. Det styrker teorin att kontexten, relationen, handlingsmönster och kommunikativa 
verktyg är tillsammans avgörande för hur kommunikationen formas, vilka teckensystem – 
kommunikativa verktyg – som är funktionella och hur dessa samarbetar. Sandberg Jurströms (ibid) 
studie och min studie skiljer sig också åt i vilket innehåll som förmedlas. Hennes studie handlar om 
instudering och uppförande av musikaliska verk medan min studie fokuserar på framför allt 
sångteknik och tonbildning. Innehållet i kommunikationen bör i enlighet med kommunikationsteori 
(se 4.1) också påverka kommunikationssättet.  

 

7.5. Studiens bidrag till forskning 
Då det inte finns mycket av tidigare forskning om enskild sångundervisning, kan den här studien vara 
ett bidrag till att beskriva den. Sättet att i analysen gå från tre identifierade handlingar, till 
handlingsmönster i handlingarna och i handlingsmönstren identifiera de kommunikativa verktygen, 
har jag inte kunnat hitta i någon annan studie. Mitt bidrag är i första hand sättet att strukturera de 
kommunikativa handlingsmönstren och verktygen.  

Min största lärdom av den här studiens resultat är att jag framför allt uppmärksammat den musikaliska 
kommunikationen. Det blev väldigt tydligt att starter och slut i övningar och i övningssekvenser hade 
musikaliska gester som teckensystem. Som all kommunikation i studien skedde den musikaliska 
kommunikationen i kombination med andra teckensystem, men jag hade inte reflekterat över att de var 
så tydliga.  

Jag har under tiden jag hållit på med studien insett att jag själv använder den typen av markörer där 
musikaliska gester tydligt förmedlar till exempel slut. Dock kan jag inte erinra mig att det någonsin 
under min utbildning på musikhögskolan uttalades att en basgång neråt eller ett ackord uppe i 
diskanten signalerar att nu slutar vi med den här övningen och börjar en ny. Den typen av outtalad 
kunskap som inte är medvetandegjord hos läraren kan ställa till kommunikationen särskilt när nya 
elever ska skolas in i kulturen. Då om inte annars, är det viktigt att vara medveten om att det finns 
kommunikativa verktyg och teckensystem som är självklara i kontexten för de som är bekanta med 
kulturen. För att underlätta lärandet för dem som är nya i sammanhanget kan ett förtydligande av 
kommunikativa handlingsmönster och verktyg vara nödvändigt. Att vara medveten om vilka typer av 
handlingsmönster och kulturella verktyg som är specifika för just den här situationen. Förhoppningsvis 
har den här studien kunnat bidra till att öka medvetenheten och lusten till en ökad medvetenhet om 
sådana kommunikativa handlingsmönster och kulturella verktyg. 
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8. Fortsatt forskning 

Utifrån den här studien har jag sett åtminstone fyra spår som skulle kunna vara en fortsatt forskning på 
det här området.  

1. Förutom de handlingsmönster som redovisas i resultatkapitlet ovan, är framkom det också 
vissa handlingsmönster som tydligt är knutna till övningarna: utformning av övningar, hur 
övningarna används, och i vilken omfattning och på vilket sätt övningarna varierades. Ett spår 
för fortsatt forskning utifrån den här studien skulle kunna vara att se på vilket sätt övningarna 
används och vilka handlingsmönster och strategier sångpedagoger använder sig av i dem.  

2. Ett annat spår som jag noterade under transkriptionen var en av sångpedagogerna som sa att 
de skulle göra två övningar till och sedan börja sjunga. Vad tänker sångpedagoger att 
uppvärmningsövningarna och teknikövningarna fyller för funktion. Sjunger man inte när man 
gör övningar? Finns en tanke och en strategi kopplad till övningarna?  

3. En av sångpedagogerna använde sig av ordet ”den” när hen talade om rösten. ”Nu ska vi se 
hur den beter sig”. Är det ett uttryck för att man betraktar rösten som något som inte hör ihop 
med resten av kroppen? Vilka konsekvenser för undervisningen får olika sätt att betrakta 
rösten? 

4. Finns andra typer av handlingsmönster i sångundervisning när det handlar om interpretation 
och inte uppvärmnings- och teknikövningar? Vilka handlingsmönster upplevs 
meningsbärande av eleven? 
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