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Sammanfattning 

 
Titel: Gruppundervisning som metod för att utbilda artister  

Sökord: Gruppundervisning, Group Dynamics, Collaborative learning, 
Sångundervisning, Peer Learning, Master Class, Nervositet, Scenvana 

I denna uppsats undersöks hur studenter och lärare uppfattar att 
gruppundervisningen påverkar viktiga moment för blivande artister. Är det viktigt 
att se andra uppträda ur ett inlärningsperspektiv? Vad betyder gruppen för 
individens prestation? Vad finns för forskning om olika typer av 
gruppundervisning som t.ex. peer-learning och masterclass? Även forskning om 
hur grupper påverkar individen har varit intressant. Undersökningen fokuserar på 
ämnet interpretation i masterclass-form för sångare, där syftet varit att undersöka 
studenters och lärares uppfattningar om hur gruppundervisning påverkar 
inlärningsprocessen av artistspecifika moment så som nervositet, scenvana, 
scennärvaro, repertoarkännedom m.m. Denna undersökning är gjord i enkätform 
och där lärare, och studerande som fortsatt till högre utbildning inom sång, har 
medverkat. Resultatet visar att uppfattningen är att masterclass-formen har varit 
mycket viktig för studenternas utveckling i sitt framtida yrkesval. En viktig och 
återkommande åsikt har varit att kontinuiteten och frekvensen av ämnet är vital 
för att uppnå goda resultat.  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1. Bakgrund

Jag gick ut från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1995 utan att göra klart mitt 
examensarbete. När jag nu äntligen ska slutföra min examen har det gått tjugo år! 
Om jag hade skrivit mitt examensarbete -95 hade det definitivt inte blivit detta arbete 
och jag hade inte haft den erfarenhet av ämnet som jag har idag. Även om detta är 
positivt så är det inget jag rekommenderar andra att göra. 

Förutom att arbeta som frilansmusiker har jag haft tjänst som lärare och pianist på 
Kulturamas vuxenutbildningar sedan 1994. Huvudsakligen med sångare. Skolan har 
funnits sedan slutet på 70-talet. Den hette då SAMS (Svenska Artist & 
Musikerskolan). Man tog därefter över två av Sveriges viktigaste alternativa 
scenskolor (Teaterstudion samt Operastudion) och bytte år 1980 namn till Kulturama. 
Det startade med vuxenutbildningar och kursverksamhet och har sedan dess vuxit till 
att innefatta både grundskola och gymnasium. Sedan 1996 ägs Kulturama av 
Medborgarskolan efter en konkurs. Kulturamas kursverksamhet erbjuder kurser inom 
musik, sång, dans, teater, musikal, foto, film och opera. Totalt går cirka 2000 elever 
på kurs per vecka. Kulturamas vuxenutbildningar har ca. 330 studerande per år i 25 
heltidsutbildningar och 9 deltidsutbildningar inom Dans, Teater, Musikal, Foto, Film, 
Opera, Sång, Musik och Musikproduktion. Alla heltidsutbildningarna är 
studiemedelsberättigade och står under statlig tillsyn. Studenternas ålder på 
vuxenutblidningarna är från 18 år och uppåt. Det vanliga spannet är nog i praktiken 
18-30 år där 18 är vanligare än 30. Utöver dessa går det ca. 500 elever på 
grundskolan, ca. 550 på gymnasiet och ungefär 170 lärare och administrativ 
personal. (Kurslärare inte inräknat) 

Kulturamas vuxenutbildningar har en pedagogik som baseras på att lektionerna är i 
s.k. masterclass-form. Denna kompletteras i viss mån av peer learning. Mer om dessa 
begrepp och metoder senare. Det förekommer enskilda lektioner på våra olika linjer, 
men dessa är i förhållande till den totala timplanen relativt få. Jag har sedan jag 
började på Kulturama haft ca. tre klasser á tio sångare fram till år 2000 och därefter 
fem klasser varje år. Det utgör totalt ca 40–50 sångare per år och då ca 800 sedan jag 
började. 

Efter alla dessa år tycker jag mig kunna dra vissa slutsatser om hur 
gruppundervisning påverkar utvecklingen både positivt och negativt. Därav idén till 
detta arbete, där jag kommer att undersöka – med hjälp av elever och lärare – vad 
som uppfattas som positivt och/eller negativt med grupp- och 
masterclassundervisning. 

Ämnet som jag väljer att fokusera på är interpretation för sångare. I mitt fall handlar 
det om jazz-, rock- och soul-sångare samt musikalartister. I en typisk sångklass deltar 
ca tio elever och leds av två lärare; en pianist och en interpretationslärare (s.k. 
dubbelkommando). En interpretationslektion omfattar ca tre timmar och tiden  
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fördelas ungefärligt jämnt på antalet elever i klassen. Den som arbetar på golvet har 
alltså alltid en aktiv publik. Sångstudenterna står alltså ”på scen” flera gånger i 
veckan, i flera ämnen, inför varandra. Andra ämnen som t.ex. röstteknik och 
scenframställning sker också i masterclass-form, men då bara med en lärare. 

Områden som enligt min erfarenhet utvecklas positivt av gruppundervisning är t.ex. 
scenvana, nervositet, samarbete, empati, repertoarkännedom, ensemblesång, 
personlig och social utveckling m.m. Även studentens utveckling som framtida lärare 
påbörjas, då man ser resultat av andras undervisning och hur metoder ändrar och 
påverkar ett framträdande. Den aktiva studenten på golvet har – oavsett enskild – 
eller gruppundervisning – en tendens att inte se sin egen utveckling eller framsteg. 
Detta kan bero på olika saker så som t.ex. stress, ”tunnelseende” och att man har sin 
koncentration riktad åt andra håll för att kunna klara av en uppgift. Samtidigt kan 
man se sina medstuderandes utveckling väldigt tydligt. Man skapar också en 
gemenskap mellan eleverna som är svårare att få till om man endast har enskild 
undervisning.  

Negativt är möjligen att vissa ämnen lämpar sig sämre för gruppundervisning. 
Röstteknik kan i många fall gynnas av enskild undervisning, då problem som tar lång 
tid att övervinna kan kännas jobbigt att visa för andra. Gruppdynamiken är också 
otroligt viktig. Om studenterna i gruppen inte trivs eller kan samarbeta så bromsas 
utvecklingen. Positiva krafter (individer) kan däremot höja gruppen som helhet och 
få ”svaga” individer att göra stora framsteg. Man utgör helt enkelt förebilder för 
varandra.  

Det finns undersökningar av masterclass-formen som pekar på att den sätter press på 
elever att prestera och att detta är något som dom bör förbereda sig inför. (Hanken 
2013; Long, 2010; Creech, 2009) Min tolkning av detta är att masterclass-formen 
vanligtvis inte sker varje vecka på andra skolor och att det då kan stämma. Våra 
elever brukar efter ca. tre till fyra veckor ha vant sig vid denna situation och därefter 
minskar nervositeten. 

En annan negativ effekt är om gruppundervisning endast används i syfte att tjäna 
som besparing. Besparingar är tyvärr ganska vanliga idag och särskilt på de estetiska 
områdena. 

Många av våra elever har gått vidare till att bli musikalartister, showartister, 
låtskrivare och kompositörer, Singer/Songwriters, musiklärare, sångpedagoger m.m. 
Detta har skett direkt efter våra utbildningar eller via andra skolar och utbildningar så 
som Artisten (scenskolan för musikalartister i Göteborg), Balettakademien 
(Göteborg), internationella skolor, folkhögskolor, SMI, musikhögskolor m.m. 
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2. Inledning

Gruppundervisning eller kollektivt lärande är ett område som är relativt outforskat, 
och särskilt ur ett musikpedagogiskt perspektiv. Däremot finns omfattande forskning 
om grupper ur ett psykodynamiskt eller sociologiskt perspektiv. (Granberg 2006; 
Ronner Larsson 2010) Jag har därför valt att peka på diverse närliggande områden 
och där det finns; även mer specifika exempel. Det kommer att handla om 
gruppdynamik, gruppen ”som en spegel”, gruppens betydelse för samlärande, olika 
läroformer (för grupper) som masterclass och peer-learning, och hur viktigt det är för 
oss att ”härma” i inlärningen. Detta är något man gör även i enskild undervisning, 
men är inte risken då att man bara har en förebild? Kan gruppundervisningen då ge 
en större mångfald i antalet förebilder? Av denna anledning snuddar jag även vid 
hjärnforskningen om spegelneuroner. Jag kommer därefter att undersöka hur 
studenter uppfattar att gruppundervisningen påverkar deras inlärning och om 
resultatet uppfattas annorlunda än vid traditionell enskild undervisning. Målet är att 
ge en inblick i vad som anses vara gruppundervisningens eventuella för- och 
nackdelar. 

I ett av de första arbeten jag hittade sammanfattar Susanne Ronner Larsson på ett fint 
sätt gruppundervisning i sin masteruppsats vid Lunds universitet: 

Fördelarna med att få sångundervisning i grupp är, dels att man kan få en direkt 
re-aktion på sin aktion, dels att man ser hur andra gruppdeltagare gör när de 
arbetar med sin röst- förändring, vilket förmodligen inspirerar till egen 
förändring. Man upplever processen dels inifrån genom sig själv, dels utifrån 
genom de andra gruppdeltagarna och får på detta vis en djupare förståelse och 
bekräftelse av det upplevda. Vidare kan man anta att arbetet underlättas av att 
man i gruppen utbyter erfarenheter med varandra och reflekterar tillsammans, att 
det privata därmed blir allmänt och mindre laddat. Nackdelarna skulle kunna 
vara att man undviker att fördjupa sig i specifikt individuella problem eller att 
någon deltagare möjligen känner sig sedd och upplever detta som negativt. 
(Ronner Larsson, 2010 sid. 7) 

2.1 Gruppens kreativitet och sociala betydelse

Kreativitet är inte endast en individuell gåva, utan något man utvecklar tillsammans 
med andra inom samma kollektiv, kulturer och nätverk av expertkunskaper. Detta 
gäller allt mellan en nykomling med små erfarenheter till den kultiverade, erfarne 
och vise experten. (Hakkarainen, 2013) Studenter varierar också kraftigt i kapacitet, 
intressen och nivåer av motivation, där en del av dessa variationer är relaterade till en 
rad olika förutsättningar och kunskaper. (Jellison, 2015) Motstånd, 
meningsskiljaktigheter och spänningar är normalt i grupper, och är positivt för 
kreativiteten och utvecklingen både hos gruppen och dess mål. Detta är något man 
uppmärksammat i projektet International GLOMUS Camp, där musiker från olika 
kulturer möts och man konstaterar bl.a. hur man lär av varandras olikheter. (Sæther, 
2013)  
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2.1.1 Gruppens betydelse för individen

Dom flesta av oss föredrar att leva och arbeta med andra, framför att existera i 
ensamhet. Människor tenderar att samlas i grupper för att tillfredsställa behov som 
inte går att uppnå på egen hand.  

”Det är i mötet med andra som vi finner oss själva.” Detta skriver Lars Svedberg 
(ingen släkting till mig, även om min far har samma namn) i kapitlet ”Gruppen som 
en spegel”. 
Han refererar till George Herbert Mead i en process Svedberg kallar social spegling, 
där gruppen ger sammanhanget för individuella handlingar. ”Människan handlar, och 
i andras reaktioner och attityder till denna handling ´speglar hon sig´ och formar ett 
jag.” (Svedberg, 2003) 

Grupper och relationer har också stor betydelse för vårt välbefinnande. Rika sociala 
nätverk har större betydelse än social status, inkomst och utbildningsnivå för vår 
psykiska hälsa. Saknas andra människor att spegla sig i och utvecklas med, kommer 
den egna identiteten att isoleras. (Svedberg, 2003) Vi reagerar också negativt på att 
ställas utanför eller isoleras, dvs direkt mobbing.  

Grupper har stor påverkan på sina medlemmar. Grupper ändrar medlemmarnas 
attityder, värderingar och uppfattningar. När människor identifierar sig med en 
grupp, ändras mycket av individuellt tänkande och kännande till egenskaper som är 
gemensamma för gruppen. Behovet av intimitet, trygghet, gemensamt skapande 
m.m. är starka sociala motiv för individen att tillhöra en grupp. Grupper förser sina 
medlemmar med socialt stöd under tider av stress och spänningar, och motverkar 
känslan av ensamhet. (Forsyth, 2010)  
I samspelet mellan individen och gruppen, formar individen sin identitet, vilket 
påverkar självkänslan och självförtroendet, individens prestation och produktivitet. 
(Alterling, 2007) Människan är byggd att socialisera och behöver andra för att 
utveckla sig själv. Den mänskliga hjärnan har en begränsad kapacitet som kan 
utnyttjas och kompletteras med gruppen som katalysator. 

En grupp skiljer sig från andra samlingar av människor genom interaktion, 
gruppstruktur, sammanhållning, social (kollektiv) identitet och mål (syfte med 
gruppen). Typiskt för kollektivt lärande är att arbetsgrupper lär genom 
gruppmedlemmarnas erfarenheter. (Granberg, 2006) 

2.1.2 Gruppens inverkan på individens prestation 

Peter Alterling  – som har en officersutbildning och en beteendevetenskaplig 
utbildning i grunden –  har i sin fältstudie ”Jaget och laget” (där han följt Svenska 
Friidrottslandslaget  
i två år) ställt sig frågan: Vad betyder laget för individens prestation? I denna studie 
sammanfattar han gruppens inverkan på individens prestation. Gruppen kan ge 
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uppskattning, information, försäkran och kamratskap, samt reducera osäkerhet under 
stress. Den kan vara behjälplig i mental, emotionell och fysisk återhämtning. Den 
kan också förbättra medlemmarnas kommunikationsfärdigheter, öka 
sammanhållningen, lyssna, ge personlig assistans och konkret hjälp. Den står för 
emotionellt stöd och omsorg, men också emotionell utmaning. Den visar 
uppskattning för ansträngning, prestation och måluppfyllelse och ger samtidigt en 
utmaning i hur man tänker och uppmuntrar. Gruppen ger också en 
verklighetsförankring där alla är gelikar i samma situation. (Alterling 2007) 

2.1.3 Gruppens klimat och sammanhållning

Kommunikativa och sociala processer är medskapande av ett gruppklimat, och där  
processerna är kontinuerligt pågående och svåra att förutse. Det kan ses som 
individernas helhetsupplevelse av gruppen och något utöver upplevelsen av de 
enskilda medlemmarna. Ett positivt klimat stödjer samarbetet i gruppen snarare än att 
bidra till konkurrens och tävlan. Dessutom stärks motivation, utveckling och 
självförtroende hos individen. Detta leder i sin tur till mindre nervositet, 
prestationsängsla, högre upplevd kompetens, och större tillfredsställelse. (Alterling, 
2007) 

Hur hanterar man konkurrens inom gruppen och vad är konkurrens? Här finns två 
huvudspår att skilja åt: 

• Strukturell konkurrens — Där strukturell konkurrens råder utesluter en individs 
framgång en annans, och vice versa. 

• Intentionell konkurrens — Här menar man de krafter som driver en person att 
försöka bli bäst. 

Alternativet till konkurrens är samarbete där individen låter bli att konkurrera och 
istället samverkar för att nå sina mål. Alla i gruppen har samma mål och varje 
deltagares framgång hänger samman med varje annans. För den konstnärliga 
kreativiteten tyder all forskning på att konkurrens är hämmande. (Kohn, 1990) 
Traditionell högre undervisning verkar inte gynna studenter att lösa komplexa 
problem i det professionella livet. (Hakkarainen, 2013) 

Gruppsammanhållning kan definieras som styrkan i de kopplingar som länkar 
samman medlemmarna i en grupp. Sammanhållning är en indikation på hälsa i 
gruppen och är relaterad till en rad andra grupprocesser. (Forsyth, 2010) 

• Social sammanhållning — dragkrafter mellan individer, samt individer och grupp 
• Uppgiftens sammanhållning — styrkan i fokus på en uppgift, och graden av 

samarbete 
• Upplevd sammanhållning — I vilken utsträckning gruppmedlemmarna känner sig 

som om de hör hemma i gruppen (individnivå) och den totala enigheten i gruppen 
(gruppnivå). 
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• Emotionell sammanhållning — Känslointensitet i gruppen, som ofta beskrivs som 
moral, kåranda eller positiv känsloton. 

Vad finns det för positiva och negativa konsekvenser av sammanhållning? 
I de flesta fall är sammanhållning associerad med ökad tillfredsställelse och minskad 
oro och stress. Sammanhållning intensifierar grupprocesser. Sammanhållna grupper 
kan vara så psykiskt krävande att de orsakar känslomässiga problem för individerna. 
Ett beroende av andra och gruppen och tryck att anpassa sig, är problem som är 
större i sammanhållna grupper och kan resultera i att felaktiga beslut tas. 
Sammanhållning och prestation är sammankopplade, både på grund av att framgång 
ökar en grupps sammanhållning och eftersom sammanhållna grupper tenderar att 
överträffa mindre sammanhållna grupper. (Forsyth, 2010) 

2.1.4 Samverkan och synergi

Positiv synergi är något som lyfts fram som särskilt utmärkande för grupper. Dvs att 
”lagets kompetens överskrider summan av dess medlemmars individuella 
kompetens”. I forskningen anses detta vara en effekt av kollektivt lärande och där 
reflektion och dialog används som metod. Dialogen där man genom samtal kommer 
fram till en djupare mening. Inte genom att övertyga om sina egna åsikter utan att 
delge varandra sina tankar för att nå fram till ett gemensamt synsätt, och reflektionen 
där man begrundar, återspeglar och tänker efter. Detta kan ske både individuellt och i 
grupp.  

Nu är det inte alltid som positiv synergi uppstår, trots rätt förutsättningar. Synergi 
associeras oftast som positiv, men kan också vara negativ. (Granberg, 2006) Exempel 
på detta ger Granberg i ett frågeställning av den amerikanske forskaren Peter Senge 
ur dennes bok ”Den femte disciplinen” som; hur kan en grupp hängivna direktörer 
som var och en har ett IQ på 120, tillsammans ha ett IQ på 63? 

Två andra begrepp har lanserats för att förklara positiv och negativ synergi. 

• Groupthink — mindrevärde, negativ synergi 
Lanserades 1972 av den amerikanske ekonomihistorikern Irving Janis. Groupthink är 
definierat som när grupper tar dåliga beslut och gör grova felbedömningar. 

• Teamthink — mervärde, positiv synergi 
Ett alternativt perspektiv till groupthink, där det kollektiva medvetandet hos en grupp 
gör det möjligt att utföra ett effektivare arbete. 

(Granberg, 2006)  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2.1.5 Erfarenhetsbaserat lärande

I en processinriktad utbildning i grupp eller tillsammans med en mentor används ofta 
erfarenhetsbaserat lärande. Detta innebär att ge individen ett systematiskt 
sammanhang att reflektera, bearbeta och att lära av sina erfarenheter. 
Utgångspunkten är från individens eller gruppens egna erfarenheter. Dessa försöker 
man på olika sätt att fördjupa och öka genom ett konstruktivt ifrågasättande 
förhållningssätt. Därefter kan slutsatser och lärdomar formuleras. (Svedberg, 2003) 

(Fritt efter Svedberg) 2003) 

Detta är en process som har sin historiska förebild i ”action learning” och principerna 
är inte nya, utan kan härledas till antiken, Sofokles och Rousseau. Andra pedagogiska 
filosofer  som förespråkar ett aktivt lärande är t.ex John Dewey (”learning by 
doing”), Jean Piaget, Lev Vygotsky, Paolo Freire, Célestin Freinet och Maria 
Montessori. (Svedberg, 2003) Denna progressiva pedagogik utmärks av grupparbete, 
aktiva inlärningsmetoder (learning by doing), beaktande av elevernas olika förmåga 
att tillgodogöra sig innehållet i kurserna, nära koppling mellan teori och praktik samt 
överskridande av ämnesgränserna i projektarbeten. Detta är en form som på intet sätt 
är unik för gruppundervisning. Dock är det något som masterclassen använder sig av, 
och där alla som studerat till musiker eller artist kan känna igen sig i. 
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2.2 Skillnader mellan sångare och instrumentalister

Finns det traditionellt skillnader mellan sångare och instrumentalister i hur man 
använder gruppen som inlärningsmetod eller arbetssätt?  

Historiskt sett är publiken i skådespelar- och dramavärlden en fundamental del av 
framträdandet. Det finns också en stark tradition av att skapa nya tolkningar, 
interpretationer och kontexter för att aktualisera verk och pjäser. Även om inlärning 
initialt sker individuellt, så fungerar ensemblen som startpunkt för interpretationen. 
Artister och skådespelare bygger alltså upp en medvetenhet om publiken och dess 
reaktioner och kan sedan använda det som en del av framträdandet. (Ford & Sloboda, 
2013) 

Vokalmusik är på nästan varje plan en samverkande konstform. Med få undantag är 
det en syntes mellan text och musik. En kombination av två uttryck som förbinder 
poeter och kompositörer. Framförande av vokalmusik bygger nästan alltid på att 
arbeta tillsammans med olika konstformer. (Zanner & Stabb, 2013) 

Musiker har inom den traditionella konstmusiken betraktat publiken som passivt 
lyssnade, eller respektfullt observerande. Publiken har betraktats som distraherande 
och förväntas sitta tysta till ett verk är klart i sin helhet. Detta bröts i viss mån på 
1900-talet genom virtuosa och improviserande musiker som ville ha publik respons. I 
jazz-, pop- och rockmusik har detta blivit allt mer vanligt. Konservativa musiker ser 
partituret som en auktoritet och kompositörens vilja hur musiken ska framföras. Som 
exempel på en ytterlighet är Stravinsky när han skiljer på ”performers who are 
’executors’ and those  who are ’interpreters’, cautioning that interpreters subjected to 
’criminal assault’  the ’faithful transmission’ of the composer’s will”. (Ford & 
Sloboda, 2013)  

Hur många uppsättningar med omarbetad eller modifierad handling eller miljö har 
man inte sett, men fundera på hur många gånger musiken genomgått samma 
bearbetning! 

Vikten av genre- och konstartsöverskridande samarbeten har studerats i projekt på 
Guildhall School of Music & Drama i London. (Ford & Sloboda, 2013)  
Närmare bestämt har man i gemensamma projekt mellan musiker och skådespelare 
undersökt fördelarna med ett samarbete. Bl.a vittnade musikerna om att de genom 
nya arbetsmetoder blivit mer medvetna om sig själva på scenen. Därtill också mer 
medvetna om sina kollegor (både musiker och skådespelare), samt mer mottagliga 
för publikens reaktioner.  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2.3 Peer learning

Peer learning är ett relativt nytt begrepp, men har en lång historia. Det är kanske lika 
gammalt som någon form av samarbete eller samhälleliga mekanismer, och har 
förmodligen alltid ägt rum, ibland underförstått. Peer learning är inte en 
utbildningsstrategi. University of Ulster har t.ex tio olika modeller för peer learning. 
(Boud, Cohen, Sampson, 2014) 

Ordet peer betyder jämbördig. Studenter skall med denna pedagogiska metod utnyttja 
varandra som resurser för att utveckla kompetens inom både teoretisk och praktisk 
utbildning. (Martin, 2008) Definitionen av peer learning har gjorts av bl.a David 
Boud (1999) som ”tillägnande av kunskap och färdigheter genom aktivt hjälpande 
och stödjande mellan jämbördiga utan omedelbar intervention av en lärare”. 
Nyckelord i peer learning är samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande och 
feedback. Inom peer learning är det viktigt att ha tydliga mål och uppgifter.  

Peer tutoring gör en tydlig och konsekvent skillnad (differentiering) mellan den 
lärande och utlärande rollen, även om alla inom gruppen kan vara studenter. De mer 
erfarna kan ta på sig en begränsad instruktions- eller pedagogisk roll. I peer assisted 
learning är rollerna jämt fördelade. Samma studerande kan var både elev och lärare. 
(Boud 1999) Ibland kallas denna metod ”cooperative learning" (Leanderson-
Andréas, 2013) 

Tillämpliga utbildningar är de som räknas som praktiska, där man behöver vara 
kreativ och anpassa kunskaperna till problem man ställs inför. Peer learning värderar 
samarbete högre än konkurrens, samt större respekt för varierade erfarenheter och 
bakgrunder. Kommunikativ kompetens och kollegialt lärande är områden som anses 
viktiga för livslångt lärande. Särskilda inlärningsförmågor eller utmärkande 
egenskaper är: 

• utvecklingen av studieresultat i samband med samarbete, lagarbete, och att bli 
medlem i en lärande gemenskap 

• kritisk tänkande och reflekterande 
• kommunikationsfärdigheter; och 
• lära att lära (”learning to learn”) 
(Boud 1999) 

Peer learning ger elever avsevärt mycket mer träning, jämfört med traditionell 
undervisning, i att ta ansvar för sin egen undervisning och hur man etablerar 
studieteknik och intuderingsmetoder. (Boud, Cohen, Sampson, 2014) 

Exempel på peer learning i olika skolor: Tvååriga Foundation Degree (FDA) i 
Kreativt musicerande på Institute of Contemporary Music Performance i London. I 
stället för den mer vanliga enskilda undervisningen, är förhållandet en lärare till tolv 
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deltagare. Studenterna drar nytta av en gemensam (”peer to peer”) inlärningsmiljö. 
Fördelarna är bland annat att de får observera kamraterna hantera problem, få 
känslan av att inte vara ensam i sitt försök att behärska svåra uppgifter, samt får 
uppleva kamraters olika former av kritik, instruktioner och feedback. Andra skolor 
med liknande system är The Thornton School of Music at the University of Southern 
California, University of the Arts in Philadelphia och Berklee Collage of Music in 
Boston. (Dylan Smith, 2013) 

Positiva effekter av peer learning är bl.a. att få diskutera kring teori och praktik och 
att få pröva idéer. Göra gemensamma reflektioner, resonera, få feedback, planera, 
repetera och praktisk träning av teknik. Det kan också vara att få stöd av jämlik 
studiekamrat, ökad säkerhetskänsla och kamratskap, minskad stress samt skapande 
av icke hotande atmosfär, vilket underlättar lärande, samt möjlighet att kunna ta upp 
känslomässiga aspekter. 

Befarade negativa effekter kan vara att en ”blind leder blind”, olika nivå på 
studerande, ojämlik arbetsfördelning, dålig personkemi och destruktiv tävlan. 
(Martin & Lind, 2008) 

2.4 Master Class

Termen ”master class” kan användas för att beskriva lite olika scenarion. Det kan 
röra sig om  

• välkända musiker eller artister som coachar elever på avancerad nivå framför en 
(betalande) publik 

• inbjuden gästlärare som undervisar en grupp elever på en skola 
• reguljär undervisning där skolans lärare undervisar sina egna elever. 
(Creech, Gaunt, Hallam & Robertson, 2009) 

Eller enligt Marion Long (2010) – PhD in Psychology of Education som arbetar som 
forskare vid Guildhall School of Music & Drama i London, University of London, 
och är en besökande lektor vid Faculty of Education, University of Cambridge, UK – 
så innebär masterclassen en social interaktion på fyra nivåer: peer (student och 
ackompanjatör, eller andra studenter), student och lärare, student och publik samt 
lärare och publik. 

Masterclassen ger möjligheter för lärande genom observation, inklusive möjligheter 
för publiken att: (1) observera samspelet mellan lärare, student och publik; (2) 
fundera över pedagogiska inslag och i vilken utsträckning dessa är lärarens 
interventioner eller allmänna konceptualiseringar; (3) begrunda i vilken grad läraren 
kan finna och beskriva kopplingar och aspekter till relaterade ämnen genom att 
använda det presenterade materialet som inspiration; (4) notera i vilken utsträckning 
läraren kan hänvisa till dennes professionella erfarenheter och egen inlärning, och (5) 
reflektera över vikten av ytterligare material såsom inspelningar, artiklar och böcker. 
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Dessutom ger masterclassen studenten möjlighet att utvärdera aspekter som rör 
utövande av framsteg och engagemang med olika typer av repertoar, samspel med 
ackompanjatörer, samt utvecklingen av deras inställning till att arbeta med läraren 
och mottagligheten för återkoppling och kritik. (Haddon, 2014) 

2.4.1 Spegelneuroner

Att se hur andra utövar fysiska och ljudande aktiviteter verkar trigga den egna 
inlärningsförmågan. 

Med denna grupp utvecklades efter ett tag ett arbetssätt där varje 
sångare fick uppleva sig själv genom gruppen. Det blev en slags 
masterclass-situation där alla i gruppen växelvis fungerade som 
”audiovisuella speglar” och hjälpare åt varandra. Det gemensamma 
sångtekniska och musikaliska arbetet med en ständig rotation utav 
rollidentiteter genererade en gemensam kunskap som alla kunde ta 
del av. (Ronner Larsson 2010, sid 7)

I början av 1990-talet upptäckte en grupp forskare i Parma under ledning av 
professor Giacomo Rizzolatti spegelneuronerna. De studerade hjärnan hos makaker, 
en liten asiatisk apa som ofta används inom hjärnforskningen eftersom de är 
primater, och därmed tillhör samma djurordning som vi och våra kusiner 
schimpanserna. Forskarna skulle undersöka och mäta de motoriska nerver som styr 
musklerna. Vid ett tillfälle kom en av forskarna in med en glass i handen som apan 
genast fixerade blicken på. När forskaren lyfte upp handen mot munnen så surrade 
högtalaren som elektroderna var kopplade till. Detta upprepades varje gång vid 
armens rörelse mot munnen. Det som gjorde forskarna fundersamma, var att detta 
inte var vad de hade förväntat sig. Undersökningen gällde ju de motoriska nerver 
som styr musklerna. De skulle alltså inte ha något att göra med att bearbeta rena 
synintryck. Nervcellerna reagerade också exakt likadant när apan gjorde en speciell 
rörelse som när den såg någon annan utföra samma rörelse. (Lindblad 2007; Ronner 
Larsson 2010) 

Forskningen idag anser att människans hjärna har ett betydligt mer utvecklat system 
av spegelneuroner än vad makakerna har. Hjärnans aktivitet och 
blodgenomströmning har i vetenskapliga studier mätts och visar på en speciell sorts 
celler som beter sig likadant både när man själv gör något som när man ser någon 
utföra samma sak. Hjärnan tolkar alltså "spegelbilden" av någon annans rörelse som 
om den vore en egen rörelse. Dessa studier tyder på att människan har en medfödd 
benägenhet för lärande genom observation och för empatisk förståelse. (Haddon 
2014; Ronner Larsson 2010) Våra hjärnor tycks vara byggda för att förstå, lära, 
kommunicera och skapa samhörighet med andra. 

Spegelneuroner verkar inte bara för att spegla handlingar och intentioner, utan också 
för rena känsloupplevelser. Även empati, skam och skuld, alltså socialt och kulturellt 
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präglade känslor. Det verkar som att celler och nervbanor växer fram och lär sig 
fungera i samklang med den kultur som dess ägare och bärare lever i.  

Hjärnforskaren V S Ramachandran har sagt att upptäckten av spegelneuroner 
kommer att revolutionera psykologin på samma sätt som kunskapen om dna har 
revolutionerat biologin. (Ramachandran, hemsida: www.edge.org) 

2.4.2 Visuellt-auditivt-kinestetiskt (-emotionellt) lärande

Visuellt-auditivt-kinestetiskt (-emotionellt) lärande, är att lära utifrån ett visuellt, 
ljudligt, fysiskt och emotionellt perspektiv. Enligt denna teori och lärstil menar man 
att människor lär in på olika sätt. Teorin är utformad av John Grinder, professor i 
lingvistik, och hans elev Richard Bandler, som sedan med Johns bror Michael 
utvecklade denna teori som en del i läran om nervsystemet. De menar att hjärnan kan 
styras av psyket. Poängen är att läraren kan se vilken typ eleven är. 

• Den visuelle eleven lär genom att läsa, se bilder, färger, former och diagram. De 
har lätt för att lära och passar bra in i den traditionella skolan. 

• Den auditive eleven lär bäst genom hörseln, till exempel diskussioner, samtal och 
musik. Grupparbeten och lärande av varandra (peer learning) är bättre metoder för 
dessa. 

• Den kinestetiske eleven lär bäst genom praktik och experiment. Fysisk aktivitet 
och beröring, samt delaktighet är starka egenskaper.  

(Jönses, 2008) 

Ronner Larsson lägger också till emotionellt lärande. Den emotionella lärstilen 
använder individernas känslor som redskap för lärandet. ”Erfarandet att uppleva 
musiken i sitt inre genom alla sina sinnen ger en helhetsupplevelse och känsla för 
musiken. Lärandet upplevs genom denna känsla för musiken ofta som både 
meningsfullare och lättare.” (Ronner Larsson 2010) 

Ronner Larsson refererar till Sandberg Jurström i dennes studie av körsångare där 
deltagarna använder sig av dessa olika lärstilar. ”Förutom att avläsa notbild och diri- 
gentens kroppsuttryck och gester kan dirigentens förebildande sång ge körsångaren 
en visuell bild av hur ett musikstycke kan utföras, hur rösten och dess klang kan 
formas och vilken andningsteknik som är nödvändig att använda”. Dvs där man 
genom någon annans förebildande kan få ett snabbare resultat. Att först använda 
imitation för att sedan bekräfta detsamma med reflektion och teori. (Ronner Larsson 
2010)  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3. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur studenter och lärare uppfattar hur 
gruppundervisning påverkar inlärningsprocessen av artistspecifika moment i ämnet 
interpretation. Hur uppfattas gruppundervisningen påverka en students nervositet? 
Hur påverkar gruppundervisning den kommunikativa förmågan gentemot publik? 
Har arbetsformen gruppundervisning, i sig, någon påverkan på den enskilde elevens 
självkänsla? Frågorna kommer också att handla om studentens uppfattning om 
scennärvaro och kroppsmedvetenhet. Är upplevelsen att man föredrar 
gruppundervisning eller individuell undervisning när det kommer till moment som 
textanalys, röstteknik, musicerande och repertoarkännedom? Hur uppfattas 
gruppundervisningen påverka förmågan till bättre samarbete? Jag vill ta reda på hur 
gruppen och lärare anser att den individuella utvecklingen och inlärningen i dessa 
viktiga moment och tekniker påverkas. Därav kommer undersökningen att delas upp 
i två delar. 
Den ena delen tar upp studenternas uppfattningar och den andra lärarnas. Detta också 
för att kunna jämföra dessa två gruppers svar. 

Anser lärarna och studenterna att gruppundervisning är en nödvändig 
utbildningsform i en blivande artists förmåga att kommunicera med sin publik, ge 
självsäkerhet och närvaro m.m.? Vad har gruppen för funktioner i detta? Vad är 
studenternas och lärarnas upplevelse av detta? 

4. Metod

Jag vill genom min undersökning få två perspektiv: elevens och lärarens. Jag har som 
undersökningsmetod valt att använda två enkäter.  

En enkät har gått ut via sv.surveymonkey.net till före detta elever som är utvalda för 
att de gått vidare till högre studier, och där en del numera arbetar som artist och/eller 
sångpedagog. De högre studierna kan vara olika lärarutbildningar såsom 
musikhögskolor i Sverige, eller motsvarande utomlands. Även högre 
artistutbildningar som t.ex. Högskolan för scen och musik i Göteborg, samt liknande 
artistutbildningar i Sverige eller utomlands. Avgränsning i tid på dessa personer 
spänner från en del som gått utbildningen så tidigt som 1996 fram till 2014. 

Den andra enkäten har gått till lärare som arbetat med denna undervisningsform. I 
huvudsak på Kulturama, men även vissa som arbetat på andra institutioner eller i 
liknande sammanhang. 
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Hur är elevens perspektiv på gruppundervisning och masterclass jämfört med 
individuell (traditionell) undervisning? Vad anser de att fördelarna och nackdelarna 
är? 

Hur uppfattar läraren att gruppundervisningen tas emot? Är det skillnad i prestationer 
mellan elever som gör något framför en grupp jämfört med elever som har lektion 
individuellt? Vad arbetar man helst med för metod, och skiljer det sig från ämne till 
ämne, eller i olika moment? 

Frågorna ställs angående ämnet interpretation som hålls i masterclass-form 
kontinuerligt varje vecka under ett läsår, eller längre med samma grupp och lärare. 
Elevantalet i en sådan grupp brukar vara 8-12 personer. Detta ämne har s.k. 
dubbelkommando (interpretationslärare samt pianist). Frågorna är inriktade på 
interpretationsämnets artistspecifika moment. 

Moment av undervisningen i interpretation (utan rangordning): 

• Nervositet 
• Scenvana 
• Kommunikation med sin publik 
• Självkänsla 
• Scennärvaro 
• Kroppsmedvetenhet 
• Textanalys 
• Röstteknik (egentligen ett eget ämne på Kulturama, men kan delvis ingå) 
• Musicerande 
• Repertoarkännedom 
• Samarbete och gruppens betydelse 

5. Resultat och analys

Elevenkäten skickades till fyrtiofem personer och alla svarade. Av dessa är trettio 
kvinnor och 15 män. Åldersmässigt är det ca. dubbelt så många som är mellan 20-30 
år (trettioen  personer), som mellan 30-40 år. (fjorton personer) En person lyckades 
avregistrera sig, varför jag fick skicka till en alternativ epost-adress. Därav skillnaden 
av det totala antalet inbjudningar och svaren.  
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Lärarenkäten skickades till tjugotre personer, där en person inte svarade. Av dessa är 
det sexton kvinnor och sex män. Tre personer hittade inte mailet, varför jag fick 
skicka till alternativa epost-adresser. En person lämnade ofullständiga svar. Därav 
skillnaden av det totala antalet inbjudningar och svaren. 

5.1 Nervositet

På frågan om gruppundervisningen påverkat nervositeten åt något håll svarade 77 
procent att den gjort nervositeten mindre. 21 procent svarade att den inte påverkats 
alls, och 2 procent (en person) svarade att den blivit mera nervös. Däremot visade sig 
undersökningens enda stora skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter. 
Övervägande delen kvinnor ansåg att nervositeten blivit hjälpt av gruppundervisning, 
medan männen var jämnt fördelade på att gruppundervisningen inte påverkat 
nervositeten alls, och att den gjort nervositeten mindre. (se nedan) 
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På följdfrågan om hur lång tid det tog innan man märkte detta svarade 47 procent 
mellan 1-2 månader, 22 procent en termin och 28 procent ett läsår. 3 procent (En 
person) svarade 1-2 veckor. Några kommenterade att det var svårt att komma ihåg, 
då det var länge sedan de avslutade studierna. En annan kommentar från en student 
som inte haft gruppundervisning sedan dess, var att nervositeten återkommit i dessa 
sammanhang. Vidare skrev en student att det framför allt märktes skillnad i att våga 
visa sina fel och brister inför andra. Några pekade på i övriga kommentarer att 
tryggheten i gruppen är viktig för att man ska känna sig mindre nervös och utvecklas 
positivt. Från lärarhåll svarade alla (100 procent) att studenterna blir mindre nervösa 
av träning i masterclass-form, samt att det tar ungefär 1-2 månader att få en synbar 
effekt. På frågan om hur många i en studerandegrupp dessa åsikter gäller för, svarade 
de flesta mellan antingen 60-80 procent, eller mellan 80-100 procent. 

5.2 Scenvana, självkänsla och scennärvaro

På nästa fråga om gruppundervisning påverkat scenvanan på något sätt svarade 98 
procent av studenterna att den har påverkat scenvanan positivt. Endast en person 
svarade att den inte påverkat scenvanan alls och ingen tyckte att den påverkat 
scenvanan negativt. (Bild 1a) Lärarna är något mindre postiva. Lärarna svarade på 
påståendet att studenten får en större scenvana, med att det stämmer bra (41 procent) 
eller att det stämmer mycket bra (50 procent). Endast 9 procent menar att det 
stämmer ganska bra, men denna fråga är ändå en där grupperna skiljer sig åt något. 
(Bild 1b)

Följdfrågor till denna fråga var tre påståenden. där det påstods att 
gruppundervisningen bidragit till bättre kommunikation med publiken (2a), större 
självkänsla (2b), samt förbättrat scennärvaron (2c). I dessa tre påståenden är 
studenternas och lärarnas svar tämligen lika. I princip ingen har svarat ”stämmer inte 
alls”, och fördelningen mellan de andra svarsalternativen är relativt lika.
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5.3 Frågor om olika undervisningsformer

En del frågor handlade om vilken undervisningsform som passat bäst för olika 
moment. På frågan om vilken undervisningsform som bäst påverkar förmågan att få 
fram det uttryck man tänkt sig svarar den övervägande delen studenter och lärare 
”lika mycket av bägge”, eller ”Masterclass, men med kompletterande individuell 
undervisning”. Väldigt få ansåg att individuell eller gruppundervisning var bäst. (3a)

Ungefär identiskt resultat fick frågorna om vilken undervisningsform som gett bättre 
kroppsmedvetenhet och textanalys. Även där ansåg båda grupperna att en blandning 
av individuell och masterclass är att föredra. 

En fråga som gick emot trenden var den om vilken undervisningsform som gett bäst 
förutsättningar att få god röstteknik. Här var det en väldigt liten del av studenterna 
som ansåg att enbart gruppundervisning är optimalt. (3b) En del tyckte att för att 
kunna tillgodogöra sig interpretation i masterclass behövdes en röstteknisk grund 
som fungerar bättre i individuell undervisning. Lärarna var generellt sett mer positiva 
till röstteknik i masterclass-form, men ingen tyckte att masterclass kan vara den enda 
formen för den rösttekniska utvecklingen. (3c)
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Däremot blev det en övervikt för gruppundervisning i frågan om vilken 
undervisningsform som ger störst repertoarkännedom. Här svarade alla utom en 
student ”masterclass” eller ”lika mycket av bägge”. (3d, 3e)  

5.4 Samarbete och gruppens betydelse

77 procent av studenterna ansåg att gruppundervisningen haft ”stor”, eller ”till viss 
del betydelse” (4a), för att bli bättre på att samarbeta med andra, även om 
fördelningen var lite ojämn mellan lärare och studenter. Lärarna var mera positiva i 
tron att man får lättare att samarbeta med andra. (4b) 
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87 procent av studenterna hade även upplevelsen att båda lärarna, samt gruppen 
bidragit till den enskildes utveckling. (4c) Motsvarande siffra för lärarna var 90 
procent. (4d) 

91 procent av studenterna ansåg dessutom att dom utvecklas mer med ackompanjatör 
vid gruppundervisning. I lärarnas fall ansåg alla att så är fallet. 

5.5 Generella frågor och kommentarer

På frågan hur stor betydelse masterclassen haft generellt, svarade 40 procent av 
studenterna att den varit viktig, och 53 procent mycket viktig. Motsvarande siffra för 
lärarna var 33 procent respektive 58 procent.  

Om masterclassen endast skulle varit 1-2 gånger per termin istället för varje vecka 
under ett läsår uppgav 84 procent av studenterna 60 procent av lärarna att svaren på 
frågorna skulle varit annorlunda. Kommentarer som framkom under övrigt pekar på 
att processen och utvecklingspotentialen med masterclassen bygger på kontinuitet. 
Många uttryckte en fara att för få gånger skulle ge en mindre vana att uppträda för 
andra. Eller som en beskrev: ”Att så regelbundet som vi fick möta pianist, 
interpretations lärare och framförallt framträda inför resten av klassen är det som lagt 
min grund som artist.” Någon påpekade också att man lär sig mycket av att se andras 
arbete och utveckling. Dels genom att själv fick stå inför andra, men också genom att 
se andra framträda och lättare se hur framsteg görs. 

Avslutningsvis ställdes frågan om det har hjälpt studenten i sin yrkes-, eller 
studeranderoll att de har haft lektioner i masterclassform. På detta svarade 93 procent 
”Mycket”. 
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5.6 Sammanfattning och diskussion

Till stor del överensstämmer elevernas och lärarnas uppfattningar om 
inlärningsprocesserna och resultaten med varandra. Både studenter och lärare är 
överens om att masterclassen har stora fördelar. Framförallt i det interpretatoriska 
arbetet. Till masterclassen som form var runt 80 procent positiva i min undersökning 
(både lärare och studenter). Annan forskning pekar på att 86 procent är positiva till 
masterclassen och ser den som en viktig del i sin utbildning. (Long, 2013) De som 
gått vidare till en annan utbildning som också använder sig av masterclass-form har 
märkt stor skillnad då de redan från början känt sig trygga att stå inför andra och 
kunna ta in kritik och input från lärare och pianist. Man har i dessa fall känt ett 
”försprång” gentemot andra som inte kommit från samma bakgrund. Synpunkter 
framkom också att blivande artister gynnas av gruppundervisning, samt blivande 
lärare som fått se hur läraren arbetar med andra. I det senare fallet blir det ju en sorts 
auskultation. 

Man skulle kunna dela upp resultatet av undersökningen i tre grupper:  

* Processer och moment där gruppundervisning gynnar utvecklingen mest 
* Processer och moment där individuell undervisning gynnar utvecklingen mest 
* Processer och moment med en mix av båda 

Den generella uppfattningen är att gruppundervisningens styrka ligger i moment som 
scenvana, bättre kommunikation med publiken, scennärvaro, repertoarkännedom och 
förmågan att bli bättre på att samarbeta. Man minskar också sin nervositet och får 
större självkänsla.  

Tidigare forskning pekar också på detta. Situationen är konstruktiv i att det ger en 
realistisk ram som efterliknar en äkta arbetssituation för en musiker eller artist. 
Denna konsertträning ger erfarenheter och upplevelser som enskild undervisning inte 
kan erbjuda. Detta innefattar bl.a. hur man hanterar prestationsångest eller nervositet, 
teknik, interpretation; hur man kommunicerar med sin publik och hur man hanterar 
scenen (rummet), ökad repertoarkännedom, gestik, självkänsla, stil- och 
genrekännedom samt ensemble-träning. (Hanken 2010; Creech 2009; Haddon 2014) 

Masterclassen ska vara en konstruktivt lärande miljö som ska utveckla en anda av 
samarbete. Tanken är att studenterna ska lära av varandra och i båda riktningarna. 
”Publiken” ska kunna lära av den aktive studenten likaväl som att den aktiva 
studenten ska kunna lära av input och feedback (återkoppling) från sina 
kurskamrater. En elevs eventuella framtida karriär som lärare får också chansen att 
utvecklas om man får möjlighet att ge konstruktiv kritik till en kamrat. Detta är en 
egenskap som dessutom är viktig att ha i alla ensemble-sammanhang. Att lyssna på 
sina kamrater spela och blir coachad i en master class gör det möjligt för studenter att 
använda varandra som referenspunkter för att bedöma sina egna nivåer. Att också 
inspirera varandra att arbeta hårdare i en anda av positiv konkurrens. Man kommer 
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alltså att uppleva processen dels genom sig själv och dels utifrån andra och får 
därmed en djupare förståelse av det upplevda. Utbyte av erfarenheter och reflektion 
tillsammans gör att det privata därmed kan bli allmänt och mindre laddat. (Ronner 
Larsson 2010) I undersökningen var det en lärare som skrev: ”I gruppundervisningen 
är det samtliga personer i gruppen som som bidrar till och är kunskapskapitalet. Det 
är därmed inte bara lärarna som besitter kunskapen, vilket berikar och gör 
undervisningen mångfacetterad.” 

Moment som till störst del gynnas av individuell undervisning är framförallt 
röstteknik, även om många lärare och en del elever tycker att en mix är bra även här. 
En viktig aspekt som framkom är att en trygg och grundläggande röstteknik är en 
förutsättning för att kunna tillgodogöra sig en masterclass-situation. Det finns också 
en uppfattning att röstteknik kan ”falla på plats” per automatik när man arbetar 
interpretatoriskt, vilket skulle kunna motivera gruppundervisning till viss del, eller 
som en positiv bieffekt av ett annat moment. 

Moment som gynnas av en mix av båda undervisningsformerna är t.ex förmågan att 
få fram det uttryck man tänkt sig, ger en bättre kroppsmedvetenhet samt förmåga till 
bättre textanalys. Många studenter och lärare uttrycker en önskan att kunna ha båda 
undervisningsformerna parallellt, även om detta kräver större resurser. 

I en fungerande gruppundervisning anser de flesta att både lärare, pianist, samt 
gruppen är viktiga för den egna utvecklingen. Hur mycket elever har möjlighet att 
observera och ta till sig, beror mycket på deras mognad och kompetensnivå. Därtill 
är en masterclass beroende av att läraren kan hantera denna typ av situation. 
Förmågan att kunna involvera publiken, anpassa undervisningen till situationen och 
att vara perceptiv för kommentarer, är exempel på sådana. Läraren kan ha olika mål 
för sin undervisning. En del kommer i första hand att fokusera på elevernas utförande 
och hjälpa dem att förbättra sina uppträdanden. Andra kan fokusera främst på att 
förmedla kunskap och idéer till lyssnarna, med hjälp av elevernas prestationer mer 
som ”triggers” eller illustrationer av olika frågor och problem som ska diskuteras. 
(Hanken, 2010) Någon skrev som kommentar: ”Att så regelbundet som vi fick möta 
pianist, interpretationslärare och framförallt framträda inför resten av klassen är det 
som lagt min grund som artist.” 

Negativa aspekter av gruppundervisningen som framkom är om den inte skulle vara 
kontinuerlig och antalet gånger för få. Många åsikter om detta framkom ungefär som 
denna: ”Det behövs ganska mycket masterclassundervisning för att studenten ska 
kunna ha fokus på sitt lärande och inte sin nervositet. Kommer man förbi den 
tröskeln så har man mycket att vinna för framtida scenuppträdanden. Det är också av 
väldigt stor vikt att läraren kan hantera olika känslor som uppstår och att det finns en 
stor acceptans kring reaktioner och olika smak annars kan undervisningsformen göra 
större skada än nytta.”  
En annan kommentar var denna: ”En trygghet inom gruppen hinner inte etableras 
och en del elever kommer nog uppleva en stress inför att ställa sig upp och jobba.” 
Det framkom också en åsikt om att ”Det en pedagog bör vara aktsam om är att värna 
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om individen så att eleverna inte bara vill vara som varandra. Det är viktigt som artist 
att söka sin egen identitet.” Vidare framkom att kan det kännas besvärligt om man 
har problem med sin röst och uttryck, känner sig osäker eller inte mår bra. Några 
pekade på risken att känna sig bedömd och jämförd. En student kan uppfatta 
masterclassen som negativ pga dennes eventuella oförmåga att kunna hantera den 
stressande situationen av att uppträda, få feedback, korrektioner och kritik offentligt, 
samt förväntan att dom ska kunna förbättra sig under dessa förhållande. (Hanken 
2010; Long 2013) För att undvika att upplevelsen av sådana situationer inte blir 
negativ krävs att man är förberedd på hur man hanterar sin nervositet. (Creech, 2009) 

Eftersom jag arbetat länge med denna typ av undervisning känns resultatet ganska 
logiskt och sannolikt. Jag har under alla år sett resultat av gruppundervisningen i 
ämnet interpretation, där många inte skulle kommit dit de är idag med enbart 
individuell undervisning. Detta gäller särskilt moment som nervositet, scenvana, 
kommunikation, kroppsmedvetenhet och musicerande. Min egen reflektion är att 
studenterna blir bättre på att musicera när man får möjlighet att varje vecka få 
professionellt ackompanjemang. Särskilt idag, då många unga är vana vid att sjunga 
med bakgrunder av olika slag. Det är inte alla sångare som tidigare fått möjlighet att 
musicera med band eller ackompanjatör, och då blir detta moment oerhört viktigt. I 
fråga om röstteknik i gruppundervisning förstår jag den något annorlunda bild som 
målas upp. Röstteknik kan mycket väl fungera i gruppundervisning om alla känner 
sig trygga med varandra. Detta gäller förstås alla moment, men det är kanske 
känsligare i detta moment då man kanske känner att man misslyckas oftare. 

Som skrivits tidigare så finns relativt lite forskning om detta område, trots att många 
skolor i Sverige och utomlands använder sig av masterclass-form i reguljär och 
regelbunden undervisning. Detta har förvånat mig många gånger i detta arbete och 
jag hoppas att någon tar upp facklan och gräver djupare i dessa frågor. Denna 
undersökning har i första hand riktats mot sjungande artister.  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