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Svensk titel: Inga T-rex armar! - en studie om feedback till sångare och 

instrumentalister inför en konsert.  

Title in English: No T-rex arms! -  a study on feedback for singers and instrumentalists 
before a concert.  
 

Abstrakt 

”Inga T-rex armar!” sa pedagogen till eleven under ensemblelektionen. Denna studie 

ger en inblick i hur musikpedagoger förmedlar feedback till sina elever inför en konsert. 

Studien har genomförts på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Genom 

videoobservationer har mönster, tecken och metaforer identifierats och analyserats. 

Studien har genom metodologiska ställningstaganden och teoretiska utgångspunkter 

bearbetat och analyserat det material som ligger till grund för studiens resultat. De 

metodologiska ställningstaganden avser urvalsprocessen, behandling av empiri, 

tillvägagångssätt och utförande av studien. Studiens teoretiska ramverk kommer ur ett 

designteoretiskt perspektiv med en socialsemiotisk ansats. Studiens syfte mynnade ut i 

tre forskningsfrågor: hur handleder pedagoger sångare i en ensemble? är feedbacken 

kopplad till teknik eller kroppsspråk? samt skiljer sig feedbacken mellan sångare och 

instrumentalister? Resultatet pekar mot att feedbacken en sångare får ofta kopplas till 

hur de för sig och rör sig på scen, och inte till hur de klingar musikaliskt. Majoriteten av 

feedbacken sångarna fick påpekade deras rörelsemönster och det sceniska uttrycket, 

alltså det rent visuella. Studien visar även att feedbacken skiljer sig markant åt mellan 

instrumentalister och sångare, då instrumentalisterna i stort sett inte får någon feedback 

alls. När instrumentalisterna väl får feedback handlar den om det rent visuella och att 

“fånga sångarens känsla”.  

 

Nyckelord 
återkoppling, ensemble, sång, design för lärande, multimodalitet, gymnasiet  

 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mamma, pappa, min självdisciplin och kaffe.  
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1. Inledning 

Under mina år som musikstuderande har jag haft otaliga lektioner i kursen ensemble. 

Dessa lektioner har sett olika ut med olika genre, pedagoger, medmusikanter och teman. 

Dock med en gemensam nämnare, att sången har varit mitt huvudinstrument. För mig 

har sångarens roll i ensemblen i stort sett alltid varit att stå i fokus, som en frontfigur för 

hela gruppen. Kanske är detta en vanlig företeelse då sångaren är den som står för att 

förmedla texten i musiken. Jag har även uppmärksammat att jag som sångare ofta får 

feedback kring mitt uttryck, kroppsspråk och den sceniska gestaltningen. Sällan eller 

lätt räknat på en hand, har jag som sångare fått feedback kring sångteknik i samband 

med ensemblelektionerna.  

 

Jag upplever även att instrumentalister har haft det tvärtom, alltså mycket feedback 

kring tekniska bitar och väldigt lite kring uttryck, scenisk gestaltning och kroppsspråk.  

Instrumentalisterna fick konkret feedback kring det audiella medan sångarna, om de fick 

någon återkoppling alls, behandlade det rent visuella. Sång är för mig oerhört personligt 

och ibland ett privat. Därför kan det vara mer känsligt att kritisera en sångare än en 

instrumentalist. Instrumentalisten har sitt instrument som en förlängning på kroppen, 

vilket gör det lättare att skilja på vad man gör och vem man är, till skillnad från en 

sångare som har sitt instrument i sig. Därför tycks det märkligt för mig att sångare ofta 

får feedback kring hur de rör sig, uttrycker sig och sitt berättande snarare än till 

sångtekniska aspekter. Denna studie handlar om att se hur pedagoger handleder sångare 

i en ensemble. Vilka metoder som används så som gester, ord och metaforer. Studien 

behandlar även begreppet feedback och vad det innebär och hur det ter sig i denna 

praktik. Om återkopplingen skiljer sig mellan sångare och instrumentalist.  

 

Jag anser även att feedback i undervisningssammanhang bör ta en större del i 

utbildningen på universitetet. Som musiklärarstudent upplever jag att återkoppling och 

konstruktiv kritik ska ha en lika stor del i utbildningen som kunskapskrav, styrdokument 

och dokumentation.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av vad som framkommer i inledningen är syftet med denna studie att 

undersöka hur pedagoger förmedlar feedback till sina elever inför en konsert, årskurs tre 

på gymnasiet, estetiskt program. Om återkopplingen riktar sig mot speltekniska aspekter 

eller om den riktar sig mot rörelsemönster och uttryck. Förhoppningsvis kan studien 

bidra till en förståelse kring vad som värdesätts i ett sceniskt framförande, om det 

visuella eller det audiella får störst plats. En förhoppning är även att ge en inblick i hur 

feedback kan förmedlas på olika sätt. Studien syftar även till att se hur feedback från 

pedagoger förhåller sig till de olika instrumentgrupperna, om det finns någon skillnad 

mellan återkopplingen till instrumentalister och sångare. Denna studie syftar till att 

vidga synen på återkoppling och ge perspektiv kring en likvärdig utbildning. Med målet 

att öppna upp för en kommunikativ dialog kring vad som anses viktig och relevant. 

Studien ska bidra till en ökad förståelse kring feedback och utveckla mina didaktiska 

färdigheter som pedagog. Syftet med studien mynnade ut i tre forskningsfrågor.  

 

● Hur handleder pedagoger sångare i en ensemblen?  

● Är feedbacken kopplad till teknik eller kroppsspråk?  

● Skiljer sig feedbacken mellan sångare och instrumentalister?  

1.2 Bakgrund  

Idén till studien kom ur tanken kring sångaren som frontfigur i en ensemblen. Jag ville 

se hur pedagoger arbetar med att förmedla feedback till sina elever. Som musiklärare 

och pedagog är det viktigt att veta hur man kan arbeta med feedback, då det är en 

naturlig och stor del av lärandeprocessen och undervisningen. Feedback kan förmedlas 

på flera olika sätt, i denna studie kommer några sätt och arbetsmetoder att presenteras.  

 

Som lärare agerar vi med didaktiska ställningstaganden kopplat till kursplanen och 

styrdokumenten för varje ämne inom programmet. Detta kan göras på lika många sätt 

som det finns lärare. Studien kan fungera som inspiration för framtiden och bidra till en 

djupare förståelse för vad som anses är viktigt inom undervisning och feedback. I Lgy11 

inom ämnet musik finns det bland annat två kurser som heter ensemble ett och ensemble 

två. Ensemble på det estetiska programmet har en stor del i kursplanen och utgör 400 
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poäng av totalt 2500  (Skolverket, Lgy11, 2011). Ensemble är ett komplext ämne där 

flera egenskaper krävs för att få en givande och meningsskapande undervisning, där 

lärarens didaktiska ställningstaganden är en central del. Eleverna ska bland annat få 

möjlighet att utveckla sina färdigheter inom personligt, konstnärligt uttryck samt 

fördjupad tolkning och gestaltning inför publik. I nationalencyklopedin kan vi läsa om 

ensemble som ett franskt ord, på svenska kan ensemble översättas till tillsammans eller 

helhet. I vidare beskrivning framkommer det att inom musik handlar ensemble om en 

grupp personer som musicerar tillsammans. En ”samverkande grupp av artister, t.ex. 

musiker, skådespelare eller dansare.” (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Forskning som knyter an till ämnet såsom 

formellt och informellt lärande, ensembledidaktik samt centrala begrepp som feedback. 

För att få en förståelse för de olika perspektiven delas de upp i mindre stycken. 

 

2.1 Feedback  

Feedback är ett engelskt ord som till svenska översätts till återkoppling 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Inom musikundervisning används termen på både svenska 

och engelska i dagligt tal. Feedback förstås som återkoppling i denna studie och 

kommer till största delen att benämnas med det engelska ordet. Feedback är ett 

komplext begrepp där prestation värderas, analyseras och kommenteras av en 

maktutövande part, i det här fallet lärare - elev. Feedback kan vara av både positiv och 

negativ form, där den negativa delen oftare benämns som konstruktiv, i syfte att visa en 

riktning mot utveckling. Detta sätt att bedöma och värdera kallas för formativ 

bedömning. Som namnet antyder går det ut på att forma och utveckla de kunskaper som 

visas upp och står som mottagare för feedbacken (Falthin, 2015). Jönsson (2016) tar upp 

komplexiteten kring vad återkopplingen riktar sig emot, om den riktas mot en person 

eller mot vad personen gör. Om feedbacken riktas mot personen kan effekterna av 

kritiken bli rent av negativa. Är återkopplingen däremot riktad till vad personen i fråga 

gör, kan det bidra till en utveckling och ett meningsskapande tillägg till undervisningen. 

Jönsson belyser vikten av att ge återkoppling på uppgiften och inte på personen. 
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Feedback kan direktöversatt till svenska bli föda-bakåt, precis som den direkta 

översättningen antyder påpekar feedback oftast vad man har gjort snarare än vad man 

kan göra framåt. Jönsson påpekar att elever ofta får veta vad de gjorde men inte 

nödvändigtvis hur de kan arbeta mot en fortsatt utveckling. En bra fingervisning kring 

feedback kan vara att berätta hur det var och hur det kan utvecklas, den sortens feedback 

kallas för konstruktiv kritik. Då får eleven något konkret att arbeta med och därmed 

möjlighet att utvecklas, då sätts även kritiken i en kontext och separerar den från vem 

man är och vad man gör.  

 

Feedback kan ske på olika sätt, individuell återkoppling eller i grupp. Individuell 

återkoppling kan vara tidskrävande men den är också mest matnyttig för individen i 

fråga. Återkoppling i grupp är däremot tidseffektivt och mer allmänt hållen, vilket kan 

bidra till att man som mottagare av feedbacken kan välja vad man tar fasta på. 

Återkoppling i grupp kan även bidra till att nå alla elever effektivt. Formativ bedömning 

behöver vara meningsfull för eleverna. Innehåller återkopplingen för lite information 

eller rent felaktig information tar inte eleven till sig av kritiken och återkopplingen faller 

platt. Jönsson framhäver även vikten av framåtstyrande feedback. Eleverna ska få 

möjlighet att applicera feedbacken och använda sig av den i praktiken.  

 

2.2 Formellt och informellt lärande  

Feedback kan ske i flera led, även elev till elev kan komma med konstruktiv kritik. Det 

finns två begrepp som kan förklara olika lärandesituationer nämligen informellt och 

formellt lärande. Folkestad (2006) beskriver formellt lärande som en förutbestämd 

lärande aktivitet, där det finns en tydlig lärare/ledare som håller i aktiviteten och för den 

framåt, ofta förknippas formellt lärande med institutioner och läroverk. Det kan alltså 

vara en person som ses som ledare i aktiviteten. Ett informellt lärande däremot är inte 

förutbestämt utan sker oftast i stunden utan en tydlig ledare för aktiviteten. Det är 

lärande som sker på eget initiativ, ofta mellan två eller fler parter. För att hårddra detta 

kan informellt lärande förstås som lärandet som sker utanför institutioner eller läroverk. 

All musik som vi möter i vardagen kan ses som informellt lärande där förståelse för 

musiken och dess olika funktioner i samhället ger oss en meningsskapande uppfattning. 

Det informella lärandet sker såklart även i skolans regi, bland annat i form av 
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kamratlärande. Där elever, i detta fallet, hjälper varandra att få förståelse och nå 

fördjupad kunskap genom att lära varandra. Folkestad påpekar dock att formellt och 

informellt lärande till största grad arbetar i symbios med varandra och är svåra att 

urskilja, om man inte hårddrar begreppen. Hur vi än vrider och vänder på begreppen så 

är undervisning av en lärare alltid formellt. Främst handlar begreppen om perspektiv 

och förståelse hur man lär, när man lär och varför man lär. 

 

Folkestad tar upp två generella perspektivkategoriseringar. Den första kallas för 

hegelian vilket innebär (tes-antites-syntes). Tesen ses som institution eller i detta fall 

skola, antites ses som musiken i vardagen och syntesen kan förstås som när lärandet 

sker genom aktivt samarbete mellan tes och antites. Även Cain (2013) har forskat kring 

formellt och informellt lärande inom ämnet musik. Cain tar upp komplexiteten med 

begreppen kopplat till vad som anses vara det bästa sättet att undervisa på. Enligt 

sammanställd forskning som Cain sammanfattat, framgår det att det ideala sättet att lära 

är genom informellt lärande. Detta för att det uppfattas som mer autentiskt lärande som 

sker på eget initiativ. Att möta upp eleverna kring deras musik i vardagen, och arbeta 

med musik som de känner igen. Detta för att möjliggöra meningsskapande i 

undervisningen. Att kunna koppla skolans musik och ensembleämnet till elevernas 

intresse, engagemang och utveckling. Cain påvisar även att det finns mer forskning 

kring informellt lärande än formellt lärande och statistiken kan upplevas missvisande. 

Folkestad (2006) ser begreppen som olika kategorisering inom musikmetodik och 

didaktik, Cain (2013) benämner det däremot som en allmän musikpedagogik. 

 

2.3 Sång och genus  

Sång har under flera decennier setts som en kvinnlig aktivitet. Borgström (2014) 

beskriver hur sången har setts som ett kvinnligt ansvarsområde i samhället, där 

funktionen av sång delvis har varit att trösta, söva barn, högtider samt för att samla 

familjen. Ett instrument som var lättillgängligt och som i samhället sågs som just 

kvinnligt och feminint, en norm. Vidare belyser Borgström genus inom 

populärmusiken, där fokusering av kroppen som ett objekt är styrande. Särskilt fokus 

ligger på kvinnligt handlande och hur kvinnans kropp framställs inom musik. 

Sångerskor som sjunger rock och pop utsätts oftare för objektifiering och kroppen står i 
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fokus snarare än musicerandet. Detta står i kontrast till ensembler eller grupper där 

majoriteten utgörs av feminint kodade instrument. Val av instrument är historiskt och 

aktuellt sett könskodade, där pojkar spelar elförstärkta och högljudda instrument väljer 

tjejer snarare mer lågmälda instrument såsom piano, sång och fiol (Borgström, 2014). 

Kvarnhall (2015) beskriver däremot könskodade instrument som en kulturell könsregel. 

Det är en vana och ett inlärt beteende kring hur personer väljer sitt instrument, kön 

spelar roll men framförallt är det samhällets generella syn och uppfattning kring kodade 

instrument som påverkar valet. Man väljer instrument utifrån uppfattningen kring vad 

som ”passar könet”. Kvarnhall ifrågasätter varför aktiviteten sång förknippas som ett 

feminint kodat instrument bara för att det är kopplat till kroppen. Kvarnhall menar att 

kroppsliga praktiker även förknippas starkt med maskulinitet, såsom sport och idrott. 

Det musikaliska uttrycket och att musicera med sin röst anses vara ett konkret sätt att 

uttrycka sitt privata jag. Detta bidrar till att rösten i större utsträckning än andra 

instrument kan uttrycka sig konstnärligt, innerligt, personligt och känslomässigt i 

kontrast till instrument utanför kroppen (Kvarnhall, 2015). Rösten är ett intimt 

instrument, och Kvarnhall menar på att detta kan vara en av anledningarna till att 

instrumentet generellt sätt kodas som feminint, och bidrar till att pojkar i större 

utsträckning värjer sig mot att välja sång. Pojkar väljer andra normativt maskulina 

instrument såsom gitarr och trummor, för att bättre passa in i den heteronormativa 

maskuliniteten. 

 

2.4 Ensembledidaktik  

I samband med ensembleundervisning finns flera metoder att gå till väga. Dessa 

metoder är pedagogiska ställningstaganden som dels tas före undervisningen och dels 

ställningstaganden som sker i stunden. I forskningsrapporten musikklassrummet i 

blickfånget av Ericsson & Lindgren (2010) kan vi läsa om olika diskurser. Diskurser är 

olika sätt att bemöta och handleda elever, i detta fall inom ensembleundervisning. 

Rapporten behandlar pedagogers olika förhållningssätt i lärandesituationer. 

Kamratlärande står i fokus i en av diskurserna där den elev som har mer förförståelse 

hjälper eleven med mindre förförståelse, detta kan enligt Ericsson och Lindgren bidra 

till grupperingar i klassrummet och att mycket ansvar hamnar på de elever med mycket 

förkunskaper inom ämnet. Pedagogen står i bakgrunden och låter eleverna lära sig 
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genom kamratlärande, elev till elev. Att ge större ansvar till vissa elever kan ge 

möjlighet till utveckling och bidra till en djupare förståelse för ämnet, samtidigt som de 

elever som anses vara ”svagare” i ämnet kan utvecklas mer och få mer kunskap. 

Didaktikens grundläggande frågor är vad, hur och varför något ska undervisas. I Olle 

Zandéns (2010) avhandling ”samtal om samspel”, visas en utökad lista över de 

didaktiska ställningstaganden som behandlas inom undervisning: 

● Vad ska läras?  

● Varför - för vilket syfte ska lärandet ske?  

● Vem ska lära?  

● Av vem ska man lära sig?  

● Hur ska man lära sig?  

● När ska lärandet ske?  

● Var ska lärandet ske?  

● Med vilka verktyg ska lärandet ske?  

(Zandén, 2010, s.41).  

Zandén menar att dessa frågor ska kunna besvaras för att bidra till en meningsskapande 

undervisning. Med givande och utvecklande feedback adderat till detta didaktiska 

perspektiv blir undervisningen utvecklande och givande.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

För att få förståelse för hur materialet i denna studie har analyserats krävs en 

sammanfattning av vilka teoretiska utgångspunkter studien tar avstamp ur. I den 

vetenskapliga akademiska världen finns det flera perspektiv och analysmetoder. I 

nästkommande stycke kommer socialsemiotik och design för lärande att presenteras. 

Samt centrala begrepp för studien, såsom tecken, teckenskapande, multimodalitet, 

meningsskapande och metaforer. Syftet är att ge en inblick i det designteoretiska 

perspektivet med en semiotisk ansats.  

 

3.1 Socialsemiotik 

Socialsemiotik är en teori som grundar sig i idén att skapa mening i olika sociala 

situationer, där kommunikation och representation är sociala aspekter som 
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sammankopplas med teckenskapande. Dessa teckensystem kan även kallas även för 

modes. Det finns flera sorters modes såsom: tal, skrift, språk, gester, färg med mera. Allt 

detta ses som verktyg för kommunikation (Leijon och Lindstrand, 2012). Teorin handlar 

inte om att direkt överföra kunskaper, utan att med hjälp av tecken kunna tolka och 

skapa sin egna förståelse i kommunikationen. Inom socialsemiotiken finns det tre 

utmärkande stildrag: textuellt, interpersonellt och ideationellt. Tre aspekter som 

samarbetar, men som även kan delas upp analytiskt. Textuellt handlar om hur texter 

organiseras och på så vis skapar mening. Det interpersonella perspektivet fokuserar på 

hur relationer etableras och det ideationella fokuset handlar om föreställningar kring hur 

världen analyseras. Inom semiotiken beskrivs flera olika rum som de föregående tre 

aspekterna verkar inom och rum kan ses som kontexten, alltså sammanhanget 

(Holmberg, 2015). 

 

3.2 Tecken och teckenskapande  

Inom den socialsemiotiska perspektivet är olika sorters kommunikation centralt. Dessa 

sociala processer ses som teckenskapande (Leijon och Lindstrand, 2012). 

Teckensystemen bidrar till att kunna tolka och analysera i det samspel som uppstår. De 

olika tecknen motiveras utifrån teckenskaparens position och i samband med den 

kontext, eller rummet, som tecknen skapas i. Leijon och Lindstrand menar att det alltid 

finns ett samband mellan innehåll och form i de tecken vi skapar. När innehållet 

omtolkas, transformeras, kan innehållet och formen förändras för de sociala parter som 

är involverade. Mer konkret förändras budskapet när tecknen tolkas mellan parter i 

sociala sammanhang, budskapet får en ny form och därmed en ny kontext. Tecknen 

skapas utifrån intresse och resurser i den aktuella situationen. Teckenskapandet sker i 

två steg, steg ett är att identifiera de delar som skall representeras, det ska fungera likt 

en referens till en vidare kontext. Steg två handlar om att hitta en passande form för 

tecknet, det som finns tillgängligt i sammanhanget.  

 

3.3 Design för lärande  

För att förstå hur materialet har analyserats behövs förståelse kring teorin som 

materialet har silats genom. I den vetenskapliga akademiska världen finns det flera 

perspektiv och analysmetoder. Kempe och West (2010) beskriver en teori med rötter ur 
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det socialsemiotiska tänkandet, en teori som grundar sig i tanken på ett 

meningsskapande som sker såväl individuellt som i grupp. Lärande, varseblivning och 

kunskapsbildning sker på en institutionell nivå likaväl som på en samhällelig nivå. 

Tanken kommer ur semiotiken, som ser tecken som meningsbärare i situationer såsom 

kommunikation, där tecknet blir som en hjälp i analys och sorteringen av empiri. Design 

för lärande har stort fokus på grupper och individers intresse och motivation i olika 

sociala sammanhang och situationer. 

 

Meningsskapande är ett centralt begrepp för teorin och kan förstås ur framförallt två 

perspektiv, 1) ett nödvändigt steg i processen mot lärande och 2) ett meningsskapande 

på emotionell nivå. Inom designteorin pratar man om tecken, tecken som signaler för 

kommunikation i olika situationer. I musik kan detta bland annat handla om noter och 

gester kopplat till undervisning. Tecknen används i ett meningsskapande syfte, där 

tecknen tolkas, presenteras och analyseras.  

 

Leijon och Lindstrand (2012) beskriver didaktisk design som design för lärande och 

design i lärande. Design för lärande kan beskrivas som de förutsättningar som finns för 

lärande, t.ex.  kursplaner, styrdokument, regler, rum och information. Det är lärarens 

didaktiska design kring en meningsskapande undervisning. Design i lärande kan ses 

som eleven eller studentens val av design kring sin egen lärprocess. Det kan t.ex. handla 

om hur elever tolkar en uppgift och utefter det väljer vilka resurser som krävs för att 

färdigställa uppgiften. När design för lärande och design i lärande möts krävs det 

kommunikation, ett givande och tagande mellan parter för att en meningsskapande 

lärsituation ska uppstå. (Leijon och Lindstrand, 2012) 

 

3.4 Multimodalitet och meningsskapande  

Multi betyder enligt nationalencyklopedin mångfaldig. Modalitet i sin tur betyder ”olika 

arter av sanningen eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet multimodalitet kan förstås som att människors 

kommunikation med varandra använder sig av flera uttrycksmedel eller redskap. I en 

undervisningssituation kan detta innebära kombinationen av språk, text, gester, färger 

och bild. Redskap som bidrar till att främja en meningsskapande undervisning och 
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därmed en fördjupad förståelse (Leijon & Lindstrand, 2012). Schmidt (2017) skriver om 

meningsskapande undervisning, där praktiken möter skriften och teorin. När ämnet som 

undervisas sätts i samband med ett socialt sammanhang, där tecken och symboler har en 

stor del, sker lärandet på ett multimodalt plan. Motiverande tecken och symboler inom 

musik kan bland annat vara: instrument, högtalare, stativ och noter. Meningsskapande 

undervisning sker när eleverna kan omsätta tecken och symboler till sitt sociala 

sammanhang. När eleverna har förkunskaperna att kunna tillgodose sig de multimodala 

hjälpmedel som finns blir lärandet meningsskapande och utvecklande. Det blir en 

kreativ process, där didaktiska ställningstaganden ligger till grund.  

 

3.5 Metaforer  

Titeln på studien lyder ”Inga T-rex armar!”, en metafor som en av pedagogerna använde 

sig av i feedbacken till en elev. Enligt Bartley och Ericsson (2014) kan metaforer 

beskrivas som bildliga liknelser, vilket ofta förekommer i undervisning. Metaforer är 

kognitiva resurser som samverkar för att göra det okända eller outtalade mer greppbart 

och förståeligt. Bartley och Ericsson beskriver även komplexiteten med metaforer. Då 

metaforer syftar till att skapa någon form av igenkänning och mening, krävs det 

förförståelse kring liknelsen. Ett exempel på detta kan vara att “stå som ett ljus”, har 

mottagaren av metaforen inte förkunskaperna kring hur ett ljus ser ut och vilket sorts 

ljus det handlar om, faller metaforen platt. Vet mottagaren däremot att det handlar om 

ett högt kronljus och inte ett litet rundt värmeljus förstår mottagaren hur hen ska stå. 

Metaforer kräver förförståelse för att kunna omvandla den till ett meningsskapande 

innehåll. Flera olika begreppsuppfattningar och koncept samverkar kring metaforer och 

gör det därmed komplext. Enligt Bartley och Ericsson, finns det tre metaforiska 

funktioner. Den första innebär det abstrakta tänkandet, där ordet inte räcker till för 

förståelse. Den andra funktionen innebär att uttrycka idéer på ett mer detaljerat och 

konkret vis, slutligen den tredje funktionen är att metaforer bidrar till en rikare, klarare 

och djupare mening mot förståelse. De första två kan ses som konceptuella och den 

tredje ses som estetiska metaforer. Konceptuella metaforer har en kognitiv betydelse 

och skapar förståelse för okända eller abstrakta ting. Det estetiska perspektivet är mer 

bildligt och beskrivande. Metaforer kan användas för att påverka åsikter och beteenden, 

det är inte endast symboler mot förståelse utan kan också verka mot en förändring. 
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Metaforer kan alltså ha en dubbel funktion, en funktion av att få förståelse och 

meningsskapande och en funktion av att påverka och förändra.  

 

4. Metod  

I detta kapitel beskrivs metoder för genomförandet av denna studie. Val av metod och 

varför, val av informanter, etiska ställningstaganden, genomförandet och 

tillvägagångssätt i kontakt med informanter. Slutligen hålls en kritisk diskussion kring 

de metodologiska valen som gjorts inom studien. I kommande kapitel kommer 

författaren till denna studie att benämnas som jag, när det krävs.  

 

4.1 Val av metod 

Denna studie syftar till att belysa hur relationen mellan pedagog och sångare i ämnet 

ensemble på gymnasiet förhåller sig. Hur pedagogen arbetar med feedback till sina 

elever. Backman Bister (2014) använder sig av videoobservation och intervju i sin 

forskning, vilket har fungerat som inspiration till denna studie. Med hjälp av 

videoobservation finns möjligheten att återkomma till materialet och gå in i detalj och 

analysera gång på gång. Videoobservationer gör det även möjligt att genomföra en 

djupare analys, då materialet finns kvar. Det ger möjligheten att se på interaktionen 

mellan flera parter samt att se nyanser som kan vara svåra att fånga upp i realtid 

(Eidevald, 2015). Videoobservation kan ge värdefulla insikter kring strukturer i 

ensemblerummet, medvetna som omedvetna. Eidevald framhäver att videoobservationer 

ger otroliga mängder material som kan vara svåra att analysera och reducera, oftast 

analyseras enbart en liten del av materialet trots att man kan spela in flera minuters 

videor.  

 

4.1.2 Observation som metod  

Som tidigare nämnt fungerar videoobservationer bra för att analysera förhållande och 

interaktion mellan parter. Det gör det även möjligt att analysera kroppsspråk, dynamik, 

tonfall och gester (Eidevald, 2015). Detta medför såklart även ett stort ansvar hos mig 

kring behandlingen av materialet som samlas in. Eidevald antyder att människan i 

dagens samhälle är mer vana vid att bli dokumenterade och övervakade än förr, men att 
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människan även blivit mer medveten kring sin integritet och riskerna med att kunna bli 

identifierad. Därför är det av stor vikt att behandla materialet med respekt gentemot 

informanterna och det kan vara en god idé att be om tillåtelse att filma. För att skydda 

informanterna och skydda deras integritet är det viktigt att låta dom vara anonyma och 

att all data som samlas in skyddas och bevaras korrekt. Falthin (2015) belyser viss kritik 

gentemot videoobservationer. Att observationerna enbart fångar tillfället och att det kan 

tyckas tagit ur sin kontext. Komplexiteten över att föra in en kamera och en extra person 

i undervisningen och möjligheten att fånga verkligheten är svår. Eidevald (2015) 

påpekar även att kamerans placering är av stor vikt. Placeringen kan vara avgörande för 

analysen av materialet.  

 

Denscombe (2018) förklarar att observation som metod kan delas in huvudsakligen två 

fält där det ena kallas för systematisk observation och det andra kallas för deltagande 

observation. Den systematiska kan ses som strukturerad, där man t.ex. kollar på 

interaktioner i olika miljöer och den förknippas ofta med kvantitativ data och statistik. 

Den deltagande observationen förknippas ofta med kvalitativa data och etnografiska 

infallsvinklar och är speciellt gynnsamt när undersökningen handlar om livsstilar och 

kulturer. Denscombe framhäver att observationer är en metod som bygger på evidens 

som är direkt visuell. Detta medför att det är subjektivt och analyserat från start i 

kontrast till t.ex. en intervju eller enkät, där analysen utgår utifrån vad informanten 

berättar och eller där skriftliga källor finns. Metoden går ut på att samla in data ur 

verkliga situationer, så som de sker, när de sker. En svårighet med att observera är att 

bara genom sin person påverka situationer i miljöerna där de normalt sett sker, 

främmande närvaro kan påverka resultatet av studien. Detta är såklart omöjligt att veta, 

då situationerna uppstår där och då, direkt visuellt. Detta är dock svårigheten med 

observationer överlag (Denscombe, 2018). I denna studie står den systematiska 

observationen i fokus, med videoinspelning som ett hjälpmedel. Specifika händelser 

kommer belysas och författaren av denna studie har inte deltagit i observationerna eller 

på ett djupare plan interagerat med informanterna.  

 

12 
 



 

4.2 Fältanteckningar  

Fältanteckningar kan ske på flera olika sätt, men gemensamt för metoden är att det sker 

i realtid. Anteckningarna beskriver det som observatören hinner med att se och det 

observatören hinner med att skriva ner. I denna studie hade fältanteckningarna 

funktionen att dokumentera det som kameran inte kunde fånga upp. Kameran var statisk 

under hela observationen och fältanteckningarna fungerade mer elastiskt. 

Anteckningarna behandlar till största delen om återkommande mönster såsom ”läraren 

går runt i salen” och ”pedagogen ställer sig längst bak i rummet”. Mönster som kameran 

inte lyckas fånga upp, men som utgör en viktig del kring pedagogens handlingar och 

didaktiska ställningstaganden. Anteckningarna består till stor del av koder och 

förkortningar, som hänvisar till specifika skeenden och mönster. Lalander (2015) 

beskriver olika sätt att föra anteckningar på bland annat: reflekterande, 

observationsanteckningar och självreflekterande. I denna studie har främst 

observationsanteckningar använts. Där iakttagelser skrivs ned utan någon större 

reflektion eller analys. Mer likt stödord och listor med koder och kortkommandon. När 

anteckningarna sedan transkriberades skrevs de i en mer målande, beskrivande text. Ett 

exempel på studiens fältanteckningar är hur salen är möblerad.  

 

4.3 Empiri  

I forskning räcker det inte med att samla in material, utan det ska även transkriberas och 

analyseras. Transkibering kan förklaras som att renskriva sitt material, det som i detta 

fall, syns i observationerna. Så detaljrikt som det bara går för att ge en så tydlig bild 

som möjligt. Ha i åtanke att jag är en människa med värderingar, förkunskaper och 

fördomar, hur man än gör så tolkas även råmaterialet. Detta kallas för primärtolkningar, 

mer om det senare. Teorin kring tolkningen fungerar som ett hjälpmedel, där olika 

begrepp, kategoriseringar av händelser, tolkning av mönster osv. Nedan kommer en 

förklaring till hur transkriptionen, analysen och tolkningen tog form inom studien.  

 

4.3.1 Transkription och tolkning  

Att transkribera sitt material och sedan analysera och tolka data gör det möjligt att 

kategorisera in händelser och skeenden i olika boxar. Detta bidrar till möjligheten att se 

något ur flera perspektiv. I den akademiska världen finns mängder av olika teorier och 
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synsätt kring hur empirin tolkas och analyseras. Denna studie bygger på en 

samhällsvetenskaplig grund och är kvalitativ i sin utformning. Svensson, (2015) 

beskriver att all insamlad data behandlas och tolkas via den som samlat in materialet. 

Bearbetningen av empirin bidrog till att vissa fenomen  blev mer synliga än andra. Med 

hjälp av kodning kunde denna data gynna det aktuella teoretiska ramverket och bidra till 

studiens resultat. Kodningen bestod av att först kategorisera in större skeenden inom 

observationerna, såsom hur många som sjöng, vilka låtar som fick mest feedback och 

när feedbacken var till sångare respektive instrumentalist. Denna bearbetning bygger på 

studiens forskningsfrågorna och syfte. Därefter kartlades varje ensemble för sig, där 

färgkodning fungerade som ett hjälpmedel. Olika fenomen och skeenden fick varsin 

färg, detta för att få en större överblick av materialet och snabbt kunna se 

återkommande sekvenser och händelser. Denna bearbetning och analys av empirin 

presenteras främst i studiens resultatdel. 

 

Teorin ses som ett redskap som empirin silas igenom där sinnesintryck tolkas och 

kategoriseras. Transkription innebär att sätta ord på de sinnesintryck som sker i 

samband med en observation eller en intervju. Ljud och synintryck ska organiseras om 

och översättas till skrift för att bli begripligt. I denna studie har empirin behandlats och 

skrivits om till en sammanhängande text, saker såsom hur långa pauser personer tog i 

sitt tal, tonfall eller tid har inte bearbetats då studien syftar till att se interaktion mellan 

parter, gester, metaforer och tal kopplat till handling. Svensson beskriver bearbetningen 

i tre tolkningsfaser:  

 
Figur 1, de tre tolkningsfaserna kopplade till verkligheten 

1. Verkligheten  2. Sinnesdata 

 (primär tolkning)  

3. Empiriskt material 

(sekundär tolkning)  

4. Analys av 

empiriskt material  

(Svensson, s. 212, 2015) 

 

 

Den primära tolkningen är ofta omedveten och sker med hjälp av förförståelse kring 

verkligheten,  inlärda mönster och generella, gemensamma organiserade tolkningar. 

Exempel på en primär tolkning kan vara att en person pekar. Instinktivt organiseras 
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sinnesintrycken och blicken på mottagaren går åt det håll som det pekas. Den sekundära 

tolkningen bygger på den primära tolkningen. För att ta pekandet som ett exempel på 

sekundär tolkning kan det likställas med att man genom pekandet bildar sig en 

uppfattning om en riktning eller väg. Slutligen kommer vi till den tredje tolknings fasen. 

Här analyseras den sekundära tolkningen och det teoretiska perspektivet vägleder. Som 

exempel på detta kan vi återanvända pekandet. Vad pekandet avser och innebär kan 

tolkas olika och är subjektivt. Pekar personen statiskt eller blir det även en rörelse med 

armen i samband med att visa vägen, kan ge olika anvisningar beroende på mottagarens 

förkunskaper kring dessa tecken och mönster. 

 

Alla dessa mönster bearbetas, analyseras och omvandlas från handling till skrift genom 

förståelse. Det kan ses som perspektiv kring tolkning (Svensson, 2015). För att förenkla 

det ytterligare kan vi hårddra tolkningarna som att den primära sker instinktivt, den 

sekundära innebär en tolkning av skeendet och den tredje handlar om att kunna 

omvandla intrycket. Allt detta mot en förståelse kring tolkningar.  

 

4.3.2 Analys  

Efter att det empiriska materialet är insamlat påbörjas analysen. Rennstam och 

Wästerfors (2015) belyser tre grundläggande aspekter för att kunna analysera: 1) sortera 

2) reducera 3) argumentera. Att sortera och reducera i sitt material innebär att kunna ta 

fram det som är relevant för studien. Handlar studien om gester och mimik är det alltså 

inte relevant att analysera t.ex. tonfall och samtal, sorteringen sker i anslutning till 

transkriptionen. I denna studie fanns sammanlagt material för två timmar, sorteringen 

och reduceringen bestod av att välja ut mindre sekvenser, skeenden och händelser som 

knyter an till syftet med studien. Av totalt två timmars material har ca. fyrtio minuter 

transkriberats, tolkats och analyserats. Detta med hjälp av den primära och sekundära 

tolkningen av materialet. Sorteringen och reduceringen gör det möjligt att få en 

överblick av empirin och därmed kunna fastställa olika mönster och sekvenser. 

Argumentationen består av ambitionen att bidra till ämnet och forskningsområdet, där 

materialet ställs mot annan litteratur och tolkningarna argumenteras.  
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4.4 Urval  

I studien har det teoretiska urvalet fallit på pedagoger med lärarlegitimation som 

bedriver undervisning på gymnasiets estetiska programmet med inriktning musik. 

Urvalet har varit målstyrt med avsikt att besvara forskningsfrågorna och syftet. Att 

pedagogerna ska ha legitimation handlar om en slags försäkran kring undervisningen, 

att pedagogerna har utbildning inom ämnet och är väl insatta i vad kursen ensemble 

innebär. Observationerna sker i grupp där pedagogerna primärt står i centrum, men då 

denna studie även bygger på att se interaktionen mellan pedagog och elev är gruppen 

som helhet intressant. Urvalsprocessen kan gå till på flera olika sätt såsom: 

snöbollsurval, tvåfaktors urval och målstyrt urval, denna studien baseras på ett målstyrt 

urval.  

 

4.5 Genomförande av videoobservation  

Som första steg i genomförandet skickades det mail till totalt femton ensemblelärare på 

gymnasiet runt om i södra Sverige. I det första mailet stod det kort information kring 

forskningsämnet (se bilaga A). Efter att svaren var obefintliga blev nästa steg ett 

telefonsamtal. Även här var svaren bristfälliga. Tillslut svarade en lärare med ett positivt 

svar via mail och vi bestämde ett datum och en tid för observationen. Totalt medverkade 

i slutändan fyra sångpedagoger i studien. Ingen av dessa lärare var från början 

tillfrågade att medverka i studien då de inte arbetar som renodlade ensemblepedagoger. 

Arbetet tog en annan vändning då det tillslut blev en ensemblepedagog och fyra 

sångpedagoger som deltog i studien. Sammanlagt varade observationen i två timmar. I 

första mötet med lärarna fick de tillgång till ett dokument med all information som var 

nödvändig. Där fick de reda på sina rättigheter som informanter och de skyldigheter jag 

hade gentemot dem och materialet (se bilaga B). Observationerna var offentliga i sin 

miljö och jag höll en öppen profil. En kamera användes i rummet där undervisningen 

bedrevs, där enbart elever och pedagog var delaktiga och aktiva. Långa inspelningar var 

nödvändiga i denna studie, för att lyckas spela in just det som syftet och 

forskningsfrågorna berör, nämligen pedagogens handledning till sångaren kopplat till 

feedback. I samband med videoobservationerna skrevs även fältanteckningar som 

komplement då allt inte kunde fångas på film. 
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4.6 Etiska ställningstaganden  

Informationskravet innebär att informanterna delges tillräckligt med information för att 

kunna besluta kring sin medverkan i studien. Informationskravet behandlas på så sätt att 

i ett skriftligt dokument delge alla rättigheter och skyldigheter, som såväl den som 

bedriver studien och informant har. I dokumentet beskrivs vad forskningen syftar till att 

behandla samt att informanterna har tillgång till materialet, allt eftersom det blir klart. 

Dokumentet bifogas som en bilaga (bilaga B). 

 

Att skriva rakt ut vad som kommer att undersökas kan påverka materialet, så 

informationen till informanterna är tillräckligt informativ utan att helt avslöja vad 

studien avser att behandla. Pedagogerna ska få en ärlig och klar bild över 

forskningsämnet, där risken för missvisande utfall minimeras. Samtyckeskravet innebär 

att informanten har rätt att själv bestämma över sin medverkan i studien. Då forskningen 

syftar till att kolla på lärarens strategier och arbetssätt så behövs ett godkännande av 

berörd pedagog. Då övriga personer inom forskningen är över femton år behövs enbart 

godkännande från den berörda parten, är personen under femton år så behövs dock en 

etisk prövning samt godkännande av målsman. För att på ett tydligt sätt behandla 

samtyckeskravet förs det in i ett dokument där rättigheter och skyldigheter står svart på 

vitt och namnteckning krävs. Det framgår att personerna som medverkar i studien när 

som helst kan avbryta sin medverkan, att det är frivilligt att vara med i studien. Jag som 

leder studien får inte på något vis försöka påverka informantens beslut kring sin 

medverkan. Det framgår att studien baserar sig på videoobservationer. 

Konfidentialitetskravet handlar om vad som är offentligt och vad som är 

sekretessbelagt. Informanterna kommer inte att nämnas vid namn, och de är därmed 

anonyma. Kön kommer att framgå, men det går inte att härleda till någon specifik 

person. Detta för att se om kön spelar roll i mottagandet av feedback eller ej.  

Konfidentialitetskravet innefattar även att behandla känslig data med respekt och att det 

lagras så att ingen kan komma åt den. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in enbart får användas i syftet att bedriva forskningen. Uppgifterna får inte säljas 

eller nyttjas till andra förmåner än forskningen. En viktig del i forskningsarbetet är 

ärlighet och transparens, forskningen får alltså inte bedrivas för egen ekonomisk eller 
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privat vinning. Resultatet i studien vilar på det material som samlats in. 

(Vetenskapsrådet, u.å.) 

 

4.7 Pilotstudie  

Innan studien genomfördes gjordes en pilotstudie. Pilotstudien gick ut på att se vad som 

skapade intresse inom forskningsfältet. Pilotstudien genomfördes på Linnéuniversitetet, 

en ensemblelektion med årskurs tre. Jag som är verksam på just Linnéuniversitetet 

kände såväl verksam pedagog som elever. Studien syftade till att se om det var 

interaktion mellan lärare och elev, eller interaktionen elever emellan som var intressant 

för studien. Innan studien genomfördes var ämnet inte helt fastställt och tillrättalagt. Det 

som hamnade i fokus under observationen var dock hur pedagogen arbetar med 

feedback och återkoppling till studenterna. Inom pilotstudien användes mestadels 

fältanteckningar av varierande karaktär, dels rent informativa delar såsom klockslag, 

rummet, instrument, antal personer och mediterande verktyg. Även anteckningar kring 

tankar som uppkom kring olika situationer förekom. Pilotstudien transkriberades ej, 

utan fungerade mer som ett meningsskapande redskap. Under pilotstudien interagerade 

jag med gruppen, då pedagogen valde att fråga mig kring sångtekniska delar. Detta 

bidrog till tanken på hur observationerna skulle gå till, då min roll i rummet påverkade 

resultatet av pilotstudien ansenligt och materialet kontamineras. Skulle observationen 

ske i form av video, utan att jag skulle medverkade i rummet eller var pilotstudien 

speciell i sin karaktär då jag, pedagog och studenterna kände varandra sedan tidigare? 

Anteckningarna var givande, men videoobservation gör det möjligt att gå tillbaka till 

materialet och komplettera videoobservationerna. Detta resulterade i att studiens 

metodologiska val kom att baseras på videoobservation och fältanteckningar.  

 

4.8 Metoddiskussion 

Kopplat till syftet med studien, att belysa sångarens roll i ensemblen med feedback i 

fokus, har videoobservationerna varit fördelaktiga. Att med hjälp av 

videoobservationerna kunna återkomma till materialet och analysera detaljer såsom 

kroppsspråk och interaktion mellan parter var fördelaktigt inom studien. I denna studie 

har framförallt tillgången till informanter varit svår, detta arbetet krävde mer envishet 

och tid än väntat. Kanske är det tidsaspekten som spelar in, eller tidsperioden som 
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studien befann sig i. Studien genomfördes strax innan jul, en händelserik och ibland 

stressig period för musiklärare oavsett årskurs. Endast tre grupper observerades och 

detta skedde under en och samma dag, på en och samma skola. Detta innebär att 

feedbacken enbart är ifrån totalt fem pedagoger, vilket kan bli lite missvisande. Studien 

hade gynnats väl av att ha fler informanter och skolor, då det hade bidragit till ett vidare 

perspektiv.  

 

Inför studien genomfördes en pilotstudie, då ämnet på förhand var svårt att befästa. 

Pilotstudien gav lite svar till vad som senare skulle komma att undersökas, men då jag 

blev indragen i undervisningen gav den i sig inte mycket användbart material. Från 

början hade studien en annan ingång än vad som senare kom att presenteras. Då det var 

svårigheter med att hitta informanter som kunde observeras, ändrades frågeställningarna 

och syftet för att passa in i det material som fanns. Det var även vissa svårigheter med 

kamerans placering och ljudkvalitén på materialet. Ljudet på videorna är bristfällig och 

ibland var det svårt att höra exakt vad som sades. Därför var fältanteckningarna ett bra 

komplement till videorna. Ska man genomföra videoobservationer kan det vara en god 

idé att ordna en bra kamera med bra ljud. Placeringen på kameran hade kunnat ändras, 

och såhär i efterhand är det en lärdom till framtiden. Transkriptionen och analysen 

skedde så fort jag entrade rummet. Allt analyseras och tolkas genom ett par ögon. 

Analysen flöt på bra och att reducera materialet föll sig naturligt när ämnet väl hade 

fastslagits. Att befästa ämnet tidigare hade dock kunnat hjälpa under observationerna, 

då hade videorna kanske varit mer inriktade kring feedback och rörelsemönster.  

 

5. Resultat  

I följande text kommer resultatet att presenteras. Först kommer en förklaring kring 

observationerna, rummet och vilka som medverkar. Sedan kommer varje grupp att 

presenteras enligt följande: hur det gick till, feedbacken som gruppen får och slutligen 

hålls en mindre analys.  
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5.1 Observationerna  

Lokalen är stor och scenen är upphöjd. Högtalare hänger på båda sidorna av scenen och 

uppe i taket hänger det lampor. Trummorna är placerade på ett podium längst bak i 

mitten, så att trummisen sitter högre än alla andra. Till vänster om trummorna är en 

gitarrist placerad, bredvid gitarristen finns två keyboards, snett fram till vänster står två 

mikrofoner med stativ placerade. Till höger om trumsetet är basisten placerad. Till 

höger om basisten finns det två synthar och bredvid syntharna står det tre mikrofoner 

uppställda avsedda för kör. Framför trummorna står det ett mikrofonstativ med 

tillhörande mikrofon. Nedan kommer tre utdrag ur videoobservationerna. Inför varje 

observation presenteras några tankar att ha med sig i läsningen. Varje observation 

avslutas med en kortare analys. De medverkande pedagogerna kommer kontinuerligt att 

benämnas som:  

● Pedagog 1 - sångpedagog 

● Pedagog 2 - sångpedagog 

● Pedagog 3 - sångpedagog 

● Pedagog 4 - sångpedagog  

● Pedagog 5 - ensemblepedagog  

Pedagogerna är alltid samma personer, oavsett observation. Pedagogernas kön kommer 

inte att framkomma, då det dels kan bilda förvirring och då det dels inte känns relevant 

till studiens syfte. Eleverna kommer däremot att benämnas med kön, men inte vid namn. 

Detta för att få perspektivet kring om kön spelar roll för mottagandet av feedbacken. 

Samt för att få en inblick i hur många killar respektive tjejer som fick feedback och om 

innehållet av kritiken skiftade beroende på kön.  

 

5.2 Grupp nummer ett - “Större rörelser!”  

I denna gruppen studerades främst hur sångaren framställs i sitt kroppsspråk och hur 

sångaren rör sig. Vissa mönster är återkommande och inför tekniska svårigheter ändrar 

sig kroppsspråket en aning. Feedbacken eleven får är inte särskilt detaljerad eller 

kopplad till instrumentet, de fungerar snarare som uppmaning kring det sceniska 

uttrycket.  
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Sångerskan startar låten framme på scenen i mitten. Hon har den ena handen på 

mikrofonstativet och den andra handen fixar hon håret med. Den vänstra handen som 

tidigare drogs genom håret, vilar nu avslappnat framför magen. Den hänger inte rakt 

ned utan är vinklad i nittio grader, nästan som att armen stöds av ett transparent gips 

med handryggen blottad. Eleven vaggar från sida till sida i puls till musiken. Sedan för 

hon samman händerna och lägger dom på sin bröstkorg samtidigt som hon sjunger 

”there’s a hole in my soul, running deeper and deeper”. När musiken går vidare går 

även armrörelserna vidare och nu rör de sig i symbios med varandra, ibland rör sig 

armen i puls till musiken upp och ned, växlande med att händerna är vinklade utåt och 

armarna nära kroppen, i en mer vilande position. Från axlarna till armbågarna är 

kontakten mellan överkropp och armarna direkta, sedan går underarmarna ut från 

kroppen och händerna är som en förlängning. Tjejen tar sedan och för den ena handen 

upp mot mikrofonen och håller i den, den andra handen drar hon genom håret. Handen 

som tidigare gick genom håret hänger nu som innan, i nittio grader och med handryggen 

blottad. Ibland skakar tjejen på huvudet, som för att förstärka texten. Bland annat sker 

detta när hon sjunger ”Don’t let me drown”. Eleven lägger nu sina händer på magen och 

låter händerna vara kvar en stund. Tillslut tar hon ner den ena handen, den andra 

däremot ligger tryggt kvar över magen. Plötsligt för hon båda händerna neråt och låter 

dom hänga längst med kroppen. Inför refrängen tar hon tydligt sats, det kommer en hög 

och lång ton, samtidigt som tonen tas tar hon tag i mikrofonen och tiltar huvudet lite åt 

vänster. Den lediga handen slår musikens puls i luften. När den höga, långa tonen är 

färdig vilar fortfarande en hand på mikrofonen samtidigt som den andra handen nu har 

bytt funktion, hon drar den igenom sitt hår och blicken som tidigare varit uppåt och 

framåt skiftar till att vara ned mot golvet. Det kommer ett instrumentalt mellanspel och 

sångaren står nu och stampar pulsen lite försynt. När hon börjar sjunga igen så håller 

hon ena handen på mikrofonen och den andra placerar hon vid sitt vänstra öra. Efter ca. 

åtta takter tar hon ner handen från örat och drar den längst med kinden för att sedan ta 

tag i mikrofonstativet med båda händerna. När låten är slut backar sångerskan från 

mikrofonstativet med först huvudet och sedan kroppen. Hon ställer sig med händerna i 

sidan. 
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5.2.1 Feedback  

När låten är slut kommer en lärare upp på scen och går igenom hur ljudet upplevdes 

med de elever som spelade instrument. Samtidigt som detta sker går sångerskan ner från 

scenen och fram till sångpedagogerna som har intagit första parkett i salen. En utav 

pedagogerna (som nu benämns som pedagog 1) utbrister ”större rörelser” varpå eleven 

responderar med ett ”ja”. En annan pedagog (numera pedagog 2) fyller i ”ja, tänk dig 

som att du är där med bandet, att du blir såhär seg” läraren förevisar sedan med en 

långsam kontrollerad armrörelse samtidigt som hon sjunger på en del av refrängen ”You 

don’t let me drown”. Pedagog 2 fortsätter med att säga ”Tänk rörelserna som att det är i 

temat, under vatten, segt liksom.” Pedagogen 1 fyller i med ”större rörelser” pedagogen 

påpekar även att ”sånna här små rörelser syns inte (visar med en stegrörelse hur en hand 

i taget går uppåt i små steg), du måste göra såhär liksom (ställer sig upp och tar båda 

händerna över huvudet i en halvcirkel nedåt mot kroppen, likt en solhälsning eller så 

som man kan tänka sig att man gör när man sträcker på sig, för att sedan avsluta med en 

tydlig arm upp)”. Eleven skrattar och svarar med ett ”ja, absolut” på pedagog 1s 

uppmaning. Pedagog 2 säger nu ”tänk att du är en stor späckhuggare, som liksom äger”. 

Pedagog 1 fyller i ” ja du har ju det liksom, det är bara att köra” samtidigt som 

pedagogen gestikulerar med stora armrörelser. Eleverna ska nu köra låten igen och 

pedagog 2 uppmanar nu eleven att ta åt sig av feedbacken när de kör igenom låten den 

andra gången. Innan eleverna kör igång låtarna igen kommer nu en tredje pedagog fram 

till eleven, benämns nu som pedagog 3. Pedagog 3 säger ”kan du känna dig mer fri? mer 

rörelser” pedagog 1 kommer fram och dansar vilda rörelser med armarna, pedagog 3 

säger till eleven ”inte sån dans, och hänvisar till pedagog 1” eleven och pedagogerna 

skrattar. Samtidigt som detta utspelar sig säger hänger pedagog 3 med i pedagog 1’s 

dans. Pedagog 1 till eleven ” inte den!” gestaltande håller pedagogen en mikrofon och 

gör små handrörelser med andra handen precis bredvid ”mikrofonen”. ”utan såhär!” 

pedagog 1 visar nu stora rörelser med den fria handen och explosiva gester. Pedagog 1 

kommer även med feedback till bandet ” Lite snabb feedback till bandet, ni har mycket 

att jobba på, ni måste ju fånga känslan som solisten har, samtidigt som ni måste vara 

utåt och visa att här vill vi stå!” Samtidigt som pedagogen säger detta sker stora rörelser 

och i varje frasslut lägger pedagogen händerna på scenens framkant som för att 

förtydliga orden.  
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5.2.2 Analys  

Det vi kan se i denna observation är återkommande mönster hos eleven. I detta fallet 

kan vi kategorisera in mönstren i fyra återkommande sekvenser. 
Figur 1, återkommande sekvenser  

● Den första sekvensen är att hålla i mikrofonstativet med båda händerna.  

● Det andra är att hålla i mikrofonen med ena handen och dra den andra handen genom 

håret.  

● Den tredje sekvensen är att ena armen är på stativet medan den andra handen är böjd i 

nittio grader och handryggen blottas.  

● Den fjärde sekvensen, som är konsekvent genom hela låten, är att vagga fram och 

tillbaka i musikens puls, sångerskan skiftar vikten från ena sidan till andra sidan. 

 

Utöver dessa återkommande rörelsemönster tillkommer även mindre gester, såsom att 

föra händerna mot bröstkorgen och att tilta huvudet eller skakade nekande på huvudet. 

Pedagogernas respons till eleven är att göra större rörelser, det är oklart om pedagogerna 

menar att alla rörelser ska bli större, eller bara vissa specifika. Vilka rörelser som är 

medvetna respektive omedvetna är svårt att urskilja via en observation. Hade jag följt 

eleverna under en längre tid hade dessa mönster kunnat analyserats mer. Enligt 

pedagogernas instruktioner kan det tolkas som att det är den tredje sekvensen som är i 

åtanke vid feedbacken. Då rörelserna behöver bli större och detta möjligen är en mer 

medveten rörelse än t.ex. sekvens nummer fyra. Att dra handen genom håret och 

samtidigt använda sig av mikrofonstativet är återkommande. Detta ger intryck av att 

inte direkt vara ett sceniskt uttryck, utan snarare omedvetna händelser. När eleven tar 

sats inför den höga, långa tonen tar hon tag i stativet. Detta kan tolkas som någon slags 

säkerhetsåtgärd, en trygghet. Att händerna stundom fastnar framför magen och på 

magen kan även detta ses som en försäkran på att man klarar av att sjunga tonerna. Ofta 

får sångare höra om stödet. Många sångare lägger händerna på magen eller sätter 

händerna i sidan för att påminna sig själv om att aktivera stödet. I observationen 

framgår även att tjejen för ena handen och fingret mot örat. Detta kan bero på att höra 

sin röst mer direkt, än genom förstärkning och monitorer. I denna observation får även 
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bandet feedback. Feedbacken består av att bandet ska fånga känslan som solisten har, 

vilken känsla det handlar om nämns inte. Bandet får inget konkret att gå på, detta kan 

bidra till att medlemmarna i bandet har olika uppfattning kring vilken känsla det är som 

de ska ha.  

 

5.3 Grupp nummer två - “Inga T-rex armar!”  

I den här gruppen iakttogs framförallt hur kroppsspråket framstår och även hur 

interaktionen mellan de två eleverna som sjunger duetten är. Skillnader i kroppsspråket 

eleverna emellan står i fokus och feedbacken som pedagogerna kommer med riktar sig 

främst till en utav de två eleverna. 

 

Grupp nummer två går nu upp på scenen och gör sig redo för att köra igenom låtarna. 

De ställer in ljud, volymer och positioner på mikrofonstativ och stolar. Denna låten är 

en duett mellan en kille och en tjej. De kommer framöver att benämnas som 

sångaren/sångerskan samt killen/tjejen. Killen står i mitten med en mikrofon och ett 

stativ, tjejen står till höger. Tjejen har också en mikrofon med ett stativ. Sångaren börjar 

sjunga, den ena handen vilar mot kroppen och hänger rakt ned. Den andra handen är 

positionerad i nittio graders lutning och handen har handflatan uppåt och den rör sig i 

puls till musiken. Det är som att armbågen sitter fast i midjan. Sedan är det dags för 

sångerskan att sjunga. Tjejen håller båda sina händer framför magen och när hon 

sjunger så rör sig ena handen i puls till musiken, upp och ner. Killen står nu och diggar, 

underkroppen rör sig framåt och bakåt i puls till musiken. Mellan varje mening backar 

tjejen ifrån mikrofonen. Killen varvar fram- och bakåt rörelsen med att gunga från sida 

till sida. När tjejen sjunger kollar killen på tjejen. Tjejen sjunger sin del och ena handen 

rör sig i små rörelser upp och ner, som för att hålla pulsen. När det är dags för killen att 

sjunga igen så kollar tjejen mot killen. Killen rör och arbetar mycket med ena handen, 

den är centrerad vid midjan och går ibland ut ifrån kroppen eller upp och ned. Tjejen tar 

nu tag i mikrofonen och tar ur den ur mikrofonstativet, hon ställer stativet åt sidan. 

Tjejen vinklar upp sig mot killen och sjunger mot honom. Killen tar då ner mikrofonen 

från stativet och går ut från mitten mot höger sida, han vänder nu upp mot tjejen. Killen 

diggar med underkroppen fram och tillbaka. Tjejen står märkbart still. Killen har små 

instick i låten och så fort han sjunger så avtar ”diggandet” och han står still, men så fort 
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som han inte sjunger återkommer ”diggandet”. Nu kommer ett mellanspel och killen 

börjar annonsera bandet. Tjejen står kvar på den position hon haft hela tiden. Killen 

presenterar medlemmarna i bandet och visar med en arm varje person som presenteras. 

Presentationen går fort och sångarna står nu och inväntar ny sångstart. Tjejen tittar mot 

trummisen, sångaren kollar mot sångerskan. När tjejen hittar in i musiken igen, med 

hjälp av trummisen, vänder hon upp och blickar ut mot salen. Killen har återigen 

vandrat in mot mitten. Tjejen står kvar på ursprungspositionen. De vänder då och då upp 

mot varandra. Tjejens ena hand är förankrad i sidan, midjan, med handen strax framför 

magen. Killen diggar fram och tillbaka. Innan låten har klingat ut så är sångarna färdiga. 

Båda två fixar med håret och kollar på varandra och ler. Dom sätter tillbaka mikrofonen 

i stativet. 

 

5.3.1 Feedback  

Innan eleverna ska köra låtarna igen kommer det feedback från pedagogerna. Pedagog 1 

”Inga T-rex armar!” killen svarar med ”detta är väl ingen T-rex?” visar med handen vid 

sidan med handryggen blottad, ”utan detta är väl T-rex?” visar med båda händerna 

framför bröstkorgen, händerna är hänger avslappnat neråt. Pedagog 1 ”det räknas! mer 

stora och medvetna rörelser tack”. Killen svarar ”okej, fattar, jag ska försöka.” Pedagog 

1 till tjejen ” är det kul att sjunga eller?” tjejen svarar skrattandes ”nej”. Pedagog 1 ”nej 

det är det vi ser, kan du locka fram lite glädje och attityd? kan vi få se att du är den bästa 

kyssaren?” i låten sjunger tjejen bland annat ” Tell them I’m a good kissser”. Pedagog 1 

” kan ni sjunga mer med varandra?” Ännu en pedagog kommer med en kommentar, 

pedagog 2 ”det ska kännas som att kyssen alltid ligger i luften, ska dom göra det eller 

inte?”. Eleverna skrattar, och gruppen kör låten igen.  

 

5.3.2 Analys  

Även i denna gruppen kan vi se återkommande mönster hos sångarna. Nedan listas 

mönstren upp för först, sångaren och sedan sångerskan.  
Figur 2, återkommande sekvenser för sångaren 

● Sekvens ett, digga med underkroppen. 

● Sekvens två, den ena (lediga) handen vilar tungt rakt ned längst med kroppen, den andra 

håller i mikrofonen eller stativet.  
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● Sekvens tre, den ena (lediga) handen arbetar från midjan och ut, eller upp och ned.  

● Sekvens fyra, vänder upp mot sångerskan  

 
Figur 3, återkommande sekvenser för sångerskan 

● Sekvens ett, den ena handen rör sig i puls till musiken, upp och ner.  

● Sekvens två, den ena (lediga) handen arbetar från midjan och ut, eller upp och ned.  

● Sekvens tre, står still.  

● Sekvens fyra, vända upp mot gruppmedlem.  

● Sekvens fem, backar ifrån stativet. 

 

Pedagogerna kommer med feedback kring elevernas rörelsemönster. Killen får höra att 

T-rex armarna ska bort. Det är tydligt att eleverna vet och förstår vad pedagogen pratar 

om, det märker vi via samtalet som eleven och pedagogen för kring just T-rex armarna. 

T-rex armarna som ofta nämns beskrivs med både tal och gester, där gesterna förstärker 

orden. Tjejen och killen hade snarlikt kroppsspråk och rörelsemönster under låtens 

gång, vad gäller just armarna, men enbart killen fick kritik. Vad detta beror på är svårt 

att veta, kanske rör det sig om tidigare uppträdanden, kanske är det något eleven har 

arbetat med mycket och bara behöver en påminnelse om. För att få reda på det 

ordentligt hade ett samtal mellan elev och den som bedriver studien krävts.  

 

Pedagogerna uppmuntrar eleverna till att sjunga mer med varandra, detta genom att 

målande beskriva hur eleverna kan tänka. Pedagog 2 beskriver att publiken vill känna 

hur kyssen ligger i luften. Dessa metaforer är bildliga, målande och estetiska. Eleverna 

förstår vad pedagogerna är ute efter men får inga konkreta direktiv till hur de 

åstadkommer den önskade känslan. Bandet får ingen direkt feedback och ingen pedagog 

talar eller gestikulerar till instrumentalisterna under eller efter framförandet. Sångarna 

får i kontrast till instrumentalisterna mycket feedback. Feedbacken består till stor del av 

hur de rör sig på scenen och hur de ska föra sig på scen, det sceniska uttrycket är i 
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fokus. Killen står i fokus kring den sceniska feedbacken medan tjejen får feedback kring 

hur hon ser ut och vilka känslor hon förmedlar. Tjejen uppmanas att att locka fram lite 

glädje, men hur hon ska göra det framgår inte. Feedbacken riktar sig inte alls mot 

sångtekniska aspekter. 

 

5.4 Grupp nummer tre - “Bravo! Nice. Du kan göra ännu mer!”  

I följande observation, har interaktionen mellan tjejerna på scen varit central. Hur de 

samarbetar och hjälper varandra kring det sceniska uttrycket. Även rörelser och varför 

rörelserna sker och förmodligen har valts ut kommer att belysas.  

 

Grupp nummer tre gör sig redo. Tre tjejer fixar med mikrofoner och stativ, en står i 

mitten långt fram och de andra två står ca. en meter bakom tjejen, på varsin sida. Tjejen 

i mitten har en solosång och tjejerna bakom körar. Tjejen som sjunger gungar med hela 

kroppen i puls till musiken. Körtjejerna står också och gungar i puls till musiken, 

speciellt körtjej 1 som står placerad till höger. Solistens armar hänger ledigt längst med 

kroppen. Till refrängen så tar solisten upp den ena armen och rör den upp och ned. I 

låten så sjunger de ”Rock ’n roll”, när detta sjungs så spelar solisten och körtjej 1 

luftgitarr i takt till musiken. Körtjej 2, till vänster om solisten håller istället i 

mikrofonen. Senare i texten kommer ”at the back of my left shoulder”, solisten klappar 

då med ena handen på sin vänstra axel. Andra gången ”rock ’n roll” kommer så görs 

inte luftgitarrsrörelsen, men solisten gör en antydan till att starta rörelsen, men ångrar 

sig och det slutar med att ena handen gör en lite rörelse framför magen. Solisten tar 

sedan upp ena handen och håller om mikrofonen, den andra handen vilar längs med 

kroppen. Det kommer ett mellanspel med gitarrsolo, de tre sångerskorna diggar nu till 

musiken och kollar på varandra och ler. Solisten diggar från sida till sida. 

Solisten tar nu tag i mikrofonstativet med båda händerna, sedan för hon händerna neråt 

samtidigt och drar dom i en svepande rörelse ifrån varandra, de hänger sedan längs med 

kroppen. Rörelsesekvenserna fortsätter sedan till att solisten håller med båda händerna 

på mikrofonstativet. Armarna går sedan från att hålla om mikrofonstativet till att hänga 

längs med sidorna av kroppen och tillbaka. När solisten sjunger ”yeah, yeah” gör hon 

rörelser med händerna som följer markeringarna i musiken. På första yeah pekar hon 

med pekfingrarna, armarna är då placerade framför bröstkorgen, i andra yeah pekar hon 
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återigen fast armarna är närmare huvudet. I refrängen sjunger dom återigen ”Rock ’n 

roll” och luftgitarrerna kommer fram. Denna gången kör solisten fullt ut, körtjej 2 gör 

inte rörelsen och körtjej 1 gör den nästan, men det ser ut som att hon ångrar sig i 

stunden och drar istället handen genom håret. Även här återkommer klappandet på 

vänster axel från solistens håll. Körtjejerna gör inte rörelsen. Nu är det gitarrsolo igen 

och tjejerna diggar loss och rör sig i puls till musiken. De skrattar med varandra och 

diggar med sina huvuden så att håret böljar. Efter gitarrsolot kommer en instrumental 

del där trummorna står för pulsen. Tjejerna tar nu sina händer över huvudet och klappar 

på två och fyra i musiken samtidigt som dom sjunger en rytm som går över en takt. 

Tredje gången ”rock ’n roll” kommer så gör ingen utav tjejerna luftgitarren. Fjärde 

gången gör solisten luftgitarren men ingen utav körtjejerna. Under hela sången har 

samtliga sångerskor gungat med i pulsen till musiken. Från sida till sida. Solisten sätter 

sina händer på mikrofonstativet efter luftgitarren och flyttar position på händerna då och 

då, upp och ner på stativet. Tredje gången ”left shoulder” kommer gör solisten rörelsen 

som tillhör den strofen, nämligen en klapp på vänster axel.  

 

5.4.1 Feedback  

När låten är slut backar tjejerna ifrån sina stativ och kollar på varandra. De får applåder 

och snabb feedback. Pedagog 2 utbrister ”Bra! du lyfter, det är liksom ytterligare steg på 

trappan” samtidigt visar pedagogen med händerna en rörelse uppåt. Pedagog 2 ”bravo! 

nice. Du kan göra ännu mer” solisten ”ja men jag vet inte vad jag ska göra”. Pedagog 2 

”Gör allt du gjorde men mer”. solisten ”ja men jag glömde texten när jag gjorde denna 

(visar luftgitarr) , och jag vill liksom va med i micken”. Pedagog 2 ”det gör inget, det är 

hur härligt som helst”. Solisten vänder sig nu till körtjej 1 och säger ”jag kom på, vi 

glömde ju salute (gör en honnör), vi glömde Salute  när den kommer i musiken”. 

Pedagog 5 går nu upp på scenen till tjejerna och går tillsammans med de bak på scen, så 

att de är placerade precis framför trummorna, och säger ” när gitarrsolot är så går ni hit, 

sen när det är dags att sjunga så går ni framåt gemensamt och sen kör ni, det tror jag kan 

bli jäkligt effektfullt.” Pedagog 5 visar sedan luftgitarren och säger ”den gillar jag, ska 

ni göra den så gör den, fullt ut”. Sångerskorna övar sedan på luftgitarrs rörelsen 

tillsammans, så att de gör likadant. Pedagog 5 går ner från scenen och grupp nummer tre 

kör låten igen.  
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5.4.2 Analys  

I observationen framkommer det flera återkommande mönster, de listas enligt figuren 

nedan.  
Figur 4, återkommande sekvenser för solist 

● Sekvens ett, gunga i puls till musiken.  

● Sekvens två, händerna på mikrofonstativet. 

● Sekvens tre, luftgitarrs rörelsen.  

● Sekvens fyra, klapp på vänster axel.  

 

Pedagogernas respons är överlag positiv. Solisten uppmanas till att göra det ännu mer, 

gör allt du gör fast mer. Vilka rörelser det gäller framgår inte helt tydligt från 

pedagogen, vilket liknar skeenden i observation nummer ett. ”Allt du gör” innefattar 

även sekvens nummer ett t.ex. och om det är en medveten eller omedveten rörelse är 

svårt att veta. Enligt min tolkning är det de medvetna rörelserna som pedagogen syftar 

till, alltså sekvens nummer tre och fyra. Det kan antas att eleverna och pedagogerna 

förstår varandra och att ämnet varit uppe för en dialog tidigare, kanske inte just till de 

medvetna specifika rörelserna men till att våga ta ut rörelserna överlag. Pedagog 5 

påpekar att göra rörelsen fullt ut om de nu ska göra den. Detta tyder på att det är de 

medvetna rörelserna som kritiken riktar sig mot. Vi kan även konstatera att rörelserna i 

sekvens tre och fyra, är teckenskapande. Där synintrycket samverkar med de sjungande 

orden. Eleverna hjälper varandra med det sceniska uttrycket och i detta fallet de 

koreograferade bitarna, sekvens tre och fyra. Eleverna samtalar med varandra och övar 

på stegen mellan låtarna, för att synkronisera sina rörelser och förstärka helhetsbilden 

kring framträdandet.  

 

Bandet får inte någon feedback i denna gruppen, utan det är sångarna som står i centrum 

för återkopplingen. Återkoppling som till stor del består av kommentarer kring 

kroppsspråk och sceniskt uttryck. 
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6. Diskussion  

I följande del kommer resultatet att diskuteras gentemot tidigare forskning, i syfte att 

besvara forskningsfrågorna. Diskussionen har delats upp i tre mindre delar, teknik och 

kroppsspråk, instrumentalisterna och pedagogerna.  

 

6.1 Teknik eller kroppsspråk? 

Förutsättningarna för observationen klargjordes innan observationerna startade, 

nämligen att eleverna övade inför en konsert. Det rent speltekniska har elever och 

pedagoger övat på i moment före och därför tillfaller denna repetition mer till sceniskt 

uttryck och gestaltning. Trots förutsättningarna var det spännande att se hur feedbacken 

gick till och vad som ansågs vara relevant, inför en föreställning/konsert. I alla 

observationer får sångelever någon gång feedback kring deras uttryck, kroppsspråk eller 

gestaltning. Det är inte någon större skillnad mellan killar och tjejer. Det är statistiskt 

sett fler tjejer och hade vi omvandlat resultatet till ett diagram hade resultatet kanske 

varit missvisande då tjejerna är överrepresenterade. Om sång är ett könskodat 

instrument eller en kulturell könsregel i samhället är svårt att veta, och definitionerna är 

svåra att hårddra. Däremot visar studien att fler tjejer än killar sjöng i just detta 

exemplet. I enighet med Kvarnhall (2015) är det ett inlärt mönster att sång förknippas 

med normativ femininitet. Materialet som samlats in belyser sångarens roll i ensemblen. 

Sångaren står i centrum såväl sceniskt som för feedback i kontrast till övriga 

gruppmedlemmar. 

 

Sång kan ses som något intimt då det tillhör människans kropp och fysik. Detta kan 

bidra till svårigheter med att skilja på aktivitet och person. Lättare är det kanske för 

instrumentalister, som inte har sitt instrument i sin kropp utan snarare som en 

förlängning till sin kropp. De kan ”gömma” sig bakom sitt instrument och har kanske 

därmed lättare att skilja på aktivitet och person. I dessa observationer synliggörs flera 

tydliga mönster kring scenisk gestaltning samt feedbacken från pedagog till elev. 

Jönsson (2016) påpekar att feedback kopplat till vem personen är i kontrast till vad 

personen gör kan slå negativt ut då självkännedomen blir hög och självkänslan kan ta 

sig en törn. Om feedbacken eller kritiken däremot förmedlas på ett bra, 
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meningsskapande och utvecklande sätt kan den slå väl ut. Studien visar att den feedback 

som används mest frekvent under observationerna är feedbacken kring hur personen gör 

eller rör sig. Uppfattningen är dock att eleverna inte tar det som ett personligt påhopp, 

utan ser det som ett steg i processen mot utveckling.  

 

I observationen använder sångarna mikrofonstativet och mikrofonen flitigt. Framförallt 

användes stativet när sångarna upplevdes osäkra kring sin sång. Stativet kan fungera 

som ett instrument, likt en gitarr eller ett trumset där funktionen blir som en förlängning 

av kroppen, och därmed sin person och identitet. Sångarna får kanske på något sätt 

distans från vad de är till att istället se på vad de gör. Kanske är det ett sceniskt 

uttrycksmedel och tecken som sångarna noga tänkt igenom och som de kopplar till sin 

image på scen, alltså medvetna ställningstaganden, eller så är det ett rent omedvetet val 

som sker i stunden. Det är svårt att via en observation utröna. Om vi gör en jämförelse 

med t.ex. Freddie Mercury, sångare och frontfigur i rockbandet Queen. Så använder han 

sitt halverade mikrofonstativ som ett instrument. Han springer runt med det och 

använder det flitigt, och gör det till en scenisk detalj och ett artistiskt identitetsskapande. 

Riktigt på samma sätt använder inte eleverna i studien stativet, utan här fungerar det 

snarare som en trygghet som man tar tag i när man inte riktigt vet vad man ska göra med 

sina armar, upplevs det som. Det är såklart en tolkningsfråga och kan variera från 

person till person.  

 

Sångaren kan ses som ansvarig för att känslan i låten kommer fram, med både sitt 

instrument och sin kropp. Pedagogernas feedback är kanske inte medvetet riktad mot 

sångarens kropp och rörelsemönster, det kan vara en primär tolkning av situationen. Det 

ska även nämnas att feedbacken skedde öppet inför hela gruppen, en tidseffektiv 

formativ bedömning. Många gånger fick flera elever samma typ av feedback såsom 

”större rörelser” och ”du kan göra mer”, trots att det nämnts i helgrupp fler gånger än 

en. Just feedbacken kring större rörelser är återkommande, och verkar vara en stor del 

av hur det sceniska uttrycket ska vara enligt pedagogerna. Som observatör kan jag tycka 

att uppmaningarna till större rörelser inte alltid var logiska eller relevanta till musiken. 

Jag uppfattade även att det var svårt att tolka vilka rörelser som skulle bli större. Ska 

t-rex armarna bli större? och varför då? Feedbacken känns inte konkret och 
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målstyrande. Eleverna formas till vad pedagogerna anser vara ett bra sceniskt uttryck, 

men kanske glöms elevens egna tankar och idéer bort i processen? Feedbacken känns 

inte alltid helt motiverad, utan snarare som en allmän uppmaning oavsett genre, elev 

och låt.  

 

6.2 Instrumentalisterna? 

Skillnaden mellan instrumentalisterna och sångarna är påtaglig. Instrumentalisterna, 

eller bandet, som de kollektivt benämns får i stort sett ingen feedback och när de väl får 

det handlar feedbacken om hur de ser ut och rör sig på scen. En grupp får höra att de ska 

fånga upp känslan som solisten har. Vilken känsla det är som solisten har får de däremot 

inte reda på. Detta bidrar till att feedbacken känns intetsägande och tom, den är inte 

konstruktiv eller konkret. Jag hade en föreställning om att instrumentalisterna skulle få 

mer feedback, men i dessa observationer bevisades motsatsen. Lgy11 beskriver att 

ensemblelektioerna ska bidra till möjligheten att utveckla sitt personliga och 

konstnärliga uttryck, tolkning och gestaltning (Skolverket, Lgy11, 2011). 

Instrumentalisterna har svårt att nå upp till dessa mål och riktlinjer genom 

undervisningen, och det de gör uppmärksammas ej. Sångaren får dra ett stort lass, 

medan instrumentalisterna inte får dra något lass alls, kopplat till det sceniska uttrycket.  

 

6.3 Hur gör pedagogerna? 

Eleverna får även feedback i form av metaforer. Metaforerna verkar fungera bra och 

eleverna tycks förstår vad pedagogerna är ute efter i de liknelser de ger. En pedagog ger 

metaforen ”tänk att du är en stor späckhuggare[...]” till en elev. Denna metafor ger en 

förnimmelse om att eleven ska ta plats och äga scenen, vilket eleven verkar förstå. 

Huruvida eleven senare kan omsätta tanken till praktiken är en annan sak. Andra 

metaforer som används i undervisningen är också målande och bildliga, och de 

beskriver en känsla eller ett tankesätt kring det sceniska uttrycket. Detta bidrar till att 

lärandet sker på ett multimodalt plan, i avseendet att kommunikationen mellan parter 

sker med hjälp av flera olika kommunikativa redskap, mest framstående är gester och tal 

(Leijon och Lindstrand, 2012). Det framkommer även att motiverande tecken och 

symboler används i undervisningen såsom mikrofonstativet (Schmidt, 2017) Stativet 

verkar spela en stor roll för sångarna och det har till synes flera funktioner då eleverna 
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t.ex. håller i det, flyttar på det och tar tag i det när det upplevs vara viss osäkerhet kring 

sången. Pedagogernas genomför flertalet didaktiska handlingar under lektionens gång 

och det finns nog en genomtänkt tanke kring upplägget på lektionen. För att kunna 

diskutera detta hade det behövts en dialog mellan pedagogerna och den som bedrivit 

studien. Zandén (2010) beskrev några didaktiska utgångspunkter bl.a. vem ska lära? vad 

ska läras? när ska lärandet ske? och hur ska man lära sig? Denna studie visar att eleven 

ska lära sig det som pedagogen anser vara viktigt inom scenisk gestaltning. Eleverna ska 

lära sig via en multimodal dialog och praktiskt utövande. Lärandet tycks ske i realtid 

eller kort efter återkoppling. Lärandet sker inte enbart på ett multimodalt plan, utan det 

sker även med ett formellt och informellt perspektiv på lärandet. Mest framstående är 

det formella perspektivet, då pedagogerna ses som tydliga ledare för aktiviteten. 

Lärandet sker även på ett informellt plan i den aspekten att eleverna hjälper varandra, 

ger tips och övar tillsammans.  

 

7. Avslutande reflektioner  

Med en bakgrund som elev, student och numera musiklärarstudent har jag flertalet 

gånger hamnat i situationer som kräver samarbete, tolkning, reflektion och kunskap. 

Denna studie har satt alla mina sinnen, förmågor och kunskaper på prov. Att skriva, 

samla material, ta kontakt med informanter, få handledning och att analytiskt, 

systematiskt och kritiskt granska det insamlade materialet har utvecklat mig enormt. Att 

vara själv med sin text och sitt material har fått mig att inse många saker som jag tar 

med mig ut i mitt yrkessamma liv som lärare. 

 

I föreliggande studie har begreppet feedback lagts under lupp. Vad det är som 

pedagogerna i denna studie anser vara viktigt kring ett musikframträdande. För mig har 

denna studie bidragit till en insikt kring feedbackens relevans inom musikundervisning 

och hur man kan förmedla den. Hur och varför återkoppling bör ta plats i 

undervisningen, med målet inställt på en likvärdig utbildning oavsett instrumentval, kön 

och andra yttre faktorer. Kanske har studien även bidragit till ett perspektiv kring vad 

som anses vara viktigt i arbetet med ett sceniskt framträdande.  
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Jag som blivande musiklärare måste kunna ta ställning till vad jag anser vara viktigt 

inom min undervisning. Är det hur eleverna för sig på scen eller är det hur de använder 

sitt instrument? För mig får spontanitet, kreativitet och personlighet inte försvinna till 

förmån för vad som anses vara ideal eller norm vad gäller sceniskt uttryck. Som lärare 

vill jag arbeta med att främja, utveckla och inspirera till elevernas personliga 

utvecklingen. Studien har bidragit till att jag har fått ett vidare perspektiv på utveckling, 

lärande, kommunikation, återkoppling, metoder och teorier vilket kommer gynna mig i 

min framtida yrkesutövning.  

 

8. Fortsatta studier  

Att sångaren i denna studie ses som frontfigur är tydligt, och att hen tilldelas en slags 

maktposition. Jag skulle vilja läsa och lära mig mer om forskning kring sång, genus och 

makt i klassrummet. Med en ingångsfråga kring sångaren som ett subjekt eller objekt i 

musiken? Om sångaren väljer sin position i gruppen eller om hen tilldelas denna 

position av gruppen, är för mig en intressant tanke. Studien kan genomföras med hjälp 

av intervjuer, observationer och stimulated recall som metoder.  
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Bilagor 

Bilaga A - Första mailet 

 

Hej alla ensemblelärare!  

 

Jag heter Julia Atterheim och studerar för närvarande till ämneslärare inriktning musik 

(sång) mot gymnasiet på Linnéuniversitetet. Jag är i full färd med att skriva mitt 

självständiga arbete på grundläggande nivå, och behöver nu Er hjälp.  

 

Jag skulle behöva två eller tre ensemblelärare som informanter och jag kollar nu hos Er 

om någon skulle vara intresserad av att vara med och hjälpa mig? Det rör sig om en 

videoobservation och ett samtal. Observationen sker under en lektion och samtalet pågår 

i högst en timme någon dag efter observationen.  

 

 

Om du tycker att detta låter intressant så hör gärna av dig! så kan jag komma ut till Er 

och berätta mer om forskningen och ämnet.  

 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa! Hoppas vi ses.  

 

 

 

Allt gott,  

Julia Atterheim  

juliaatterheim@gmail.com  

0734-304174 

 

 

 

 

I 



 

Bilaga B, Information och samtycke.  
 
Här nedan kommer information kring forskningen, metoder som kommer att användas. 
Det kommer även finnas information kring etiska ställningstaganden samt mina 
skyldigheter och informantens rättigheter. Längst ned kommer det att finnas ett stycke 
kring samtycke att medverka i studien. Tack för att du vill vara med i min forskning! 
Allt gott, Julia Atterheim.  

Syftet med forskningen  
Syftet med denna undersökning är att se på hur ensemblepedagoger handleder i olika 
lärandesituationer i ensembleundervisning. Hur pedagogen arbetar med val av material 
och val av verktyg i undervisningen. Syftet är att se på hur olika ensemblepedagoger 
handleder instrumentalisterna och sångarna, vilka verktyg som används och vilken 
handfast handledning som eleverna får och hur/om de skiljer sig åt mellan 
instrumentgrupperna.  

Metoder  
Metoderna som kommer att användas i forskningen är videoobservation och stimulated 
recall. Videoobservation används för att jag som bedriver studien på ett enkelt sätt kan 
gå tillbaka till materialet flera gånger. Videon kommer enbart att användas i 
forskningssyfte och det kommer att lagras på en extern hårddisk. Du som informant 
kommer sedan att få tillgång till materialet, råmaterialet samt det bearbetade och 
analyserade. Stimulated recall innebär att föra ett samtal kring materialet, vi kollar på 
delar av videon och samtalar kring det.  

Materialet  
Materialet som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte och i enighet 
med konfidentialitetskravet kommer all information som kan härledas till en person att 
anonymiseras och vara belagt med sekretess. All data kommer att lagras på ett 
rättssäkert sätt. Alla namn i studien kommer att vara fingerade.  

Rättighet som informant  
Du som informant har rätt till att avsluta din medverkan i studien när som helst under 
processen. Det är ditt fria val att medverka och även ditt fria val att avsluta din 
medverkan. Du får även tillgång till materialet och kan komma med input och 
synpunkter kring hur det är tolkat och analyserat, om du upplever att det är missvisande 
på något sätt.  

Samtycke  
Jag godkänner kraven för forskningen och är införstådd med processen. Jag har tagit del 
av informationen och vet mina rättigheter som informant.  

Underskrift informant, Underskrift informant, 

 
 
ort, datum, ort, datum, 
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