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Abstract 
 

I föreliggande studie var syftet att synliggöra hur sånglärare kommunicerade med sina elever 

vid sångundervisning då de ackompanjerar med gitarr istället för piano, och hur sånglärarna 

upplevde undervisning med gitarr istället för piano. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

genomfördes ett antal observationer och intervjuer med utbildade sånglärare samt ett antal 

deltagande observationer var jag själv genomförde sånglektioner under samma former som de 

lärare som valt att delta i studien.  

 

Resultatet visar på att kommunikation vid sångundervisning sker på flera olika sätt. Studien har 

generaliserat kommunikation i tre kategorier som förekommit under lektionerna. (1)  Verbal 

kommunikation, (2) Ickeverbal kommunikation och (3) Fysisk och verbal kommunikation. 

Fortsättningsvis kan inte resultatet redovisa huruvida gitarr lämpar sig bättre vid 

sångundervisning än något annat instrument men kan uppmana till att valet av 

ackompanjemangsinstrument bör ske medvetet utifrån musikaliska, kulturella och kontextuella 

parametrar.  

 

Nyckelord: Sångundervisning, Sociokulturell teori, kommunikation, 

multimodalkommunikation, medvetenhet 
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Förord 

”Det finns ju idioter som går runt och hävdar att deras hjärnor bara producerar samma ämnen 

som bara återfinns i kakao! Ja, du hör ju själv. Det är alltså så långt dagens forskning har 

kommit!” - Lars Stenberg, (SVT, 2010, ”Ingen bor i skogen”) 

 

Ovanstående citat kommer ur en tv-serie av humorgruppen Klungan som sändes på SVT 2010. 

För sju år sedan började jag på folkhögskola i Haparanda och tog efter två ”folkisår” beslutet 

att söka musiklärarutbildningen i Piteå. Jag visste inte då vad det innebar att läsa på högskola, 

jag visste egentligen heller inte vad det innebar att vara lärare. Jag kanske inte vet vad det 

innebär att vara lärare ännu heller, men jag har i alla fall en bättre bild av yrket nu än vad jag 

hade för fem år sedan. Fem år går jättefort och nu sitter jag här och ska skriva någonting fyndigt 

till förord efter flera månaders arbete på det här examensarbetet. Jag har inte så mycket jag vill 

säga utan egentligen fler människor som jag vill tacka. Jag vill tacka alla lärare jag haft under 

utbildningens gång! Ni är för många för att nämnas vid namn, men ni har alla hjälpt mig genom 

300+ högskolepoäng. Det har varit en lång resa som varit sjukt rolig och lärorik! Jag hade inte 

orkat med den här långa resan utan min sambo Jenny som korrekturläst, stöttat och peppat mig 

genom alla de här fem åren, tack. Jag vill tacka min svärmor för hjälpen med formuleringar och 

korrekturläsning. Jag vill sist men inte minst också tacka min handledare Annette Mars som 

hjälpt mig igenom det här arbetet steg för steg. Utan den handledningen jag fått hade jag 

säkerligen kunnat trycka ur mig något så fantastiskt som Lars Stenberg. 

 

Lycksele Maj, 2017 

// 

Robin Strandgård 
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 Inledning 
Under min tid som sångelev på gymnasie, folkhögskola och universitet har jag haft många olika 

lärare som undervisat mig i sång. Lärarna har alla förebildat med hjälp av sin egen röst samt 

kompat och spelat melodi med hjälp av ett piano. Det sånglektionerna alltid har haft gemensamt 

är tre återkommande delar; jag själv (eleven), läraren och pianot. Pianot har alltid varit en del 

av sångundervisningen samtidigt som jag har övat på dessa läxor med hjälp av mitt bi-

instrument; gitarr. Varje läxa jag har haft och vid varje spelning som genomförts, har sången 

stöttats av minst en gitarr. De återkommande delarna i sångundervisningen är något som under 

många år har intresserat mig som snart själv är utbildad musik- och sånglärare vid Luleå 

Tekniska Universitet. 

 

Vid min första praktikperiod på lärarutbildningen, vid Luleå tekniska Universitet, började jag 

fundera över om det inte var möjligt att genomföra sånglektioner med gitarr istället för piano. 

Jag använde mer tid av min praktikperiod på att öva piano, när jag egentligen borde fokuserat 

på sångundervisning. Alla instrument och verktyg som används i vardagen håller enligt 

forskningen ett kulturellt värde (Säljö, 2000). Lärare bör således reflektera över vilket 

ackordsinstrument som används vid sångundervisningen då de enligt forskning för med sig en 

kulturell bakgrund som i musik går att koppla mer eller mindre till vissa genrer eller låtar.  

 

Kursmålen för ”Instrument eller sång” 1-3 (Skolverket, 2011) (bilaga 4) ställer inga krav på att 

sång undervisas på ett specifikt sätt. Läroplanen genomsyras däremot av att läraren ska möta 

eleven (Skolverket 2011). För att hjälpa elever att utvecklas kan det anses rimligt att lärare ska 

kunna erbjuda elever möjligheten att till exempel sjunga inom genrers rätta element. Lärare ska 

erbjuda flera sätt att lära sig, flera sätt att nå målen (Mars, 2016). Den kulturella kontexten har 

enligt Sandberg (2006) stor betydelse när individer lär sig någonting nytt. ”Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 

målen” (Skolverket, 2011, s. 6). Texten från skolverket, i enlighet med Mars (2016) 

understryker vikten av förståelse för att elever lär sig på olika sätt. 

 

I examensmålen för det estetiska programmet uttrycks att ”Utbildningen ska ge eleverna 

allsidig träning i det estetiska hantverket” (Skolverket, 2011, s. 43). Ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan allsidig träning vara intressant eftersom det öppnar upp för möjligheter att jobba 
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med musik på ett varierat sätt. Exempelvis kan lärare testa lära ut en sång eller låt ur ett annat 

perspektiv eller med hjälp av andra verktyg än vad som vanligtvis används. Fortsättningsvis 

skriver Skolverket:   

 

 Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och 

 kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande 

 samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska 

 ge möjlighet att fokusera på något musikområde. (2011, s. 44)  

 

Formuleringarna ”olika tider och kulturer” samt ”… olika perspektiv” (Skolverket, 2011, s. 44) 

antyder att undervisningen ska varieras. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att sjunga och 

jobba med olika genrer utifrån genreenliga förhållanden. Forskning visar att kontext och 

kulturella faktorer spelar roll för lärande. 

1.1. Förankring i lagar och förordningar 

I ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011” (2011) 

(refereras i fortsättningen som LGY11) och skollagen (2013) understryker vikten av att möta 

eleven på dennes kunskapsnivå. Läraren ska tillgodose elevens behov och samtidigt ge eleverna 

en allsidig träning i det estetiska hantverket samt ge elever kunskaper i musik från olika tider 

och kulturer (Skolverket, 2011). ”Hänsyns ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen.” (Skolverket, 2011, s. 6).  

”Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket” (Skolverket, 2011, s. 

43). ”Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den 

ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och 

tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något 

musikområde.” (Skolverket, 2011, s. 44). ”Gymnasieskolan ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Sverige, skollagen, 2013, kap 15, § 2). De lagar och förordningar som skolan 

är skyldig att följa talar för att skolan ska ge eleven en individanpassad utbildning. 

 

1.2. Avgränsningar 

Inramningen för föreliggande studie omfattar kommunikation mellan lärare och elev vid 

sångundervisning med gitarr istället för piano. Studien utgår från kursmålen inom kurserna 
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”Instrument eller sång” 1-3 (Skolverket, 2011) som ramverk för vad sångundervisningen ska 

innehålla (se bilaga 4). Antalet deltagare är också styrt av studiens inramning. Deltagarna är 

verksamma inom gymnasieskola, folkhögskola och musikskola. Trots att det bara är 

gymnasieskolan som arbetar utifrån skolverkets kursmål sker fortfarande lärande och 

kommunikation vid de andra institutionerna. Undervisningen vid musikskola och folkhögskola 

går att kategorisera efter skolverkets kursmål för ”instrument eller sång”. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra på vilka sätt kommunikation gestaltas vid 

sångundervisning med gitarr istället för piano. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka verktyg framträder i sånglärares undervisning? 

2. Vilka motiv för kommunikation visar sig vid sångundervisning med gitarr istället för 

piano? 

3. På vilka sätt kan elever tillgodogöra sig lärares internerade kommunikation? 

4. Hur beskriver lärare sina motiv för att använda olika verktyg vid sångundervisning. 
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2. Teori 
Lärande kan i ett sociokulturellt perspektiv ses som att det sker inom människan och i relation 

med andra människor. Den egna kulturen och bakgrunden för med sig medhavda sätt att tänka 

och arbeta. Ett av de medhavda verktyg individer besitter är språket. Wertsch (1991) beskriver 

språket som ett verktyg med flera dimensioner. De olika dimensionerna delas in i kulturell, 

historisk och institutionell (Wertsch, 1991). Språket är något individer bär med sig från sina 

hem, närsamhälle eller social grupp, men som samtidigt utvecklas i kontakt med andra sociala 

grupper eller institutioner (Säljö, 2000; Wertsch 1991). Säljö (2000) använder uttrycket kultur 

som ett övergripande begrepp för att beskriva både materiella och immateriella artefakter 

(verktyg). Säljö (2000) använder även uttrycket kultur för att beskriva individers tidigare 

kunskaper och egenskaper. Den kulturella bakgrund individer bär med sig när de lär sig något 

är således verktyg som används för att förstå omvärlden.  

 

Följande del beskriver studiens teoretiska perspektiv samt centrala begrepp inom ett 

sociokulturellt perspektiv och sociokulturellt lärande. Avsnittet är indelat i olika teman: 

Sociokulturellt perspektiv, Mediering, Appropriering och Den proximala utvecklingszonen. 

2.1. Sociokulturellt perspektiv och lärande 

Ett sociokulturellt perspektiv kan bidra till att skapa förståelse för hur människor lär sig utifrån 

de kulturer och/eller miljöer de formats av. Kulturer för med sig verktyg, aktiviteter och 

upplevelser vilka i sin tur formar individens sätt att tänka och ta till sig kunskap (Säljö, 2000). 

Sociokulturellt lärande bör således betraktas som tillämpningen av sociokulturella teorier i 

själva lärandeprocessen. Inom den sociokulturella teorin understryks att lärande sker inom oss 

som individer samtidigt som det sker i samverkan med andra. Med hjälp av individuell kunskap, 

individuella verktyg och individuell historisk bakgrund kan individen med hjälp av andra 

individer utvidga den egna kunskapen och förståelsen av omvärlden. Kunskapsutvecklingen 

sker med hjälp av mediering och appropriering som är centrala begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Appropriering används för att beskriva hur individer lär sig 

använda kunskap i olika sammanhang. Mediering är ett komplicerat och övergripande begrepp 

som generellt kan beskrivas som verktygen som används vid lärande. Mediering och 

appropriering beskrivs närmare i kommande avsnitt. 
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2.1.1. Mediering 

Ordet mediering härstammar från tyskans ”Vettermitlung” som betyder ”förmedling” 

(Lundgren, Säljö & Lidberg, 2014, s. 300). Mediering innebär enligt Lundgren, Säljö & Lidberg 

(2014) att kunskap förmedlas med hjälp av verktyg. Verktyg beskrivs av Lundgren, Säljö & 

Lidberg (2014) som språkliga och materiella, samtidigt som den ena inte utesluter den andra. 

Att exempelvis skriva en uppsats kräver någon form av materiellt verktyg som penna och 

papper eller en dator. Kombinationen av språkliga och materiella verktyg är något som kan 

refereras till som kulturella verktyg (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2014). Hur individer använder 

sina kulturella verktyg är kopplat till individernas tidigare kunskap och kulturella bakgrund. 

Språket som medierande verktyg syftar inte direkt till det talande eller skriftliga språket utan 

till kommunikation i sin helhet. Tal, gester och tecken är sätt att förmedla kunskap och en form 

av kommunikation (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2014). I kommunikation med andra kan vi 

uttrycka oss och förmedla och förvärva kunskap om specifika ämnen. ”Språket är vår partner i 

det mesta vi gör” (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2014, s. 300). Språket (kommunikation) används 

nästan hela tiden när individer lär sig något av någon annan med hjälp av olika medierande 

verktyg.  

2.1.2. Appropriering 

Appropriering används inom ett sociokulturellt perspektiv för att beskriva hur individer kan 

använda sig av någon annans kunskap som denne sedan ”tar över” (Säljö, 2000, s. 119). Med 

andra ord innebär det att den kunskap som erhålls genom samspel med andra, som senare kan 

användas, kan refereras till som appropriering. I kommunikation med andra lär sig individer 

genom att lyssna och problematisera och kan således använda sig av andras insikter och 

förståelse av omvärlden (Säljö, 2000). Med andra ord kan begreppet appropriering beskrivas 

som att individen gör en förmåga eller handling till sin egen (Jakobsson, 2012). Lindquist 

(1990) beskriver appropriering som att det inte rör enstaka kunskaper utan att det gäller hela 

individen och dennes uppfattning av världen. Appropriering innebär således att människor lär 

sig anpassa sina kunskaper och verktyg till andra situationer var de försöker lära sig något nytt.  

2.1.3. Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen, eller ”The Zone of Proximal Development” också förkortat 

”ZPD”, syftar till att individen kunskapsmässigt befinner sig i gränslandet mellan att klara av 

något på egen hand och att klara av något med hjälp av någon annan eller något i sin omgivning 

(Lundgren, Säljö, Lidberg 2014; Säljö, 2000). Individen befinner sig i ett stadie där utveckling 
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hela tiden är möjligt. Förutsättningen för att individen ska kunna förvärva ny kunskap är att 

individen har en grundläggande förkunskap för att sedan kunna bygga vidare på den kunskapen. 

Kunskapsutveckling sker med hjälp av en annan person eller ett verktyg, och på så vis kan 

individen lära sig något nytt. Jakobssons (2012) artikel ”Sociokulturella perspektiv på lärande 

och utveckling” berör samma ämne och klargör att lärandet inte sker åt ett håll inom den 

proximala utvecklingszonen, det vill säga att lärande sker på flera sätt samtidigt. ”Mycket pekar 

på att samtliga deltagare utvecklar nya kunskaper och kompetenser eftersom man i ett sådant 

arbete ofta måste förklara, omformulera, argumentera, presentera och tänka om” (Jakobsson 

2012, s. 159). 

 

2.2. Multimodal kommunikation  

Språk inom ett sociokulturellt perspektiv syftar inte direkt till det talade språket utan till 

kommunikation som ett paraplybegrepp. Språket betraktas som en kombination av 

teckensystem (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2014). En kombination av teckensystem och verbal 

kommunikation kan refereras till som multimodal kommunikation.  Multimodal kommunikation 

används i föreliggande studie för att beskriva den kombination av kommunikationsformer lärare 

använder sig av när de undervisar sina elever. Under denna rubrik följer en redogörelse för 

begreppet multimodal kommunikation. 

  

Multimodal kommunikation syftar till förmedling av information genom användandet av flera 

verktyg samtidigt.  En kombination av notation, gester och klingande exempel kan beskrivas 

som multimodal kommunikation. Uttrycket syftar inte nödvändigtvis till användandet av 

korrekt terminologi utan exempelvis att en lärare gestaltar något i kombination med något annat 

verktyg eller resurs.  Lundgren, Säljö & Lidberg (2014) beskriver språklig kommunikation som 

följande: ”Språk i den sociokulturella traditionen ska därför förstås som ett dynamiskt och 

ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer” (s. 302). 

Kempe & West (2010) beskriver multimodal kommunikation som all kommunikation då 

kommunikationen innehåller flera ”resurser” (s. 63). Multimodalitet och multimodal 

kommunikation är således något som alltid sker vid kommunikation med andra. Falthin (2015) 

beskriver multimodal kommunikation i sin avhandling, som presenteras i kapitlet om tidigare 

forskning. 
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2.3. Relevans för studien 

Studien syftar till att synliggöra hur kommunikation gestaltar sig vid sångundervisning med 

gitarr istället för piano. Undervisning behöver enligt ett sociokulturellt perspektiv inte vara 

bundet till ett specifikt medierande verktyg, då teorin hävdar och uttrycker att alla människor 

har sin egna kulturella bakgrund och i och med det olika förutsättningar för lärande. Enligt Mars 

(2016) används mediering som ett sätt att beskriva att lärande sker på flera olika sätt samtidigt. 

Trots att sångundervisning inte behöver var bundet till ett specifikt medierande verktyg har 

även verktygen som används vid undervisning ett kulturellt värde som på olika sätt kan påverka 

inlärningen. I föreliggande studie ses gitarren som ett kulturellt verktyg och har till syfte att 

mediera kunskap till eleverna som de i sin tur har möjlighet att approprierar. Sångundervisning 

behöver inte nödvändigtvis vara bundet till ett ackompanjemangsinstrument så länge elever har 

möjlighet att ta till sig det som undervisas.  
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3. Tidigare forskning  
Den forskning studien tagit del av är starkt kopplad till det sociokulturella perspektivet där 

kommunikation och kultur visat sig centrala för lärande. Studiens forskningsunderlag är indelat 

i följande teman: Lärande och individuell kultur, Kommunikativt lärande, Musikdidaktik och 

Sångundervisning. 

3.1. Lärande och individuell kultur 

Mars (2016) skriver i sin avhandling ”När kulturer spelar med i klassrummet, en sociokulturell 

studie av ungdomars lärande i musik” om musikaliskt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Avhandlingen är indelad i tre delstudier som behandlar (1) skillnader och likheter i 

lärandekulturer i ett projekt mellan svenska och gambiska barn, (2) hur lärare möjliggör lärande 

i komposition och (3) musikaliskt lärande bland elever i årskurs 9 i den svenska grundskolan. 

De resultat och slutsatser Mars (2016) redovisar är att de verktyg som används av lärare vid 

undervisning inte alltid behöver vara detsamma, utan att lärare bör anpassa sig efter elevens 

behov. Med andra ord kanske inte fokus bör läggas på att använda sig av traditionella verktyg 

som används vid lärande utan istället på att lärande faktiskt sker inom de ramar, den kultur och 

med de verktyg som passar eleven (Mars, 2016). Användandet av olika verktyg medför, i 

enlighet med Säljö (2000) också möjligheten för att elever ska kunna appropriera nya verktyg 

för fortsatt individuell utveckling.  

 

Lärares förmåga att anpassa sig själva och sin praktik efter eleven och dennes lärandekultur är 

enligt Säljö (2000) och Mars (2016) viktigt för barns och ungdomars lärande. En 

enkätundersökning gjord av Salupere och Ross (2011) antyder att det finns en önskan och behov 

av att lärare anpassar sig efter elevens behov i sångundervisning. Vad som undervisas och hur 

det ska undervisas är något som är kopplat till didaktik. Ferm (2004) beskriver i sin avhandling 

”Öppenhet och medvetenhet: en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion”, med en 

fenomenologisk grundsyn vilket harmonierar med Säljös (2000) sociokulturella perspektiv, att 

handling bör kopplas till sammanhang och verksamhet. Vad som ska läras ut bör enligt 

forskningen formas efter elevens behov för att kunna vidareutvecklas. Hur kunskap förmedlas 

anses vara kopplat till eleven och dennes förmåga att appropriera ny kunskap (Mars, 2016; 

Säljö, 2000). Ferm (2004) skriver att det är lärarens utmaning att möta eleverna och hjälpa dem 

att kommunicera och använda den kunskap de redan besitter för att i sin tur skapa möjligheter 
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för utveckling. I enlighet med Mars (2016) handlar det om att möta eleven och dennes kultur 

och kunskaper. I sin tur innebär det att lärare måste vara medvetna om att lärande sker i flera 

riktningar och att alla elever bär på medhavda kulturer som hör samman med hur ny kunskap 

approprieras (Mars, 2016).  

3.2. Kommunikativ undervisning 

Kommande avsnitt syftar till att redogöra för forskning om kommunikation mellan lärare och 

elev. Multimodal kommunikation, enligt Kempe & West (2010), är något som hela tiden sker 

vid kommunikation med andra. Multimodalitet inom undervisning är således någonting som 

hela tiden sker, men något som kan utföras mer eller mindre medvetet av lärare.  

 

Ett exempel på hur multimodalitet i musikundervisning kan fungera presenteras av Falthin 

(2015) i avhandlingen ”Meningserbjudanden och val, en studie i musikundervisning på 

högstadiet” (2015). Studien visar hur lärare kan använda sig av tecken och gester vid 

musikundervisning för att skapa förståelse av olika moment hos eleverna. Eleverna har lärt sig 

tolka läraren och dennes sätt att kommunicera. Studiens resultat visar på att lärarens sätt att 

multimodalt kommunicera med eleverna delvis bygger på igenkänning och återskapande.  

 

I Falthins (2015) studie beskrivs hur en lärare som observerats under ett antal musiklektioner 

arbetat multimodalt genom att kroppsligt gestalta instrument, tonhöjder, klanger och musikens 

karaktär vid genomgång av momentet. Genom gester och gestaltningar kan läraren 

kommunicera och konkretisera händelser i den klingande och noterade musiken och eleverna 

får möjlighet att tolka informationen på flera sätt. Fortsatt beskriver Falthin (2015) hur syftet 

med gesterna och gestaltningarna är kopplat till läraren och elevernas kollektiva och 

individuella erfarenheter av musik. Kommunikationen underlättar för eleverna att förstå vad de 

ska lära sig och hur de ska göra. Kommunikationen skapar således mening och syfte utöver den 

noterade musiken. ”Samtidigt som läraren hänvisar till notbilden säger hon ramsan rytmiskt 

och visar spelrörelsen i luften eller i några fall på instrumentet.” (Falthin 2015, s. 108). I enlighet 

med Mars (2016) beskriver Falthin (2015) hur lärandet sker på flera sätt samtidigt. Fortsatt 

beskriver Falthin (2015) hur multimodal kommunikation kan gestaltas under ensemblespel 

genom att läraren kommunicerar med eleverna under låtens gång. Läraren hjälper eleverna 

komma in i musiken på rätt ställen och spela sina stämmor korrekt genom att räkna in dem, 

rikta fokus mot och sjunga med dem. Det Falthin (2015) beskriver stämmer överens med 

resultatet ur en enkätundersökning av Julia Nafisi, ”Gesture and body movement as teaching 
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and learning tools in the classical voice lesson a survey into current practice” (2013), där 

användandet av kroppslig kommunikation vid sångundervisning beskrivs underlätta lärande för 

elever.  

 

Enkätundersökningen som genomförts av Nafisi (2013) visar att en majoritet av lärarna som 

deltagit använder sig av gester och kroppsrörelser vid sångundervisning. Gester och 

kroppsrörelser används huvudsakligen för att förbättra elevernas sångteknik men kan 

exempelvis används vid skalövningar eller legatoövningar var läraren gestikulerar och 

använder kroppen för att skapa förståelse och sammanhang hos eleven. Kommunikationssättet 

används också för att exempelvis förklara hur kroppen och muskler arbetar vid sång för att 

utveckla elevernas förståelse av olika begrepp och termer. Undersökningen visar att gester och 

kroppsrörelser huvudsakligen används vid övning av sångteknik men understryker även 

användandet av kroppen som verktyg vid övning av uttryck. Användandet av gester och 

kroppsrörelser vid sångundervisning sker på olika sätt av olika lärare. I Nafisis (2013) 

undersökning och Falthins studie (2015) används inte bara det talade språket för att undervisa 

eleverna utan även kroppen som verktyg.  

3.3. Kontext och kulturellt sammanhang 

Kommande avsnitt redogör för hur kontext och kulturellt sammanhang spelar roll för lärande, 

samt beskrivs vikten av att lärare bör vara förtrogna med de kontexter och kulturella 

sammanhang de undervisar i.  

 

Forskning visar att kontext är viktigt för lärande. Zandén (2010) har beforskat 

kvalitetsuppfattning, kontexter och kontextförtrogenhet hos lärare och elever. 

Kvalitetsuppfattning kan exempelvis uttrycka sig genom handlingar eller val av klädsel 

(Zandén, 2010). I ett musikaliskt sammanhang skulle valet av musikinstrument till en specifik 

genre kunna klassa någons kvalitétsuppfattning i förhållande till genren. För att utveckla elevers 

kvalitetsuppfattning krävs det i enlighet med Säljö (2000) att lärandemomentet sätts i ett 

sammanhang (kontexter). Kontexter i Zandéns (2010) avhandling syftar till kulturella 

sammanhang. ”En fungerande kommunikation förutsätter att de som kommunicerar åtminstone 

delvis är förtrogna med samma kulturella och lokala kontext.” (Zandén, 2010, s 27). Ett 

exempel på kontext och kontextförtrogenhet i undervisning skulle kunna vara en sånglektion 

var läraren är klassiskt skolad och eleven har en hårdrocksbakgrund. I grund och botten sjunger 

eleven och läraren på samma sätt men lärarens terminologi och förhållningssätt till sång och 
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klang skiljer sig från elevens, således blir det svårt för lärare och elev att kommunicera korrekt 

och förstå varandra. Om läraren varit införstådd i (förtrogen med) hårdrocksgenren hade lärare 

och elev kunnat jobba utifrån denna kontext och med samma kvalitetsuppfattningar.  

 

Kontextförtrogenhet hos en lärare är således viktigt för att kunna möta eleven var denne 

befinner sig. För att lära sig om nya genrer och bli bekant med nya kontexter måste lärare vara 

beredda att utveckla sin kunskap och praktik inom musik. Illari, Chan-Hafteck & Crawford 

(2013) skriver i artikeln ”Singing and cultural understanding: a music education perspective” 

om vikten av multikulturell musik i klassrummet men också om hur aktiva lärare tycks osäkra 

och rädda för att göra fel inom områden de inte är utbildade för. Lärarna är motvilliga till att 

undervisa inom en kultur utanför sin kontext, det vill säga utan rätta verktyg eller kunskaper. 

Lärarna saknar kontextförtrogenhet inom vissa områden (Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 

2013).  

 

Då olika musikkulturer inte nödvändigtvis behöver framföras och läras ut i sin kontext 

innehåller dessa kontexter även ett kulturellt värde (Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 2013). 

Trots att lärande enligt Mars (2016) inte behöver vara bundet till ett specifikt verktyg tycks det 

finnas en vilja av lärare att undervisa vissa moment inom en viss kontext då musik består av 

många kulturella beståndsdelar som kan anses väsentliga för att representera en musikstil, genre 

eller kultur (Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 2013). Det tycks skapa en didaktisk konflikt om 

vad och hur någonting ska läras ut. Om lärare saknar ingående kunskaper inom ett specifikt 

moment undviker de i vissa fall momentet (Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 2013).  

 

Sångundervisning inom vissa genrer kan kräva av lärare att anpassa sig efter sina elever och 

genrer genom att använda sig av olika verktyg för att ge eleven en kontextuell helhet. Mars 

(2016) menar att lärarens val av verktyg inte är fullt så viktiga som hur dessa verktyg används. 

Användandet av verktyg och anpassningen av undervisning kan således ske på många olika sätt 

förutsatt att det är kontextuellt anpassat efter moment och elev. Att som lärare vara förtrogen 

med flera sätt att stödja eleven i dennes utveckling är en prioritet i enlighet med skolans 

styrdokument; Lgy11 (Skolverket, 2011).  

 

I kursmålen för ”Instrument eller sång” (1-3) (Skolverket 2011) ställs inte bara krav på elever 

utan även indirekta krav på lärare. För att lärare ska kunna hjälpa elever uppnå målen måste de 

ha goda kunskaper inom många musikgenrer för att kunna möta eleven efter dennes behov och 
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med rätt verktyg. Det Skolverket (2011) däremot inte uttrycker är i vilken utsträckning lärare 

ska vara anpassningsbara, det som istället är centralt är elevens utveckling. 

 

3.4. Sångundervisning 

Kommande avsnitt berör sång och sångundervisning, utöver den forskning som redan 

presenterats kring sångundervisning i tidigare avsnitt. 

 

Forskning som presenteras av Mars (2016) och Ferm (2004) visar på att lärares förmåga att 

anpassa sig till elevens behov är centralt i undervisning. Anpassning till eleven bör ske med 

medvetenhet och förståelse om vad eleven redan kan och på så vis möta eleven dennes 

förutsättningar (Ferm, 2004). Med samma medvetenhet bör lärare vara medvetna om att lärande 

sker i flera riktningar samtidigt (Jakobsson, 2012; Mars, 2016), alla lär inte på samma sätt och 

lärande kan ske på mer än ett sätt. Elever kan ta till sig kunskap som medieras av lärare på fler 

än ett sätt.  

 

I enlighet med ovanstående stycke om kulturell kontext bör anpassningen av undervisningen 

även ske på en kulturell nivå. Den kulturella nivån är i sin tur beroende av olika genrers normer 

och generella riktlinjer som beskrivs av Bergersen Schei (2007) i avhandlingen ”Vokal 

identitet, En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse”. Normerna 

baseras på hur musiken ska låta utifrån sociala konstruktioner och resulterar i den roll sången 

har i musiken. Sång inom vissa genrer baseras på normer och kulturella egenheter som överförs 

inom den genreenliga sångundervisningen från lärare till elev. Överföringen av normer och 

värderingar inom exempelvis jazz sker inte nödvändigtvis medvetet utan baseras på hur det har 

låtit och ”ska låta” inom jazzgenren, det som eftersträvas är ett stilrent klangideal (Zangger 

Borch, 2008). Sångrösten beskrivs av Bergersen Schei (2007) som ett levande instrument med 

känslor, tankar och idéer då instrumentet är sångaren själv. Således kan det ses rimligt att det 

ovannämnda levande instrumentet också möts av en lika levande, medveten, lärare.  

 

Lärare måste vara medvetna om hur deras instruktioner når eleven (Ferm, 2004). De verktyg 

som används bör inte endast anpassas efter eleven utan också efter situationen då även dessa 

innehåller ett kulturellt värde (Mars, 2016; Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 2013). 

Kommunikation och förståelse mellan lärare och elev tycks vara centrala även inom 

sångundervisningen. Forskning av Mars (2016), Säljö (2000) och Illari, Chan-Hafteck & 
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Crawford, 2013 talar varken för eller emot användandet av något specifikt verktyg vid 

undervisning utan uttrycker att det bör finnas en medvetenhet kring vilket verktyg som används 

och hur det används.  Språket uttrycks som ett av de viktigaste medierande verktyg lärare 

använder sig av.  

 

Zangger Borch (2008) hävdar att dagens sångundervisning inom populärmusik till stor del 

baseras på ”intuition och praktisk erfarenhet” (s. 6) av en handfull sångpedagogers 

undervisningsmetoder som fått genomslag inom populärmusiken. Exempel på några av dessa 

sångskolor är ”Estell”, ”Complete vocal technique” och ”Speech level singing”. De nämnda 

sångskolorna har fått stor betydelse för sångundervisningen inom pop-, rock- och jazzgenrerna 

ur en sångteknisk synpunkt men innehåller inte mycket om just sångundervisning och 

användandet av olika verktyg. En av de studier som genomförts av Zangger Borch (2008) 

fokuserar kring popsångares möjlighet till att använda sig av formanter, det vill säga olika sätt 

att sångaren använder sig av olika klanger för att skapa resonans för att höra sig själv bättre när 

denne ackompanjeras utan att behöva forcera sin sångröst. Studien visar att användandet av 

olika formanter inte är direkt applicerbart på sång inom populärmusikgenren men att en 

justering i sångares monitorsystem kunde resultera i att sångarens förmåga att höra sig själv 

ökade, och därmed kunna undvika röstslitage, var möjlig. Zangger Borchs (2008) studie visar i 

sin utsträckning på att yttrefaktorer påverkar huruvida sångare hör sig själv när de sjunger. Att 

det finns en medvetenhet hos lärare kring vilka verktyg och vilka effekter dessa har för eleven, 

genren och lärande blir således en rimlig slutsats av Zangger Borchs (2008) studie. 

 

Att spegla eller härma en motpart ses som en form av kommunikation var vi lär oss av varandra 

(Leijonhufvud, 2011), men också hur eleven lär sig av läraren. Om man betraktar 

sångundervisning ur en mästarlärlingstradition (Säljö, 2000) skulle sångundervisningen bygga 

på kunskapsöverföring. Eleven härmar läraren och dennes sätt att använda sig av rösten och 

använder samma verktyg. Spegling och härmning (Leijonhufvud, 2011) kan således betraktas 

som ett kommunicerande verktyg för sångundervisning var mästaren (sångläraren) överför 

kunskap till lärlingen (eleven). Mästarlärlingstradition bygger på överförande av kunskap och 

yrkesidentitet (Säljö, 2000) men det kan argumenteras för att musikundervisning i många fall 

till viss del bygger på denna tradition (Rostvall & West, 2001). Ett sociokulturellt synsätt på 

lärande skiljer sig från mästarlärlingstradition då det inte bara är mästarens kunskaper som står 

i fokus utan också hur eleven kan ta till sig dessa. Förståelse för hur eleven utvecklas och vad 

denne behöver för att utvecklas är centralt inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 
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”Mästaren” inom det sociokulturella perspektivet inom exempelvis sång syftar således inte till 

att överföra kunskap till eleven utan att hjälpa eleven genom att förmedla kunskap och på så vis 

förstå hur denne kan bemästra en teknik inom sång. 
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4. Metod 
Följande avsnitt beskriver de datainsamlingsmetoder jag använt mig av för att fylla studiens 

syfte samt besvara studiens forskningsfrågor. Datainsamlingsmetoderna presenteras och delas 

in i följande rubriker: Datainsamling, Deduktiv analys, Urval, Genomförande, Analys av 

material, Etik och Metoddiskussion. Delar av studiens genomförande belyses kort under andra 

rubriker för att underlätta förståelse och koppling till studien.  

 

Studien har delats in i två delstudier: Delstudie I: deltagande observationer utförda av mig själv 

som lärare. Delstudie II: Observation samt intervju med andra lärare. 

 

Med en sociokulturell utgångspunkt blir kommunikation centralt för att lärande och utveckling. 

Genom att välja observation och intervju som metod blir det möjligt analysera lärarnas 

kommunikation. Forskningsmetoden i föreliggande studie har varit praktiknära med syfte 

synliggöra på vilka sätt kommunikation gestaltas vid sångundervisning med gitarr istället för 

piano. Datainsamlingen i denna studie består av tre olika metoder. (1) Deltagande observation 

har utförts med mig i en delstudie. Syftet har var att observera hur kommunikation synliggörs 

vid sångundervisning med gitarr. (2) Därefter har andra sånglärare observerats då de filmat de 

lektioner som genomförts med gitarr som ackompanjemangsinstrument. (3) Intervjuer med 

deltagande lärare om deras upplevelser kring sångundervisning med gitarr.  

4.1. Datainsamling 

Följande stycken presenterar de datainsamlingsmetoder jag använt mig av. 

Datainsamlingsmetoderna har använts för att kunna generera den data som sedan analyserats 

och bearbetats till studiens empiriska material. Datainsamlingsmetoderna presenteras i följande 

rubriker: Observation, Deltagande observation och Intervju. 

 

Observation och deltagande observation har olika användningsområden eftersom deltagande 

observation kan bidra till att den eller de som blir observerade kan påverkas av forskaren som 

deltar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012, s. 304). Observation av andra har sina 

nackdelar i att den som observerar inte kan dela de upplevelser som de som observeras upplever 

(Denscombe, 2009). 
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4.1.1. Observation 

Observation kan beskrivas som att forskaren sitter på läktaren vid en fotbollsmatch och på 

avstånd analyserar spelarna (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012, s. 304). 

”Observationer kan vara användbara då man vill veta om människor verkligen gör det som de 

säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger. Observationer är emellertid också beroende 

av hur människor uppfattar det som sägs.” (Bell, 2016. s. 224). Hartman (2004) beskriver att 

observation kan användas för att ge kunskap om beteenden i sin naturliga miljö men också 

laborativa situationer var reaktioner undersöks. Genom observation kan alltså data om hur 

interaktionen mellan individer och eller grupper synliggöras. Metoden har däremot kritiserats i 

den mening att observationer bygger på observatörens subjektiva uppfattning kring de 

situationer som observeras.  

4.1.2. Deltagande observation 

Tillämpas samma fotbollsmetafor som ovan innebär deltagande observation att forskaren deltar 

som spelare på planen (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012, s. 304). Bell (2016) 

beskriver deltagande observation som att ”… forskaren deltar i en individs, grupps eller 

organisations vardag och lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som händer 

med individen eller gruppen/organisationen.” (S. 225). Metoden syftar till att undersöka vad 

som händer inom en grupp eller hos en individ genom att delta i situationen med 

individen/gruppen. I Anderssons (2014) avhandling ”Berättandets möjligheter; multimodala 

berättelser och estetiska lärprocesser” har hon bland annat använt sig av deltagande observation 

var metoden beskrivs på ett liknande sätt genom att förklara att metoden underlättar svårigheten 

att beskriva sociala processer med ord.  

 

Deltagande observation delar samma nackdelar som observation; att den som utför 

observationerna kan riskera att tappa sin objektivitet. Bell (2016) refererar till Cohen et.al. 

(2011) som beskriver problematiken med att förbli subjektiv som ”go native” (Bell, 2016, s. 

226). ”Go native” innebär att forskaren förlorar sin objektivitet genom att forskaren låter sig 

påverkas av den grupp eller individ som observeras (Bell 2016). Denscombe (2009) beskriver 

observationer som möjligheten att registrera vad människor egentligen gör istället för att endast 

utgår ifrån vad deltagarna påstår att de gör.  
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4.1.3. Intervju 

”Intervjun är lämplig så fort man är intresserad av något som man enklast kan få kunskap om 

genom att personen berättar om det” (Hartman, 2004, s. 235). Intervjuer kan utformas som 

strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade. I denna studie lämpade sig den 

halvstrukturerade formen då frågorna ställdes på samma sätt och i samma ordning men hade en 

stor öppenhet och utrymme för uppföljningsfrågor (Hartman, 2004, s. 234). Bell (2016) 

refererar till intervjuformen som semi-strukturerad. 

4.1.4. Fältanteckningar 

Fältanteckningar utgör en stor del av samtliga ovannämnda datainsamlingsmetoder. 

Fältanteckningars syfte varierar men ett användningsområde kan var att fungera som 

komplement till studiers video- och ljudinspelningar för att fånga forskarens spontana tankar 

och reflektioner kring exempelvis en intervju eller observation (Denscombe, 2009).  

4.2. Deduktiv Analys 

Materialet i denna studie är kvalitativ och baseras på sociokulturell teori. Analysen av 

materialet är deduktiv som i sin tur innebär att materialet granskas utifrån studiens teoretiska 

ramar. Deduktion innebär att logiska slutledningar dras utifrån hypoteser eller teorier genom 

observationer av verkligheten (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012; Hartman, 2004). 

Analysmetoden utgår ifrån att rättfärdiga antaganden istället för att upptäcka nya hypoteser. 

Under studiens gång har verkligheten observerats genom sånglektioner med gitarr och kan 

utifrån observationerna dra logiska slutsatser utifrån studiens teoretiska ram. 

4.2.1. Transkribering av observationer och intervjuer  

Transkribering, även uttryckt ”utskrift” av Kvale (2014) och Denscombe (2009), av 

observationer och intervjuer har skett i enlighet med Kvale (2014). Transkriberingen av 

materialet har skett i en ”… ordagrann muntlig stil” (Kvale 2014, s. 221), där det eftersträvas 

att handlingar och ord uttrycks i textlig form. Ett flertal punkter i transkriberingen representerar 

tystnad och betänketid, hakparenteser representerar korta svar i form av jakande eller nekande 

uttryck. Beskrivande ord och meningar inom parantes används för att underlätta tolkning av 

situationen vid observations- och intervjutillfällena.  
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4.2.2. Kodning 

Begreppet kodning syftar till kategorisering av olika händelser och uttryck i transkriptionerna 

(Nyberg & Tidström, 2012). Syftet är att sortera materialet inom kategorier av likartade grupper 

för att sedan kunna koppla dessa till studiens underliggande teori.  

4.3. Urval 

Följande avsnitt beskriver urvalet av deltagande lärare och elever. Deltagarnas namn är ändrade 

för att bibehålla anonymitet. Urvalet består av mig själv och två aktiva lärare inom sång samt 

fem elever, båda lärarna har en högskoleutbildning inom musikpedagogik och sång samt några 

års erfarenhet inom yrket. 

4.3.1. Delstudie 1 

Den första delstudien består av mig själv som lärare och två elever vid det estetiska programmet 

vid en skola i Sverige. Medverkande elever har deltagit i tre lektioner vardera. Lektionerna har 

uteslutande genomförts genom röstlig förebildning och med gitarr som 

ackompanjemangsinstrument. Undervisningstiden har varierat mellan 20 till 30 minuter per 

lektion och har innefattat tre huvudsakliga delar. (1) Kort kroppslig uppvärmning av stödet och 

kroppen (utan ackompanjemangsinstrument) och klingande uppvärmning (med 

ackompanjemangsinstrument). (2) Genomgång och genomsjungning av låt. (3) Reflektion och 

test av olika tekniker och tillvägagångssätt för att utveckla låten vidare. 

 

Lärare: Mig själv (Transkriberad RS). Studerar sista terminen av 10 på 

ämneslärarprogrammet, inriktning musik, fördjupning musik vid Luleå Tekniska universitet, 

Campus Piteå. Sång är mitt huvudinstrument och gitarr är mitt bi-instrument. 

 

Elev 1: Sally (Transkriberad SE). Sally studerar andra året på estetiska programmet vid en skola 

i norra Sverige. Sally har sång som huvudinstrument men spelar även piano och gitarr.  

 

Elev 2: Joel (Transkriberad JE). Joel studerar andra året på estetiska programmet vid en skola 

i norra Sverige. Joel har sång som huvudinstrument men spelar även gitarr och 

slagverksinstrument. 
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Trots att jag själv deltagit i studien kommer jag presentera den data som berör mig ur ett 

forskarperspektiv då det är kommunikationen mellan lärare och elev som presenteras och inte 

mina egna åsikter, tankar och funderingar.  

4.3.2. Delstudie 2 

Den andra delstudien består av två aktiva lärare inom sång. Deltagande lärare har utifrån 

instruktioner genomfört sångundervisning med gitarr istället för piano med totalt tre elever. 

Sånglektionerna innefattar två till tre olika lektionstillfällen. 

 

Lärare 1: Pernilla. Pernilla är aktiv sånglärare sedan tre år och jobbar med elever i lägre åldrar. 

För tillfället undervisar Pernilla vid en kulturskola. Pernilla spelar både gitarr och piano. 

Pernilla har genomfört totalt tre sånglektioner med en elev i denna studie. 

 

Lärare 2: Markus. Markus är aktiv sånglärare sedan 13 år och har jobbat med elever i alla 

åldrar. För tillfället undervisar Markus vid en folkhögskola. Markus spelar både gitarr och 

piano. Markus har genomfört totalt två lektioner med två olika elever i denna studie. 

 

4.4. Genomförande 

I föreliggande studie har deltagande observation och observation använts i syfte att undersöka 

hur kommunikation gestaltar sig vid sångundervisning. Genom deltagande observation fick jag 

möjlighet att dela en liknande upplevelse av undervisning med gitarr istället för med piano som 

de deltagande lärarna. Den delade upplevelsen av undervisningen gav studien möjlighet att 

tematisera studiens intervjufrågor. En annan fördel med den delade upplevelsen skulle kunna 

vara att deltagande lärare och jag själv får en delad bild av sångundervisning med gitarr samt 

uppfattning om kommunikation vid sångundervisning.  

 

För att samla in kompletterande data till studien har deltagande lärare intervjuats (se bilaga 3). 

Syftet har varit att dokumentera deltagande lärares upplevelser av lektionerna med gitarr. 

Frågorna intervjun omfattat har fokuserats kring ”upplevelser” (Hartman 2004, s 235).  

 

Fältanteckningarna har använts för att påminna mig som forskare om vad jag tänkt och reagerat 

på under deltagande observation, observation och intervju, för att senare kunna observera dessa 

tankar närmare vid observation av det inspelade materialet (se bilaga 2). 
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Den första delstudien genomfördes av mig själv som deltagande observant under sånglektioner 

med två elever vid en gymnasieskola i Sverige. Eleverna blev informerade om studiens syfte 

och informerades om deras rättigheter i enlighet med de forskningsetiska reglerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). Lektionerna varade mellan 20 till 30 minuter och eleverna deltog i tre 

lektioner vardera. Eleverna samt deras respektive vårdnadshavare fick godkänna att 

lektionstillfällena dokumenterades med hjälp av videoupptagning (Se bilaga 1). Utöver elever 

och vårdnadshavare informerades även klassföreståndare och rektor om studien och de 

tilltänkta eleverna. Det framkom inga invändningar angående studien eller deltagande elever.  

 

Den andra delstudien genomfördes med två aktiva sånglärare. Kontakt med lärarna togs via 

sociala medier var studiens syfte förklarades samt instruktioner kring hur de skulle genomföra 

lektionerna om de valde att delta. Dokument för godkännande av lärare, elever och 

vårdnadshavare för att dokumentera lektionerna med videoinspelning skickades ut. Lektionerna 

videofilmades av de deltagande lärarna själva och skickades i efterhand till mig för observation. 

 

En intervju med deltagande lärare genomfördes efter dokumentation och transkription av deras 

lektioner. Intervjuerna delades in i två delar; En första allmän del där lärarna fick ta del av ett 

antal frågor i förväg, och en andra del var frågor var direkt kopplade till deras deltagande i 

studien. De allmänna frågorna rörde deras allmänna praktik och syn på sångundervisning. 

Frågorna som berörde lärarnas allmänna praktik skickades ut en dag i förväg i för att 

responderande lärare skulle ha möjlighet att reflektera över sin egna praktik i lugn och ro.  

 

Samtliga datainsamlingsmetoder kompletterades med fältanteckningar direkt vid 

genomförande och deltagande observation kompletterades med fältanteckningar direkt efter 

genomförandet. Syftet med fältanteckningarna var att dokumentera spontana tankar och frågor 

som uppkom vid de olika tillfällena för att sedan undersöka dessa närmare vid observation av 

material. 

  

4.4.1. Transkribering av deltagande observationer och Intervjuer 

Enligt Denscombe (2009) och Kvale (2014) ska materialet systematiseras/kategoriseras för att 

kunna behandlas. Systematisering sker genom att söka efter teman och återkommande mönster 
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i materialet, för att sedan kunna kategorisera den data intervjuerna och observationerna 

genererar.  

 

Som en del av systematiseringen har intervjuer och deltagande observationer transkriberats 

ordagrant. Observationerna av de deltagande lärarna har inte transkriberats utan loggförts i 

noggranna fältanteckningar då det är läraren som observerats och dialogen med eleven inte varit 

fullt så viktig för studien. Då observationerna spelats in har det varit möjligt att föra utförliga 

anteckningar om lektionstillfällena. Trots skillnad i hur materialet dokumenterats kunde 

analysen av deltagande observation och observation genomföras på samma sätt. 

 

4.5. Analys av material  

I följande stycken förklaras hur studiens insamlade material har behandlats för att sedan 

presenteras som empiriskt material i studiens resultatkapitel. 

 

Efter genomförd transkription och loggföring påbörjades analysen av materialet. Analysen 

genomfördes genom att granska de inspelade materialet och simultant föra enkla anteckningar 

kring inspelningarnas händelseförlopp. Efter genomförda anteckningar lästes alla 

transkriptioner igenom och jämfördes med ovannämnda anteckningar. Vid det här stadiet hade 

olika mönster börjat visa sig i de olika inspelade materialen och kodning påbörjas.  

 

Kodningen genomfördes genom att materialet granskades ytterligare ett antal gånger men 

istället lades fokus på, de tidigare nämnda, återkommande mönster och händelser som det 

inspelade materialet presenterade. Efter att generella koder skapats granskades det inspelade 

materialet ytterligare en gång tillsammans med de kodade transkriptionerna och 

anteckningarna, därefter gjordes små ändringar i kodningen. 

 

De koder som slutligen visade sig efter bearbetningen av observationsmaterialet var 

huvudsakligen tre kommunikationssätt. (1) Verbal kommunikation som gestaltades genom 

direkta verbala instruktioner och förklaringar av lärarna. (2) Ickeverbal kommunikation då 

lärare kommunicerade med hjälp av kroppen genom exempelvis stora eller små rörelser när de 

arbetade med dynamik. Den tredje sortens kommunikation betraktades som en kombination av 

de två tidigare nämnda: (3) Fysisk och verbal kommunikation. Fysisk och verbal 

kommunikation kan betraktas som en generalisering av multimodal kommunikation var läraren 



 

 22 

kommunicerar med hjälp av exempelvis ”påhejningar” under låtens/övningens gång och eller 

använder kroppen och det talade språket för att uttrycka eller förklara något. 

 

Intervjuer analyserades på samma sätt som observationerna men kodades annorlunda. Frågorna 

syftade till lärarnas upplevelser kring sångundervisning med gitarr och därför kodades 

materialet efter positiva och negativa upplevelser av undervisning med gitarr. 

 

4.5.1. Kodning av deltagande observationer och observationer 

Vid deltagande observation och observationerna av andra lärare har följande koder använts för 

att beskriva händelser under lektionerna, koderna har för enkelhetens skull fått en egen färg och 

stil i transkriptionerna för att underlätta kodning: 

 

IVK= Ickeverbal kommunikation: syftar till tydliga kroppsliga sätt att 

kommunicera med eleven under lektionen. Exempelvis kroppsspråk och 

dynamikförändringar i musiken. 

 VK= Verbal kommunikation: syftar till situationer under lektionens gång då 

instruktioner och förklaringar ges.  

 FOVK= Fysisk och verbal kommunikation: syftar till tillfällen då läraren fysiskt 

och verbalt kommunicerar till eleven. Exempelvis vid förklaringar som innefattar 

gester. Används också när läraren exemplifierar sång/läten. 

  

4.5.2. Kodning av intervjuer 

Efter transkription av intervjuer har följande koder använts för att kategorisera lärarnas 

uttalanden: 

 

PEG= Positiv erfarenhet: Syftar till hur lärarna upplevt sångundervisning med 

gitarr som någonting positivt. 

NEG= Negativ erfarenhet: Syftar till hur lärarna upplevt sångundervisning med 

gitarr som någonting negativt. 

N= Neutral: Syftar till hur lärarna inte uppfattat någon skillnad i sångundervisning 

med gitarr istället för piano. 
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K= Kommunikation: Syftar till när lärarna beskriver hur de kommunicerar med 

eleverna på olika sätt. 

AV=Användandet av andra verktyg som läraren använder sig av 

4.6.  Etiska utgångspunkter 

Genom att elever och lärare blivit informerade om studiens syfte och sina rättigheter samt gett 

sitt samtycke till deltagande i skriftlig form (se bilaga 1) uppfylls de krav som ställs av 

Vetenskapsrådet (2011). Samtliga deltagare har anonymiserats genom att användandet av 

fiktiva namn, arbetsplatser och att skolor inte avslöjas vidhålls konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Genomförandet av intervjuer har skett i enlighet med Kvales (2014) definitioner av etiska 

riktlinjer under intervjuprocessen, samt Vetenskapsrådets (2011) definition av de huvudsakliga 

forskningsetiska principerna. Intervjufrågorna (Se bilaga 3) har utformats efter halvstrukturerad 

modell där respondenterna får ta del av samma frågor, men samtidigt har möjlighet att uttrycka 

sig ytterligare. För att underlätta transkribering har en del av frågorna skickats ut i förväg, men 

också för att undvika att sätta press på respondenterna. Genom att respondenterna får ta del av 

några av intervjufrågorna öppnas möjligheten för reflexiv objektivitet som Kvale (2014) 

beskriver som möjligheten för respondenterna att objektivt granska och/eller reflektera över 

sina svar.  

 

4.7. Metoddiskussion  

Genom observation av fler lärare än mig själv, som dessutom har mer erfarenhet inom området, 

får studien större tillförlitlighet (Bell, 2016). Anledningen till att observation använts i denna 

studie är för att kunna betrakta vad människor gör istället för vad de säger att de gör 

(Denscombe, 2009) samt få en kombination av data; visuell och auditiv. Då det finns en risk 

för att data vid observationer blir skev eller förvrängs (Bell, 2016) bör det anses lämpligt att 

datainsamlingen skett med flera metoder. Skevhet kan uppstå vid observation då forskaren 

förlorar sin objektivitet genom att denne exempelvis omedvetet blir en del av den kultur eller 

grupp som studeras. Den här formen av skevhet beskrivs som ”go native” (Bell, 2016, s.226). 

”Go native” innebär att forskaren förlorar sin objektivitet och därmed kanske inte presenterar 

sanningsenliga data. För att behålla objektivitet och presentera data på ett ärligt sätt har jag 

använt mig av deltagande observation för att få ett förstahandsperspektiv med fältanteckningar 
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och videoinspelning. Videoinspelning och fältanteckningar har i efterhand granskats och 

systematiskt kodats. För att ytterligare undvika risken för skevhet var det lämpligt för studien 

att använda sig av ytterligare lärare för observation. Användandet av ett ”insida och utsida”-

perspektiv har underlättat processen för att förbli objektiv. 

 

Genomförandet av deltagande observationer har skett i enlighet med vad Fangen (2005) 

beskriver som ”Fullt deltagande observatör” (s. 143). För att förbli objektiv inom studien har 

ett medvetet förhållande till konceptet ”insida och utsida” (Fangen, 2005, s. 139–140) varit 

väsentligt. ”Insidan” syftar till min roll som deltagande lärare och pedagog var mina 

fältanteckningar (Se bilaga 2) spelat en stor roll för att memorera och kontextualisera varje 

lektionstillfälle. Rollen från ”utsidan” av studien har skett vid observation av videomaterial. 

Istället för en lärarroll har materialet objektivt granskats ur en roll som forskare. Transkription 

och observation av inspelat material har skett parallellt med lektionstillfällen för att kunna 

kombinera rollen som deltagare och observatör. Genom kombinationen av dessa två roller har 

studien en balans mellan perspektiv från insidan och utsidan (Fangen, 2005). 

 

4.7.1. Studiens Validitet och reliabilitet 

Den data som samlats in genom flera olika metoder stämmer överens med varandra. Samtliga 

datainsamlingsmetoder kan betraktas som olika mätinstrument som visar samma resultat. Hur 

kommunikation gestaltar sig vid sångundervisning med gitarr som 

ackompanjemangsinstrument har gestaltat sig i observationer, deltagande observationer, 

intervjuer och fältanteckningar. En premiss för studien har varit att deltagarna har bekanta med 

att ackompanjera med gitarr. Kommunikation och kommunikationsformerna som presenteras i 

kommande kapitel är applicerbara på mer än ämnet musik då det är kopplat till kommunikation 

vid lärande.  

 

Utöver observationsstudiernas data har intervjuerna bidragit till studiens validitet genom att 

deltagande lärares åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter blev en del av det empiriska 

materialet som sedan analyserades. Insikten i hur andra upplever och ser på en situation är något 

Denscombe (2009) beskriver som en av anledningarna till att intervju bör användas. Fördelarna 

med intervjuer och dess relevans för studien har varit möjligheten att ta del av deltagande lärares 

tankar och upplevelser. I likhet med observationer har även intervjuer nackdelar. Frågor som 

”Hur vet man att informanten talar sanning?” (Denscombe, 2009, s.265) är relevanta och viktiga 
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att ha i åtanke. För att veta huruvida informanten talar sanning bör flera datainsamlingsmetoder 

användas men också ett flertal respondenter (Fangen, 2005; Denscombe, 2009).  

 

Studiens huvudsyfte har varit att undersöka hur kommunikation gestaltats vid sångundervisning 

med gitarr som ackompanjemangsinstrument, något som egentligen inte är bundet till antalet 

deltagare. De lärare som deltagit har alla varit bekanta med att undervisa sång med gitarr istället 

för piano och har således kunnat visa att det är genomförbart att ackompanjera elever med gitarr 

vid sångundervisning. Då lärarna använt sig av gitarr i sin vanliga undervisning kan det finnas 

en möjlighet att de omedvetet försökt höja gitarrens status under sitt deltagande i studien. Av 

samma anledning; att lärarna varit vana vid att undervisa med gitarr, kan validiteten styrkas i 

och med att lärarna kan ha hunnit uppleva för- och nackdelar med kommunikation vid 

sångundervisning med gitarr. Studien har kunnat ta del av respondenternas egna tankar och 

reflektioner kring undervisning i sång, samt kunnat jämföra dessa uttalanden med det inspelade 

material som studien har genererat. En jämförelse med mina egna upplevelser har också varit 

möjlig att sätta i relation till respondenternas upplevelser. Huruvida lärarna har försökt höja 

gitarrens status vid undervisning har ingen större påverkan på studiens resultat då 

kommunikation varit centralt för studien.  
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5. Resultat  
I följande kapitel presenteras studiens empiriska material som samlats in genom de 

datainsamlingsmetoder som beskrivits i föregående kapitel. Utdrag ur transkriptioner och 

anteckningar från deltagande observationer, observationer och intervjuer presenteras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är uppdelat i följande teman: Den 

kommunicerande musikläraren, Den tolkande eleven, Gitarren och pianot som verktyg för 

lärande och Användande av andra verktyg. Kapitlet avslutas med en Sammanfattning av 

resultat för att sedan leda över till studiens avslutande diskussion. 

5.1. Den Kommunicerande Musikläraren 

I följande del presenteras hur lärare i studien har kommunicerat med sina elever under 

lektionstillfällena. De olika kommunikationsformerna presenteras mer utförligt i 

efterkommande rubrik Kommunikationsformer.  

 

I undersökningen har kommunikation mellan lärare och elev under de olika lektionstillfällena 

undersökts. Huruvida kommunikationen skett direkt verbalt, indirekt via kroppsliga uttryck 

eller som en kombination av båda har varierat från lärare till lärare och lektion till lektion. Vad 

resultatet däremot visar är att samtliga kommunikationsformer används under 

lektionstillfällena. Kommunikationen i samtliga moment i studien har generaliserats i tre 

kategorier. (1) Verbala instruktioner om vad som ska genomföras (Verbal kommunikation). (2) 

Exemplifiering/sjunga tillsammans (Fysisk och verbal kommunikation) och (3) visuell 

hjälp/feedback genom angivelse av tempo eller kropps- och ansiktsuttryck för att förstärka 

någon del i momentet (Ickeverbal kommunikation). De tre kommunikationsformerna återfinns 

i samtliga lektioner, hur kommunikationsformerna tillämpas skiljer sig mellan lärarna.  

 

I den första delstudien tillämpades vid flera tillfällen ickeverbal kommunikation för att gestalta 

och kommunicera skeenden i musiken. Kommunikationen syftar till att ge eleven visuell 

feedback för att visa på om eleven gör rätt i situationen eller för att exempelvis hjälpa eleven 

följa dynamik. Följande utdrag är ur första lektionen med eleven SE och läraren RS. Vid 
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lektionstillfället arbetade de med låten ”Learning To Fly” och hur eleven på olika sätt kunde 

variera dynamiken.  

I ovanstående transkription framgår det hur ickeverbal kommunikation användes för att uppnå 

ett önskat resultat. I exemplet används kroppen och gitarren som medierande verktyg genom 

multimodal kommunikation. Då dynamiken går ner eller upp använder sig läraren av kroppen 

för att visa låg dynamik genom att krypa ihop och spela svagare, och stark dynamik genom att 

räta på sig och spela starkare. Huruvida eleven speglar båda kommunikationsformerna eller 

bara en framgår inte. Det framgår däremot av exemplet att eleven följer musikens dynamik. 

 

Längre in i samma lektion kommer deltagarna in på ämnet interpretation och begreppet 

madrigalisering. Läraren använder sig av verbal kommunikation för att förklara ordet men 

understryker ordets betydelse med hjälp av fysiks och verbal kommunikation; genom att 

exemplifiera för eleven. Begreppet madrigalisering förklaras på följande sätt: 

Kommunikationen i ovanstående transkription baserar sig på verbal kommunikation och fysisk 

och verbal kommunikation. Istället för att använda kroppen och gitarren som medierande 

verktyg använder sig läraren av språket i kombination med klingande exempel som medierande 

verktyg. Den multimodala kommunikationen skiljer sig från tidigare exempel genom 

användandet av olika kommunikationssätt. 

 

(Transkription	1	Sally	Rad	203-217) 

SE:	Started	out,	do…	dirty	road.	Started	out,	all	alone.	But	the	sun	went	down,	as	I	crossed	the	hill.	Town	lit	up,	the	

world	got	still.		(Dynamiken	ökar	på	gitarren.	Spelar	några	16	delar	för	att	öka	intensiteten).	I’m	learning	to	fly!	

[Snyggt!]	But	I	ain’t	got	wings.		

RS:	(ler	stort	och	nickar	i	takt) 

SE:	Coming	down,	is	the	hardest	thing.	(Dynamiken	dyker	inför	versen) 

RS:	(höjer	axlarna	något	och	sänker	huvudet) 

SE:		The	good	old	days,	may	not	return.	The	rocks	migh….t	melt	(Osäker)?	And	the	sea	ma-might	burn…	(fortsatt	

osäker) 

RS:	(Ökar	dynamiken,	rätar	på	ryggen	och	diggar	med	inför	refrängen).	 

Transkription	1,	Sally,	Rad	252-256	

RS:…”I	Started	out”,	andra	halvan	av	sista	versen.	Där	låg	du	kvar	på	samma	ton	hela	tiden…	öh..	och	det	är	val	

man	gör.	Och	att	madrigalisera	är	då	är	att	man	t.ex.	tar	ööh..	(sjunger)”Well	some	say	life..	wile..life	will	beat	

you	down.”	Down	går	man	då	ned.	(Förebildar	med	gitarr	och	sång,	går	ned	med	melodin	och	släpper	tonen	på	

ordet	”Down”).	
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Användandet av verbal kommunikation och fysisk och verbal kommunikation exemplifieras i 

följande transkription.  Vid lektionstillfället med eleven JE, förklarades och gestaltades 

sångvolym med hjälp av verbala instruktioner, metaforer och gester. 

 

En liknande metafor används vid ett senare tillfälle för att frammana en önskad klang hos 

samma elev. 

De två ovanstående transkriptionerna visar på hur läraren använder sig av verbal 

kommunikation för att förmedla vad de ska göra och hur uppgiften fungerar. Läraren använder 

sig av en metafor som eleven tycks kunna relatera till; ett reglage på exempelvis en stereo. För 

att understryka och tydliggöra instruktionerna använder sig läraren av fysisk och verbal 

kommunikation genom att också vrida på de fiktiva reglagen på stereon. Läraren medierar 

instruktioner i form av klingande exempel och metaforer. Appropriering sker då eleven kan 

använda sig av kunskaperna och tolka instruktionerna.  

 

Vid observation av läraren Markus användes även en kombination av kommunikationssätt. 

Syftet med lektionen var att hitta rätt klang för en hårdrockslåt. Markus använde sig av gester 

för att gestalta övergången mellan grundton och oktav i en glissandoövning i syfte att skapa en 

hårdrocksklang. Genom förebildning, gester och instruktioner om hur eleven skulle gå tillväga 

lyckades de under lektionen lösa det sångtekniska problemet. 

Transkription	1,	Joel,	Rad	79-83	

RS:	…	jag	tror	att	lösningen	på	den	här	refrängen	är	att,	vi	skruvar	upp	volymen!	Om	vi	nu	tänker	oss	att	vi	

sjunger	tillsammans.	(Tar	ett	tydligt	steg	åt	sidan	och	börjar	vrida	i	luften)	Ser	du	min	virtuella	volymratt	här?	

Om	vi	tillsammans	sjöng	den	på	fyra	av	tio	så	ska	vi	nu	dra	upp	den	till	sju	(höjer	den	fiktiva	volymratten	lite)	

tänker	jag..	[mm]	jag	tror	det	kommer	hjälpa	oss. 

Transkription	3,	Joel,	Rad	174-184	

RS:	precis	det	ljudet	du	gjorde!	Förknippas	mycket	med	country!	Används	hela	tiden	när	vi	sjunger	(gestikulerar	

med	armarna).	MEN	mer	eller	mindre.	Minns	du	min..	virtuella..	men	jag	menade	min	fiktiva	volymratt..	Bredvid	

den	har	vi	en	twangratt.	(Gestikulerar	och	visar	den	fiktiva	volym	och	twang-ratten).	Max	twang	låter	såhär	

(Sjunger)	"The	Lights	will	draw	you	in"	(sjunget	väldigt	gnälligt).		

JE:	Det	kan	jag	nog	göra!		

RS:	ja!	MEN,	vi	ska	dra	den	till	två.	(Sänker	den	fiktiva	twangratten).	Från	sju	till	två	så	att	vi	får	en	ganska	öppen	

klang,	tänker	jag	mig.	(Sjunger	ett	exempel	på	samma	fras	igen	fast	luftigt).	Vi	provar,	så	provar	vi	med	mycket	

twang	sen.		
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Markus medierar med hjälp av fysisk och verbal kommunikation genom att använda sin hand. 

Handen visar hur snabbt glissandot mellan grundton och oktav sker. Han använder sig av sin 

egen röst för att förebilda och visa när tonen spetsas till, och klangen flyttas fram. Då eleven 

klarar av uppgiften själv återgår Markus till att enbart använda sig av ickeverbal 

kommunikation för att dirigera eleven mellan grundton och oktav. Övergången mellan att 

Markus förebildar och sjunger med till att eleven utför övningen på egen hand visar på att eleven 

förstår uppgiften. Då komplikationer uppstår under övningens gång kommunicerar Markus 

verbalt vad som gick fel. Huruvida eleven approprierat kunskapen om hårdrocksklang är 

omöjligt att säga då sång och sångteknik oftast tar tid och kräver mycket övning. Det kan 

däremot hävdas att eleven har fått verktyg för att på egen hand klara av uppgiften och eleven 

kan hävdas ha approprierat kunskapen om hur man övar en hårdrocksklang. 

   

Den andra deltagande läraren, Pernilla, använde sig av samtliga tre sätt att kommunicera med 

eleven under lektionerna. För att hålla eleven fokuserad och hjälpa eleven komma in på rätt 

ställen i låten använde hon sig av olika metoder. Exempelvis stämde hon av med sin elev hur 

texten började för att få eleven att fokusera, med hjälp av inräkning hjälpte hon eleven komma 

in på rätt ställe och genom att ange fjärdedelar med foten hjälpte hon eleven uppfatta tempo. 

Observation	2,	Markus,	Rad	42–49	

…De	gör	nu	oktavövningen	från	början	av	lektionen	men	flyttar	istället	fram	klangen	på	oktaven,	istället	för	

bakåt.	Markus	gestikulerar	rörelsen	från	grundton	till	oktav	och	förebildar	eleven	härmar	och	följer	

handrörelsen.	När	eleven	klarar	sig	på	egen	hand	låter	han	eleven	sjunga	själv.	Tillslut	trillar	eleven	tillbaka	till	

huvudklang.	Markus	ber	eleven	stanna	på	högsta	tonen	i	övningen	som	blev	huvudklang	nästa	gång	och	

gestikulerar	med	handen	i	det	högre	läget	för	att	understryka	var	eleven	ska	stanna.	Eleven	sjunger	och	följer	

handen	ännu	en	gång	och	så	stannar	de	på	oktaven.	Där	ber	han	eleven	”spetsa	till”	tonen.	 

Observation	3,	Pernilla,	Rad	22–29	

För	att	komma	igång	med	låten	säger	Pernilla	att	det	är	dags	att	köra,	hon	stämmer	av	hur	låten	börjar.	Spelar	

ett	intro,	räknar	in	och	eleven	börjar	sjunga.	Första	halva	versen	plockas,	fortsättningen	kompas,	Pernilla	har	

tydliga	fjärdedelar	i	foten.	Pernilla	hjälper	eleven	in	på	vissa	delar	och	sjunger	med	på	refrängen.		Fjärdedelarna	

i	foten	blir	extra	tydliga	på	ställen	var	Pernilla	”lägger”	ackorden.	Det	ger	en	uppfattning	om	hur	länge	eleven	

ska	vänta	innan	nästa	rad	kommer,	indikerar	också	att	låten	inte	är	”slut”	utan	att	de	fortsätter.	Med	hjälp	av	

inräkningar	och	uppmaningar	kommer	de	vidare	i	låten.	 
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Genom fjärdedelarna i foten medierar Pernilla musikens tempo och i och med det hur snabbt 

eleven ska sjunga och när eleven ska börja sjunga. Foten fungerar även som en signal på att 

visa att låten fortfarande pågår och att de ska fortsätta då de ibland gör pauser i musiken. Genom 

verbal kommunikation signalerar hon till sin elev att det är dags att börja sjunga. 

Kommunikationen i ovanstående observation visar på en kombination av sätt att kommunicera.  

5.1.1. Kommunikationsformer 

Samtliga lektioner som genomförts och observerats i studien har innehållit flera 

tillvägagångssätt för att kommunicera med eleverna. Det lärarna i studien har haft gemensamt 

i sin praktik är att de använder sig av multimodal kommunikation för att mediera kunskap eller 

uppgiftens syfte. Huruvida eleverna approprierar det läraren medierar är inte alltid tydligt, men 

att eleverna approprierar något eller några av de delar lärarna försöker kommunicera kan tyckas 

framgå då ingen av transkriptionerna visar på hur uppgifterna eller övningarna inte fyllt sitt 

syfte. Hur och varför lärarna brukar de olika sätten att kommunicera skiljer sig mellan lärarna 

och vilka elever de undervisar. Vilket kommunikationssätt som används beroende på elev visar 

på en medvetenhet hos lärarna att anpassa undervisningen till sina elever. Följande stycken 

redogör för hur de olika kommunikationsformerna gestaltas. 

 

Verbal kommunikation gestaltas av lärarna i form av instruktioner som utförs bokstavligt då 

det syftar till att förklara vad och hur eleven ska genomföra ett moment. Metaforer används 

också som en del av den verbala kommunikationen. Metaforerna syftar till att sätta eleverna i 

en situation eller stämning för att frammana en känsla i sången eller klang i rösten. 

Transkription 1 visar på hur metaforer användes för att frammana en känsla och sätta eleven i 

ett sammanhang i förhållande till låten de jobbade med. 

 

Ickeverbal kommunikation används av lärarna på olika sätt i de tidigare transkriptionerna. 

Genom att ange tempo med foten, som exempelvis läraren Pernilla, hjälper läraren till att hålla 

ett gemensamt tempo som både lärare och elev förhåller sig till. Att läraren på något sätt 

Transkription	1,	Sally,	Rad	305-308	(Verbal	kommunikation)	

..	Om	du	nu	tar	rollen	som	en	hoppfull	person!	Du	föreställer	dig	att	du	haft	det	jobbigt	nu	ett	tag	men	

om	en	vecka	kommer	saker	bli	bättre,	och	jag	ser	jag	ser	verkligen	ljuset	och	det	kommer	bli	bättre…	och	

så	försöker	du	använda	den	känslan	och	det	skådespelet	
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signalerar att eleven exempelvis ska börja sjunga är också en form av ickeverbal 

kommunikation. 

 

Fysisk och verbal kommunikation används av alla lärarna på olika sätt. Läraren kan instruera 

någon form av stämning eller känsla i en låt genom att exemplifiera momentet på ett överdrivet 

sätt. Kommunikationen ger eleverna möjligheten att appropriera information på flera sätt 

samtidigt. Genom att sätta instruktionerna i en kontext exempelvis genom klingande exempel 

eller rörelser får eleven en bredare och tydligare bild av vad som ska göras. 

 

Genom att fysiskt gestalta, exemplifiera och verbalt förklara för eleven vad denne ska göra 

använder sig Markus av flera kommunikationssätt. Då uppgiften huvudsakligen förklaras med 

hjälp av exemplifiering och verbala instruktioner har jag valt att kategorisera exemplet som 

fysisk och verbal kommunikation. 

 

Trots den hårda generaliseringen av kommunikationsformer, används hela tiden minst två 

kommunikationsformer vid samtliga moment. All kommunikation inleds med verbal 

kommunikation vid undervisningen av eleverna i denna studie. Lärarna använder 

huvudsakligen sig själv som medierande verktyg och förmedlar instruktioner verbalt och 

förstärker instruktionerna med klingande exempel eller gester.  

Transkription	2,	Joel,	Rad	90-95	(Ickeverbal	kommunikation)	

RS:	okej..	då	provar	vi	oss	fram	helt	enkelt!	[mm]	öhm..	Vi	kan	göra	som	förra	gången!	Jag	sjunger	första	

raden	och	sen	spelar	jag	om	den	och	du	sjunger	med	mig.	Fungerar	det?	[mm].	(Börjar	spela	och	spelar	

första	meloditonerna	i	kompet)	 

I	don’t	remember	were	we	wild	and	young,	åå	1-2-3-4	(Visar	stort	med	gitarrhuvudet	att	vi	ska	börja	

sjunga	tillsammans.	Robin	gör	en	stor	mun	samtidigt.	De	sjunger	frasen	tillsammans.	Robin	fortsätter.)	

Observation	2,	Markus,	Rad	33-39	(Fysisk	och	verbal	kommunikation)	

De	övar	att	sjunga	olika	ord	och	vokaler	var	de	börjar	starkt	men	kan	sänka	volymen.	Han	exemplifierar	

och	visar	med	handen	hur	han	sänker	”massan”	nedåt.	Han	slår	an	ett	ackord	och	eleven	sjunger	på	ett	

”eeh”	och	Markus	sänker	handen	uppifrån	och	ned	eleven	sänker	volymen	samtidigt	som	handen	faller.	

Markus	förklarar	att	när	de	var	där	nere	var	eleven	i	sin	huvudklang.	Han	förklarar	att	för	att	hitta	

mixröst	måste	man	hitta	klangen	som	är,	inte	bara,	svagare	utan	”tunnare”.	
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5.2.  Den tolkande eleven 

Studiens inspelade material visar att alla elever mer eller mindre genomför de instruktioner som 

lärarna kommunicerar till dem. Lärarna visar på en flexibilitet och förmåga att anpassa sig till 

eleverna i olika situationer. Ett gemensamt språk brukas av både lärare och elev. Följande 

stycken exemplifierar hur eleven tolkar de instruktioner som kommuniceras vid 

lektionstillfället. Exemplet visar även på hur eleven fortsätter tolka den ickeverbala 

kommunikationen över delar av låten som det vid tillfället ännu inte bestämts något om. 

 

Vid det sista lektionstillfället med eleven JE använde sig läraren av kroppslig kommunikation 

för att bibehålla och spegla den stämning de kommit överens om att framföra låten i. 

Kommunikationen fungerade väl då de i förväg verbalt diskuterat hur de skulle gå tillväga och 

därefter använde sig läraren av kroppslig kommunikation för att stärka den känsla de kommit 

överens om. 

Kommunikationen baserades på verbala instruktioner till eleven som sedan under låtens gång 

underströks av läraren med hjälp av ickeverbal kommunikation för att underlätta 

genomförandet för eleven. Eleven kunde således genomföra instruktionerna och använda 

läraren som referens då denne visuellt försökte mediera känslan och uttrycket med kroppen och 

gitarren. Den kroppsliga kommunikationen fungerade även på formdelar som inte diskuterats 

då inget bestämts inför refrängen. Eleven kunde tolka de signaler som kommunicerades genom 

att lyssna på gitarrens dynamik och observera kroppsspråket.  

5.3. Gitarren och pianot som verktyg för utveckling 

Det verktyg studien använde sig av vid sångundervisning var gitarr. Studien har visat att 

kommunikationen mellan lärare och elev är viktig för sångutveckling. Huruvida gitarren lämpar 

Transkription	3,	Joel,	Rad	92-100	

RS:	(Robin	spelar	lite	mer	dynamiskt	under	refrängen	och	mellanspelet.)		

(Vers	två	spelas	och	sjungs	med	lite	mer	betoningar	och	styrka	på	vissa	ord.	Robin	betonar	orden	de	

pratat	om	på	gitarren	och	Joel	sjunger	dem	som	instruerat.	Robin	trampar	och	rör	sig	i	den	stämning	han	

vill	frammana.	Går	fram	mot	notstället	och	lutar	sig	framåt	när	de	kommer	till	sista	raden	och	de	går	

tillsammans	ner	i	dynamik.)	

Refrängen,	första	gången:	går	ner	i	dynamik.	Robin	kryper	ihop	lite	och	kompar	lite	svagare.	Andra	

gången	är	det	mer	dynamisk	och	Robin	sträcker	på	sig,	men	dynamiken	går	ner	på	slutet	och	Robin	

kurar	ihop	sig	lite)	
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sig bättre än något annat instrument visar inte studiens resultat. Däremot visar resultatet att 

gitarren fyller en funktion vid sångundervisning och således kan gitarren ha en betydande roll 

för sångundervisning av flera anledningar. 

 

I intervjuerna med lärarna Pernilla och Markus beskrevs gitarren och pianot, som 

ackompanjerande instrument, med både för och nackdelar. Båda lärarna nämnde under sina 

intervjuer hur gitarr lämpar sig bättre vid rockmusik då de upplevt det svårare att framföra 

genren på piano.  

Genre, och således kanske även spelteknik, tycks spela in i valet av ackordsinstrument. Studien 

visar på att ett kulturellt värde också tycks spela in i valet av instrument vid ackompanjemang 

då Markus hänvisar till en annan elev var de jobbar med en gitarrbaserad genre. Han beskriver 

hur gitarren fungerar som medierande verktyg för att hitta in i rätt ”sound” för den valda genren. 

 

Instrumentens volymstyrkor togs upp ur två olika perspektiv vid intervjuerna. Pernilla ansåg att 

gitarren lämpade sig på grund av sin svaga ljudvolym, jämfört med pianot, medan Markus 

Intervju,	Pernilla,	142-147	

Och	sen	är	det	en	som	gillar	att	sjunga	lite	rockingare,	och	det	är	svårt	att	spela	tycker	jag:	Rock	på	piano.	[mm].	Jag	

vill	som	spela	dämpat	jag	vill	spela	”powerackord”,	jag	vill	spela	liksom	”dundundundun”	(härmar	åttondelar	på	

gitarr).	Det	blir	så	fult	på	piano.	(Båda	skrattar	lite).	Öhm..	så	då	väljer	jag	gitarr	[okej].	Jag	har	fastnat	för	det	

musikmässigt	och	stilmässigt.	

	

Intervju,	Markus,	Rad	47-49 

…Men	den	här	killen	han	sjunger	och	han	är	inne	på	”grungen",	lite	Chris	Cornell	och	då	upplever	jag	att	det	är	

lättare	att	köra	gitarr	med	honom.	Då	hittar	han	ett	sound	snabbare.	Det	går	som	inte	att	fejka	rock’n’roll	på	piano.		
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uttryckte att pianots höga volym kunde vara till lärarens fördel för att få eleven att sjunga ut 

och sjunga starkare.  

Trots att Markus inte helt och hållet håller med Pernilla i intervjun understryker han senare 

under intervjuns gång att valet av ackordsinstrument beror på vilken genre och vilken uppgift 

som ska genomföras. Valet av instrument beror således på vem eleven är och lektionens syfte. 

 

Pernilla upplevde inte det fanns någon speciell skillnad när hon undervisade på gitarr istället 

för pianot, förutom att hon kunde se och höra eleven bättre. Markus uttryckte en större skillnad 

i undervisning med gitarr istället för piano. 

Intervju,	Pernilla,	Rad	216-222	

PR:	hm…	…	Nä,	alltså	jag	känner	egentligen	ingen	skillnad…	oavsett…		

RS:	Och	då	bortser	vi	från	dem	du	nämnt	tidigare	(dynamik,	volym)	

PR:	Aa,	precis.	Jag	tänker	efter	och	känner	ingen	skillnad…	på,	jag	tycker	båda	går	jättebra.	[mm].	Öhm..	Det	händer	

liksom	inget…	ingen	större	skillnad	så	[mm],	mer	än	att	jag	lättare	kan	se	och	höra	eleven	när	jag	har	gitarren.		

Intervju,	Markus,	Rad	200-207 

…	jag	upplever	att	jag	har	lättare	att	höra,	framförallt.	Som	huvudinstrumentalist	som	pianist,	nej	gitarrist…	har	jag	

lättare	att	släppa	det	jag	gör	och	ändå	kompa	och	fokusera	på	sångeleven,	och	jag	upplever	även	att	eleverna	kan	

fokusera	tillbaka	när	de	får	ett	bemötande	av	mig.	Sitter	jag	vid	ett	piano	så…	i	många	rum	jag	varit	så	har	jag	nästan	

ryggen	mot	eleven..	[mm].	Jag	kan	ju	inte	se	hållningen	på	samma	sätt,	jag	kan	ju	inte	se	om	stödet	är	med	eller	om	

de	har	något	”sångticks”	som..	som	sker.	Men	har	jag	gitarren	så	tycker	jag	att	jag	kan	titta	dem	rakt	i	ögonen	och	

följa	dem	på	ett	helt	annat	sätt,	jag	upplever	det	som	att	det	är	enklare,	enklare	att	kommunicera	med	varandra	i	

musiken	…	

	

Intervju,	Pernilla,	Rad	163-166	

Men	gitarren…	kan	du	spela	väldigt	tyst,	för	eleven,	och	du	kan…	det	går	väldigt	snabbt	att	transponera	där	också	

med	”capo”.	Öhm..	och	det	är	liksom	lättare	att	få	ett	bra	sväng	i	snabbare	låtar.	[mm].	Men	fram	för	allt	så	tycker	jag	

att	det	är	dynamiken	att,	den	inte	blir	så	fruktansvärt	högljudd.	

Intervju,	Markus,	Rad	40-43	

Pianot	använder	jag	om	jag	har	en	röst	som	är	ganska	svag,	alltså	att	om	det	är	en	ljudsvag	röst	brukar	det	vara	

lättare	att	locka	dem	till	att	ta	i	med	ett	piano	som	är	ljudstarkare,	om	jag	inte	kör	med	elgitarrförstärkare	det	vill	

säga,	för	det	gör	jag	ibland	också.	

	

(…vidare	beskriver	Markus	också	fördelen	med	att	gitarres	svaga	volym…)	 
rad	137-139	

Jag	tycker	ofta	det	handlar	om…	vilken	genre	det	är	vi	är	inne	i	just	nu.	Vilka	tekniker	ska	vi	testa?	Öhm..	I	viss	mån	

även	uttryck,	om	man	ska	sjunga	väldigt	svagt	tillexempel	fast	även	med	olika	tekniker.	Då	tycker	jag	att	också	att	

gitarren	kan	vara	till	hjälp	
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Trots att båda lärarna svarade med liknande svar på grundfrågan; att de kunde se och höra 

eleven tycks deras svar var olika i den mening att Markus tydligare kunde redogöra för vilken 

skillnad han upplevde vid användandet av gitarr. Detta kan bero på lärarnas olika sätt att 

undervisa, deras olika fokus på sång och/eller vilka åldrar deras elever har. 

 

Det instrument lärarna väljer vid undervisningen är beroende av vilken låt eller genre som ska 

spelas. Pernilla uttryckte att hon kände sig mer bekväm med att använda piano vid 

sångundervisning vid de tillfällen då ackordföljderna var mer avancerade. Markus uttryckte 

också att det fanns tillfällen då han hellre använde piano eller gitarr. Båda lärarna beskrev en 

mer avancerad harmoni när de talade om att använda pianot. 

Möjligheten att spela sångmelodin samtidigt som de ackompanjerade sina elever beskrevs av 

de båda lärarna som en fördel när det gällde att använda piano vid undervisningen. Att spela 

ackord och melodi är något som inte beskrevs lika enkelt med gitarr. Möjligheten att stötta 

elevens sång med melodispel samtidigt som de ackompanjerar eleven underlättar 

undervisningen och instuderingen av material vid lektionstillfällen. 

Intervju,	Pernilla,	Rad	172-176	

PR:	mm..	jo…	…	…		Det	är	väl	när	det	är	mycket	ackord,	när	det	är	mycket	färgningar.	Jazz	tillexempel,	Då	skulle	jag	

ta	piano	[mm].	För	jag	känner	mig	mer	trygg	med	mer	komplexa	ackord	[mm]	på	piano.	Så	det	är	väl	då	jag	skulle	

ta…	annars	gitarr	kan	jag	ju	spela	lugna	och	snabba	låtar	men	det	är	när	det	kommer	till	svåra	ackord;	då	blir	det	

piano.	

Intervju,	Markus,	Rad	114-120	

MR:	Ja…	då	säger	jag	att	är	det	en	låt	som	kräver	stor	bredd,	det	vill	säga	att	jag	måste	ha	en	baslinje	och	ackord…	

det	kanske	är	att	man	ska	försöka	fejka	en	orkester,	ett	orkesterarr,	då	tycker	jag	piano	funkar	bättre	så	att	man	har	

så	att	man	kan	sprida	ut	klangen	mera.	Ska	det	vara	små	nyanser,	rytmiska..	Att	man	kör	något	som	är	åt…	modern	

R’n’b-hållet	då	tycker	jag	gitarren	funkar	bättre.	Jag	kan	spela	mer	perkussivt	på	den.	[mm]..	Jag	kan	göra	ett	beat	

samtidigt	som	jag	kompar.	[mm].	Så	då	egentligen:	när	det	kommer	till	rytmiskt	spel	så	tycker	jag	gitarren	är	bättre	

Intervju,	Markus,	Rad	127-129	

Ja!	En	annan	sak	också.	Kräver	eleven	att	man	har	melodi	på	topp	som	de	ska	följa	så	är	det	ju	lättare	på	piano	än	

gitarr…	ibland	kan	det	bli	lite	bökiga	läggningar	på	gitarr…	Det	går	hyfsat	bra	oftast	[mm].	Det	är	väl	de	

skillnaderna.		

	

Intervju,	Pernilla	Rad	157-159		

Kan	ju	kortfatta	det…	öhm…	det	som	är	bra	med	piano	är	jag	tycker	att	det	är	lättare	där	att	följa	med	i	melodin.	

[mm].	Man	kan	spela	och	liksom	säga	”här	ska	du	vara,	här	är	tonen”.	Det	kan	jag	tycka	är	svårare	med	gitarr	för	att	

piano	för	mig	är	mer	teoretiskt…		
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Resultatet antyder att användandet av ackordsinstrument är förknippat med kunskaper inom det 

valda instrumentet och vilken musikgenre som ackompanjeras. Valet av instrument görs 

medvetet av lärarna utifrån vad de anser är mest lämpligt vid situationen och för eleven. 

Aspekter som spelar in i valet av instrument är dynamik, volym, genre, rytmik och harmonin.  

5.4.  Användande av digitala verktyg 

Under intervjuerna berördes även frågor kring vilka andra verktyg lärarna använde sig av vid 

sångundervisning och varför. Digitala verktyg såsom förinspelade bakgrunder förekom som 

exempel och beskrevs också med för- och nackdelar. Fördelar med förinspelade bakgrunder 

beskrevs av båda lärarna. Markus uttryckte även en motvilja till att använda förinspelat material 

i vissa fall. 

Förinspelade bakgrunder problematiseras av Markus, men beskrivs också som fördelaktigt vid 

de tillfällen då piano eller gitarr inte räcker till. Pernilla beskriver förinspelade bakgrunder i 

likhet med vad Markus beskrivit i tidigare avsnitt:  möjligheten att observera eleven under 

övningarnas gång. 

 

5.5. Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att kommunikationen mellan lärare och elev är centralt vid undervisning och 

att val av instrument vid sångundervisning visat sig ha en mindre betydande funktion. 

Kommunikation har i denna studie gestaltats och generaliserats in i tre kategorier; (1) verbal 

kommunikation, (2) ickeverbal kommunikation och (3) fysisk och verbal kommunikation.  

 

Intervju,	Pernilla,	Rad	194-198	

PR:	Nä,	nä	och…	men	jag	gör	lite	olika	med	uppvärmningar.	Ibland	så	har	jag	provat	färdiga	bakgrunder	för	att	då	

kan	jag	mer	observera	eleven	och	jag	kan	vara	med	och	värma	upp	och…	inte	känna	att	jag	sitter	med	ryggen	mot	

eller	på	ett	dåligt	sätt	och	ha	kolla	på	eleven	och	vara	med…	

Intervju,	Markus,	Rad	65-73	

…	jag	spelar	helst	så	mycket	som	möjligt.	Så	lite	som	möjligt	förinspelade	bakgrunder.	[okej]	För	att	kunna	

transponera,	för	att	kunna	ta	om	ställen…	jag	upplever	ofta,	framförallt	med	dem	som	är	lite	yngre	sångelever,	har	

jag	en	bakgrund	som	är	nära	originalet	så	börjar	de	att	försöka	låta	som	artisten.	Jag	vill	helst	att	de	ska	sjunga	med	

sin	egen	röst	så	mycket	som	möjligt.	[mm].	Så	där	upplever	jag	att	jobba	med	ett	riktigt	instrument	som	mycket	

bättre,	men	jag	använder	även	bakgrunder…	om	det	är	så	att..	ja	men	är	det	någon	som	ska	sjunga	en	elektronisk	

Robyn	låt	då	kanske	man	måste	åt	”det	där”,	[mm]	i	en	bakgrund.		



 

 37 

Valet av instrument vid sångundervisning baseras enligt deltagande lärare på huruvida det 

underlättar sångundervisningen för eleven eller läraren. I enlighet med kursmålen för 

”Instrument eller Sång” individanpassar lärarna i studien sångundervisningen efter eleven men 

också efter genre, bland annat genom valet av ackompanjemangsinstrument. Delvis anpassas 

valet av instrument efter lärarnas egna begränsningar inom vissa genrer samtidigt som valet av 

instrument påverkas av just fördjupade kunskaper inom vissa genrer.  

 

Resultatet visar att det finns för- och nackdelar både med gitarr såväl som piano vid 

sångundervisning, samt att det finns andra verktyg, exempelvis förinspelade bakgrunder lärare 

kan använda sig av vid undervisning. Mina egna lektioner utfördes under den problematik att 

jag inte kände eleverna lika bra som de andra deltagande lärarna i denna studie kände sina 

elever. Trots detta visar de deltagande observationerna på en tydlig progression i hur 

kommunikationen utvecklats mellan mig själv och eleverna genom att kommunikationen 

mellan lärare och elev blev bättre och bättre allt eftersom att lektionerna fortgick. Delvis kan 

detta bero på att tryggheten i lärarelevrelationen blev starkare men också delvis på igenkänning. 

Genom att genomföra ett antal lektioner kunde vi tolka varandra och kommunicera bättre. 

 

De lärare som deltagit i studien använder sig i sin ordinära praktik av ett flertal verktyg och 

uttrycker inte att något verktyg är bättre än något annat, utan att situationen och eleven är det 

som avgör vilket instrument som används. Vilket verktyg lärarna väljer att använda tycks bero 

på följande faktorer: (1) Genre, (2) harmonik och/eller stora klanger (3) Tempo, (4) perkussivt 

eller inte, (5) Instrumentets ljudvolym. Samtliga av dessa fem faktorer ställs i förhållande till 

eleven och dennes behov i undervisningen. De fem faktorerna kan diskuteras huruvida de tas i 

åtanke vid sångundervisning i normala fall hos andra lärare. 
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6. Diskussion 
Här följer studiens avslutande kapitel där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning de teoretiska underlag studien baserats på. Diskussionskapitlet har delats in i följande 

rubriker: Kommunikation där lärares kommunikation och elevers förmåga att approrpiera 

kunskap diskuteras, Medierande Verktyg som behandlar lärarens olika verktyg vid 

undervisning, samt Pedagogiska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1. Kommunikation 

Kommunikation och olika former för kommunikation i undervisning syftar till att hjälpa eleven 

att ta nästa steg i sin individuella utveckling. Individuell anpassning och utveckling är något 

som understryks av skolverket i LGY11 (Skolverket, 2011). Betraktas lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv används kommunikation som ett medierande verktyg för att hjälpa 

eleven utvecklas inom dennes proximala utvecklingszon (Säljö, 2000; Mars, 2016, Jakobsson, 

2012) Genom att kommunicera vad och hur en elev ska genomföra ett moment försöker lärare 

hjälpa sina elever utvecklas och ta nästa steg inom sin proximala utvecklingszon. 

Kommunikation; språk, ackordsinstrument och låtval, är alla medierande verktyg som syftar 

till att elever ska lära sig någonting nytt och ta nästa steg i sin utveckling. Steg definieras här 

inte som stora eller små, utan som steg i en utvecklande riktning. Hur lärare hjälper elever att 

utvecklas inom sin proximala utvecklingszon går inte, eller är svårt, att definiera då lärande 

sker på ett individuellt plan (Säljö, 2000). Det lärare i sin tur kan göra för att hjälpa en elev 

utvecklas är att vara medveten om att lärande sker på flera sätt samtidigt (Jakobsson, 2012; 

Mars, 2016). Lärare bör vara medvetna om att kunskap medieras till elever genom val av språk, 

verktyg och sammanhang. Enligt Kempe & West (2010) är all kommunikation multimodal, i 

denna studie har dock kommunikation generaliserats in i olika kategorier i syfte att konkretisera 

lärares olika kommunikationsmetoder vid sångundervisning med gitarr istället för piano. 

 

Kommunikationen i studiens undervisningstillfällen har grundats på verbal kommunikation. 

Denna verbala kommunikation har visat sig fundamental för undervisningen och gestaltas i 

form av instruktioner och direktiv till eleven från läraren, men kommunikationsformen har 

också en metaforisk funktion. Utöver direkta instruktioner använder sig lärarna i studien av 
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verbal kommunikation för att förmedla känslor, situationer och metaforer, som exemplifierats 

i transkription 1, med eleven Sally då läraren försöker beskriva en situation och känsla för 

eleven.  

 

Den verbala kommunikationen förstärks alltid den här studien av ickeverbal kommunikation 

eller fysisk och verbal kommunikation. Ett exempel på hur kommunikationsformerna 

kombineras med varandra presenteras i transkription 2, med eleven Joel. Läraren förklarar vad 

som ska genomföras och använder sig sedan av fysisk och verbal kommunikation genom att 

sjunga första sångfrasen. Sedan använder sig läraren av ickeverbal kommunikation för att 

gestikulera för eleven att sångfrasen börjar, och de sjunger tillsammans. Således går det att 

konstatera att lärarna i studien alltid kommunicerar multimodalt, i enlighet med Kempe & West 

(2010), i den mening att de använder sig av flera kommunikationssätt när de förmedlar något. 

Kommunikationen inleds med verbala instruktioner men avslutas och förstärks med andra 

kommunikationssätt. Exemplet från transkription 3, med eleven Joel, är ett exempel på hur 

läraren använder sig av en kombination av uttrycksformer för att möta och kommunicera med 

eleven. Verbal kommunikation beskriver vad som ska utföras och med hjälp av fysisk och 

verbal kommunikation försöker läraren sätta övningen i ett sammanhang (Falthin, 2015). 

 

Ickeverbal kommunikation sker oftast i syfte att dirigera eleven eller ge eleven möjlighet att 

spegla lärarens uttryck i sin sång, alternativt direkt härma läraren. Bekräftelse kan förmedlas 

via ickeverbal kommunikation genom spegling (Leijonhufvud, 2011). Eleven får en möjlighet 

att tolka lärarens medvetna och/eller omedvetna kroppsspråk och på så vis dra nytta av den 

feedback läraren signalerar. Den ickeverbala kommunikationen kan också uttryckas som ett sätt 

att förmedla tidsrymd, eller i musikaliska sammanhang: tempo. Att läraren Pernilla använder 

foten för att förmedla ett gemensamt tempo till eleven används som ett exempel för ickeverbal 

kommunikation. I enlighet med Falthin (2015) är det rimligt att anta att ickeverbal 

kommunikation bygger på elevernas förmåga att känna igen och vara bekant med lärarens sätt 

att kommunicera. Den ickeverbala kommunikationen bygger på allt från tydligt kroppsspråk 

från läraren för att exempelvis öka dynamiken till att läraren enkelt riktar fokus mot eleven när 

det är dags att börja sjunga. Som nämnt i resultatkapitlet stod jag själv inför problematiken att 

jag inte hade samma relation till de elever som deltog i min delstudie då jag bara haft tillfälle 

att lära känna dem under ett fåtal tillfällen. Däremot antyder resultatet att igenkänningsfaktorn 

(Falthin, 2015) hos mina elever utvecklades från första lektionstillfället till det sista. På samma 

sätt som verbal kommunikation står ickeverbal kommunikation aldrig ensam som 
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kommunikationsform vid undervisning. Moment som innehåller ickeverbal kommunikation 

förklaras verbalt i förväg och/eller förstärks med fysisk och verbal kommunikation.  

 

Fysisk och verbal kommunikation, som tidigare nämnts, betraktas som en kombination av de 

övriga två kommunikationsformerna och i sin utsträckning som en direkt form av multimodal 

kommunikation då den består av två medvetna sätt att kommunicera. Användandet av 

kommunikationsformen har gestaltats i studien genom att lärare använt sig av verbala 

instruktioner samtidigt som de använt sig av gester och metaforer, som redovisas i transkription 

3, med eleven Joel men också i Observation 2 av läraren Magnus var han använder sin egen 

röst för att förebilda eleven samtidigt som han gestikulerar. Gesten ger eleven en uppfattning 

om övningens tempo medan Magnus egna sång fungerar som ett klingande exempel var eleven 

får möjlighet att härma sin lärare. Magnus utför övningen i enlighet med vad Falthin (2015) 

beskriver som multimodal kommunikation och vad Lejionhufvud (2011) beskriver som 

spegling. 

 

Användandet av verbala instruktioner och fysiska instruktioner tycks ofta syfta till att sätta 

lärandeobjektet i en kontext som är begriplig för eleven (Zandén, 2010). När läraren i 

transkription 1, med eleven Sally eller transkription 3, med eleven Joel väljer att förebilda och 

exemplifiera övningar eller klanger för eleverna använder sig läraren av verbal kommunikation 

för att förklara vad som komma skall och genom att sjunga och exemplifiera för eleven 

använder läraren sig av fysisk kommunikation. Den fysiska och verbala kommunikationen ger 

eleven en auditiv uppfattning om hur det ska eller kan låta och i och med det får de en möjlighet 

att härma läraren. Huruvida den verbala delen av fysisk och verbal kommunikation baseras på 

direkta sakliga instruktioner eller metaforer kan variera. Fysisk och verbal kommunikation 

behöver inte kombineras med de övriga kommunikationsformerna då den är en blandning av 

dem båda. Det har visat sig att verbal kommunikation inlett de momenten var fysisk och verbal 

kommunikation varit i fokus. 

 

Den sångundervisning som genomförts med gitarr istället för piano i denna studie bygger på 

kommunikation och multimodalitet som verktyg. Ingen av de tre kommunikationsformerna står 

ensamma, utan förstärks av varandra. Kommunikationen som gestaltats under studiens gång är 

rimligtvis även applicerbar på undervisning med piano istället för gitarr. Det lärarna i studien 

däremot diskuterade som en fördel med sångundervisning med gitarr var kontakten med eleven. 

Möjligheten att observera eleven och kommunicera med eleven uttrycktes som en fördel med 
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gitarr. Gitarrens fysiska storlek gjorde det möjligt för lärarna att möta eleven direkt i rummet, 

då ett piano antingen är väldigt ”högt” och i vägen eller står placerat så att lärarna måste sitta 

med ryggen vänd mot eleven. Då kommunikation rimligtvis kan ske med ryggen vänd mot 

eleven försvårar detta möjligheten att observera eleven och dennes sångteknik vilket i sin tur 

kan försvåra läroprocessen. 

 

6.1.1. Appropriering inom sång 

Elevernas förmåga och möjlighet att appropriera den kunskap som lärarna förmedlat i denna 

studie är något som är svårt att definiera. Huruvida eleverna kan dra nytta av det som skett 

under studiens dokumenterade lektionstillfällen är näst intill omöjligt att konstatera. Till 

skillnad från exempelvis undervisning i gitarr där lärare kan peka och säga vilken ton som 

spelas och hur den ska spelas saknar sångundervisning den möjligheten. Däremot kan det 

hävdas att eleverna i studien har fått möjlighet att appropriera verktyg för att i fortsättningen 

kunna återskapa klanger och känslor med sin röst. I sin utsträckning medierar lärare kunskap 

om hur elever kan appropriera ny kunskap, det vill säga att lärare ger elever de verktyg som 

behövs för att eleverna ska kunna utvecklas. Ett exempel på denna form av mediering av 

verktyg ses i observation 2, av läraren Markus. Mediering sker genom att Markus förebildar 

och försöker tydliggöra övningen med hjälp av sin hand som han rör nedifrån och upp när han 

sjunger ett glissando mellan grundton och oktav. Eleven får ta del av lärarens uppfattning av 

hur hårdrocksklang bildas ur ett sångtekniskt perspektiv och hur klangen låter genom klingande 

exempel. Klangen sätts i en kontext (Zandén, 2009; Falthin, 2015) genom sångövningen och 

eleven får ett klingande exempel på hur en hårdrocksklang låter. Detta gör spegling och 

härmning (Leijonhufvud, 2011) möjlig. Således får eleven ta del av flera olika former av 

kommunikation och lärandet sker på flera sätt samtidigt (Jakobsson, 2012; Mars, 2016).  

 

Appropriering hindras om eleven inte förstår eller uppfattar hur och vad läraren menar. Ferm 

(2004) lyfter fram att elever, ur ett fenomenologiskt perspektiv på musikdidaktisk interaktion, 

måste vara införstådda med vad som ska göras och hur. För att komma fram till hur uppgiften 

ska genomföras måste kunskap medieras genom att läraren förklarar vad och hur (verbal 

kommunikation) på ett sätt som stämmer överens med eleven världsbild och tidigare kunskaper. 

Därefter följer oftast ytterligare kommunikation från läraren som antingen syftar till att gestalta, 

dirigera (ickeverbal kommunikation) eller exemplifiera övningen (fysisk och verbal 
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kommunikation), något som stämmer överens med Nafisis (2013) enkätundersökning om gester 

och kroppslig kommunikation bland lärare vid sångundervisning. 

 

6.2. Medierande verktyg 

Studiens resultat visar på vikten av medvetenhet vid val av instrument. Verktyg besitter ett 

kulturellt värde genom att de härstammar från olika kulturer (Säljö 2000) men också används 

på olika sätt av olika individer. Musikinstrument, som medierande verktyg, besitter således ett 

kulturellt värde (Illari, Chan-Hafteck & Crawford, 2013). Valet av verktyg bör i enlighet med 

Skolverkets (2011) skrivelser om individanpassning ske utifrån elevens kunskapsnivå och 

lärandekultur. Ur ett sociokulturellt perspektiv, som beskrivs av Säljö (2000), bör valet av 

verktyg kopplas till elevens erfarenheter eller som Mars (2016) presenterar, utifrån elevens 

lärandekultur. Samtidigt står individanpassningen i dissonans mot Skolverkets (2011) 

skrivelser om ”allsidig träning inom det estetiska hantverket” (s. 43). Å ena sidan ska läraren 

anpassa undervisningen utifrån eleven, å andra sidan har läraren ett ansvar att träna eleven inom 

det estetiska hantverket.  

6.2.1. Val av verktyg 

Gitarren beskrivs i studiens resultat med både för- och nackdelar, precis som pianot. För- och 

nackdelarna kring de olika musikinstrumenten kan bero på deltagarnas färdigheter inom de 

ovannämnda musikinstrumenten, men en kulturell och kontextuell aspekt understryks också av 

lärarna i studien i enlighet med Zandén (2010) under intervjuerna. Pianot och gitarren, som 

verktyg, fyller olika funktioner och kommer med olika begränsningar inom undervisningen. 

Vilket instrument som används vid undervisningen tycks avgöras av lärarna utifrån följande 

faktorer: (1) Genre, (2) harmonik och/eller stora klanger (3) tempo, (4) perkussivt eller inte, (5) 

Instrumentets ljudvolym. Dessa faktorer är avgörande i förhållande till vilket instrument läraren 

väljer att undervisa eleven med. Valet av instrument baseras alltså inte endast efter eleven, utan 

även efter musikaliska parametrar och lärarens individuella kunskaper (Chen-Hafteck & 

Crawford, 2013). I enlighet med Säljö (2000) är valet av verktyg delvis kopplat till kultur och 

kontext. 

 

Valet av instrument faller på undervisande lärare som i sin tur måste ta ställning till varför just 

det instrumentet lämpar sig vid undervisningen. I enlighet med Mars (2016) vill jag hävda att 

verktyget som används vid undervisning inte alltid behöver vara detsamma. Valet av 
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medierande verktyg baseras av lärarna i studien på vilken sorts musik de ska ackompanjera. 

Musiken ställs i förhållande till eleven men också till de ovannämnda fem faktorerna. Att 

anpassa valet av verktyg efter eleven försätter däremot även lärarna i ett pedagogiskt dilemma. 

Målet med all undervisning skall vara utveckling. Om lärarna saknar kompetens att 

ackompanjera elever väl med exempelvis gitarr kan en situation uppstå var 

undervisningskvalitén sjunker på grund av lärarnas bristande kunskaper inom ackompanjemang 

på instrumentet. Ett bättre alternativ hade kanske varit att undervisa eleven med piano för att 

kunna erbjuda ett bra ackompanjemang samtidigt som eleven erbjuds möjlighet att få, som 

Skolverket (2011) uttrycker det, ” allsidig träning inom det estetiska hantverket” (s.43). Det 

uppstår en balansgång mellan att möta eleven och att som lärare kunna erbjuda bra 

undervisning. En naturlig fråga som kommer ur föregående resonemang skulle vara huruvida 

lärarutbildningen är bristfällig, eller om Skolverket ställer för höga krav på lärare? Skolverket 

(2011) uttrycker inte i vilken grad lärare ska möta sina elever i dess lärande. 

 

Lärarna anpassar verktyg efter elevens individuella behov, musikstycket eller låtens 

musikaliska parametrar och lärares egna individuella kunskaper om valt instrument inom 

genrer. Valen görs alltså delvis i enlighet med forskning (Zandén, 2010; Chan-Hafteck & 

Crawford, 2013) och Skolverket (2011) men också utifrån vad lärarna anser ger eleven en bra 

grund att sjunga till. 

6.3. Pedagogiska implikationer 

I vilken grad lärare ska kunna möta elever och hur anpassningsbara lärare ska vara vid 

undervisning kan, och kommer troligtvis alltid, argumenteras och problematiseras. 

Individanpassning har enligt mig störst möjlighet att ske kommunikativt. Sångundervisning 

tycks trots allt inte vara bundet till något specifikt instrument, utan tycks huvudsakligen bygga 

på god kommunikation mellan lärare och elev. Det framgår tydlig att verktyg har ett kulturellt 

värde (Säljö, 2000) och att kontext i sin tur spelar in i undervisning (Zandén, 2010). Med andra 

ord är kommunikation viktigt för undervisning. Vidare har användandet av verktyg såsom gitarr 

eller piano betydelse för lärande i sång inom den genre som undervisas.  

 

I de sångskolor som Zangger Borch (2008) nämner i sin avhandling kan det argumenteras att 

sång och sångteknik baseras på övning och att komma ihåg hur det fysiskt känns i kroppen när 

man använder sig av en teknik eller försöker förmedla en känsla. Således kan sång betraktas 

som en individuell, fysisk och emotionell upplevelse. Hur lärare hjälper elever hitta känslan i 
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kroppen för en specifik teknik eller verbalt förklarar hur tekniker fungerar bör varieras i 

förhållande till eleverna. Det är viktigt att lärare använder sig av olika tillvägagångssätt för att 

ge eleven kunskap och verktyg för fortsatt lärande (Säljö, 2000; Jakobsson, 2012; Mars, 2016,). 

Då sång kan betraktas som ett personligt och unikt instrument bör det anses viktigt att fokusera 

på hur eleven tar till sig den kunskap den får och hur den hanterar den.   

 

Appropriering av kunskap i ett sociokulturellt perspektiv syftar till att eleven lär sig hantera nya 

verktyg och kunskaper för att komma vidare i sin utveckling (Säljö 2000; Jakobsson, 2012). 

Verktygen är ett hjälpmedel och läraren är en hjälpande hand som hjälper eleven ta till sig 

kunskapen. Hur kunskapen betraktas och hanteras av elever förblir individuellt.  Rostvall & 

West (2001) beskriver en mästarlärlingstradition inom den svenska 

instrumentalundervisningen. Resultatet av en renodlad mästarlärlingstradition inom sång skulle 

kunna innebära en förstärkning av den normativa och socialkonstruerade bilden som beskrivs 

av Bergersen Schei (2007) genom att kunskap och sångideal skulle överföras direkt från läraren 

till eleven. En mästarlärlingstradition skulle kunna innebära att undervisning blir allt annat än 

individanpassad då det syftar till direkt kunskapsöverföring från lärare till elev. Med det sagt 

skulle det inte nödvändigtvis innebära att undervisningen blir dålig, men den individuella 

kunskap, kultur och verktyg som undervisningen baseras på skulle baseras på lärarens 

kunskaper, kultur och verktyg och inte anpassas efter eleven som vid ett sociokulturellt 

förhållningssätt lärande. 

 

Lärande handlar i sin utsträckning om att överföra kunskap från en mer kunnig till en mindre 

kunnig. Huruvida eleven ska kopiera läraren och dennes sätt att sjunga eller om eleven ska 

använda kunskapen utifrån sig själv och sin kulturella bakgrund är vad som skiljer 

mästarlärlingstraditionen från det sociokulturella synsätt denna studie använt sig av. Kultur, 

samlärande, mediering, appropriering är termer som inte stämmer överens med 

mästarlärlingstraditionen. Inget av begreppen stämmer överens med kunskapsöverföring utan 

samtliga begrepp tyder snarare på en förmedling av kunskap. 

 

Skolverket (2011) uttrycker också att det ska finnas en variation i undervisningen och att 

eleverna ska ha möjlighet att fördjupa sig i olika kulturer. För att kunna erbjuda elever 

fördjupade kunskaper inom olika kulturer kräver det att lärare besitter kontextförtrogenhet inom 

olika genrer, epoker och kulturer. Om lärare saknar kunskap inom olika instrument finns 

möjligheten att använda sig av olika digitala verktyg vid undervisningen. Den träning som ska 
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ske ”inom det estetiska hantverket” (Skolverket, 2011, s. 43) skulle kunna betraktas som en 

utmaning i att sjunga olika genrer till olika ackompanjemang för att främja fortsätt utveckling 

inom sång, sångteknik och musikalisk kunskap. 

 

Det framgår av studien att eleverna kan tolka och förstå lärarnas kommunikation, men inte hur. 

Hur eleverna tolkar lärarnas kommunikation är något som kan antas individuellt för varje elev. 

Kommunikationen tycks bygga på igenkänningsfaktorn (Falthin, 2015), att eleverna lärt sig 

förstå lärarnas kommunikation. Kommunikationen tycks bygga på en ömsesidig förståelse för 

varandra. Att kommunikationen bygger på igenkänningsfaktorn baseras på det faktum att jag 

tycker mig ha upplevt en progression i förståelse mellan mig själv och mina egna elever under 

studiens gång. 

 

6.4. Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning 

Studien har visat på att kommunikation är centralt vid undervisning, huruvida gitarr generellt 

lämpar sig bättre än exempelvis piano kan inte denna studie påvisa. En medvetenhet hos lärare 

och varför de använder sig av olika verktyg vid undervisning tycks finnas hos de lärare som 

deltagit i studien. Handling kopplas till sammanhang och verksamhet (Ferm, 2004). Den 

medvetenhet som tycks finnas hos lärarna tyder på att den traditionella sångundervisningen, 

som delvis kan jämföras med mästarlärlingstraditionen (Rostvall & West, 2001), inte 

nödvändigtvis är så stark som jag själv haft uppfattningen om. Genre, i och med olika kulturella 

bakgrunder och kontexter, tycks vara en huvudsaklig anledning till valet av instrument, något 

som stämmer överens med läroplanen (2011), kursmålen för ”instrument eller sång” 

(Skolverket, 2011) och den forskning studien tagit del av (Chan-Hafteck & Crawford, 2013; 

Säljö, 2000; Mars, 2016; Zandén 2010).  

 

Under studiens gång har jag insett värdet av att kunna erbjuda elever ackompanjemang på flera 

olika sätt. Det ”rätta” instrumentet finns inte, men det rätta verktyget tycks vara 

kommunikationen mellan mig och eleven. Med det sagt betyder det inte att allt kan lösas med 

hjälp av god, anpassad kommunikation. Ackordsinstrumentet som används vid 

sångundervisning bär också på ett kulturellt värde och sätter musiken i en kontext. Således 

borde jag som lärare inte bara kunna erbjuda undervisning på flera instrument utan faktiskt 

genomföra undervisning med olika instrument. Dels på grund av sitt kulturella värde inom 

genrer men också i rent övningssyfte för eleven; att kunna sjunga till olika instrument. 
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Möjligheten att observera eleven och öva på olika saker med eleven varierar, enligt resultatet, 

beroende på vilket instrument som används. Varje form av ackompanjemang tycks erbjuda nya 

möjligheter för både lärare och elev.  

 

Forskning kring instrumentens akustiska effekt på sångundervisning är ett ämne som skulle 

kunna anses rimligt att forska på. Huruvida bristen övertoner i ett elektriskt piano jämfört med 

ett akustiskt piano påverkar elevers förmåga att intonera. Fortsättningsvis skulle det kunna vara 

intressant att forskning kring huruvida sångundervisning över huvud taget behöver vara bundet 

till ett instrument; Hur fungerar sångundervisning utan ackompanjemang?  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Jag heter Robin Strandgård och studerar till musiklärare vid Luleå Tekniska Universitet, 

campus Piteå. Jag läser min sista termin och jobbar med mitt examensarbete. Examensarbetet 

kommer handla om sångundervisning med gitarr istället för piano. I studien behöver jag 

observera aktiva lärare inom sång som undervisar elever med gitarr. För att få observera era 

lektioner behöver ditt och eventuellt din målsmans godkännande. 
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Vårdnadshavares godkännande 
 

Jag ___________________________________________ (vårdnadshavares namn)  

 

Tillåter att___________________________________________(elevens namn) 
 

…får delta i forskningsstudien som rör sångundervisning med gitarr istället för piano. Det här 

innebär att ni godkänner att eleven filmas under de individuella lektioner som studien 

omfattar. Inga filmer kommer visas offentligt och kommer endast visas för mig, min 

handledare vid Luleå Tekniska Universitet och eventuellt även för kommande opponent. Jag, 

Robin Strandgård, kommer analysera filmerna i syfte att besvara mina forskningsfrågor. 

Handledare: Universitetslektor Annette Mars  

Samtliga deltagare i studien kommer att avidentifieras i texten.  
Samtliga deltagare kommer att få tillgång till texten innan den publiceras. 
Deltagare i studien får när som helst avbryta sitt deltagande utan någon motivering.  
Studien är en del av mitt examensarbete vid ämneslärarprogammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

 

Tack för att du deltar i min studie 
Vänliga hälsningar 

Robin Strandgård 

 

___________________________ 

Telefon: 0706055750 
Mail: robstr-2@student.ltu.se 
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Elevens godkännande 
 

Jag ___________________________________________  

Deltar frivillig i forskningsstudien som rör sångundervisning med gitarr istället för piano. Jag 

tillåter att, Robin Strandgård, tar del av filmade materialet.  

Inga filmer kommer visas offentligt och kommer endast visas för mig, Robin Strandgård, min 

handledare vid Luleå Tekniska Universitet och eventuellt även för kommande opponent. Jag, 

Robin Strandgård, kommer analysera filmerna i syfte att besvara mina forskningsfrågor. 

Handledare: Universitetslektor Annette Mars  

Samtliga deltagare i studien kommer att avidentifieras i texten.  
Samtliga deltagare kommer att få tillgång till texten innan den publiceras. 
Deltagare i studien får när som helst avbryta sitt deltagande utan någon motivering.  
Studien är en del av mitt examensarbete vid ämneslärarprogammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

 

Tack för att du deltar i min studie 
Vänliga hälsningar 

Robin Strandgård 

 

___________________________ 

Telefon: 0706055750 
Mail: robstr-2@student.ltu.se 
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Lärarens godkännande 
 

Jag ___________________________________________  

Deltar frivillig i forskningsstudien som rör sångundervisning med gitarr istället för piano. Jag 

tillåter att, Robin Strandgård, tar del av filmade materialet.  

Inga filmer kommer visas offentligt och kommer endast visas för mig, Robin Strandgård, min 

handledare vid Luleå Tekniska Universitet och eventuellt även för kommande opponent. Jag, 

Robin Strandgård, kommer analysera filmerna i syfte att besvara mina forskningsfrågor. 

Handledare: Universitetslektor Annette Mars  

Samtliga deltagare i studien kommer att avidentifieras i texten.  
Samtliga deltagare kommer att få tillgång till texten innan den publiceras. 
Deltagare i studien får när som helst avbryta sitt deltagande utan någon motivering.  
Studien är en del av mitt examensarbete vid ämneslärarprogammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

 

Tack för att du deltar i min studie 
Vänliga hälsningar 

Robin Strandgård 

 

___________________________ 

Telefon: 0706055750 
Mail: robstr-2@student.ltu.se 
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Bilaga 2 
Deltagande observation, Observation, Intervju  Datum:       Informant/Elev:                        

 

 

Planering och syfte/Observationsschema: 

 

Första intryck: 
 

 

Vad genomfördes: 

 

Resultat av lektion: 
 

Förväntningar: 
 

Vad som skedde annorlunda än förväntat: 

 

Anteckningar/Reflektion: 
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Bilaga 3 

Intervjuguide	

Introduktion 
- Presentation av examensarbetets och intervjuns syften 
- Eventuella frågor kring intervjun 
- Starta inspelning 
- Fråga om respondenten är informerad om syfte och om denne är redo att påbörja 

intervjun.  
 

Allmänna frågor (fråga 1-5) 
 

Huvudfråga: 

1. Hur brukar en typisk sånglektion med dig se ut? Förklara övergripande delar och 
moment. 
 
Huvudfråga: 

2. Vilka verktyg brukar du använda dig av när du undervisar sång? (t.ex. instrument, 
förinspelad musik osv) 
 
Följdfråga: 
-Finns det någon anledning till att du använder dig av just detta/dessa? 
 
Huvudfråga: 

3. Brukar du undervisa dina sångelever med gitarr?  
 
Följdfrågor: 
-Om ja: Hur ofta då? 
-Varför brukar du använda dig av gitarren?  
-Vilka moment under lektionen använder du dig av gitarr? Uppvärmning? Övningar? 
Låten?  
-Om nej: Varför inte? 
 
Huvudfråga: 

4. Hur skulle du beskriva gitarr och piano som kompinstrument vid 
sångundervisning? 
 
Huvudfråga: 
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5. Finns det någon situation då du hellre undervisar med gitarr istället för piano? 
-Hur kommer det sig? 

 

       Huvudfråga: 

6. Hur har undervisningen gått till?  
-Hur skiljer sig det här från undervisningen med piano? (skriftlig fråga) 
 

Under studiens gång (Fråga 6-10) 

 

Huvudfråga: 

7. Under ditt deltagande i studien: hur har du upplevt undervisningen? 
 

Huvudfråga: 

8. Finns det något speciellt du lagt märke till när du undervisat med gitarr istället för 
piano?  
 

Följdfrågor: 
-Något speciellt hos dig själv? 
-Något speciellt hos eleven? 
-Något annat? 

 

Huvudfråga: 

9. Har du någon uppfattning om vad eleverna tycker om att bli undervisade med gitarr? 
 
Följdfråga: 
-Varför tror du det är så? 
 

10. Finns det något som du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
  



 

 59 

  



 

 60 

 
 


