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Abstrakt 
 
Intresset för det här arbetet väcktes av våra egna erfarenheter av musikaliska framträdanden på 
gymnasiet. Vi var nyfikna och ville veta hur elever idag tänker och ser på det musikaliska 
framträdandet. Syftet var att ta reda på och se hur planering och genomförande av musikaliska 
framträdanden fyller inom ramen för estetiska programmet på gymnasiet. Vi ville även se om 
eleverna uppfattar framträdandet som ett mål eller medel i undervisningen. I bakgrunden utgår vi 
från tidigare teorier och forskning kring lärande och undervisning och reder ut begreppen estetik, 
musikalitet, lärande, kommunikation och framträdande som fenomen för att bygga en grund för 
studien. Studien är genomförd på tre olika gymnasieskolor runt om i Norrbotten. Vi har tagit del 
av sex studenters olika tankar och upplevelser kring framträdandet och metoden vi använt oss av 
har varit intervjuer, som har spelats in. Samtliga elever studerar sitt tredje och sista år vid det 
estetiska programmet på gymnasiet. Resultatet visade att framträdanden som undervisningsform 
ses som utvecklande och lärorikt.   
 
 
Nyckelord: Lärande, estetik, kommunikation, framträdande 
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Inledning 
 
Musik har alltid varit en stor och viktig del i våra liv. Vår uppväxt bestod av mycket sång och 
musik och det har fallit sig naturligt för oss båda att fortsätta och fördjupa oss inom musiken. Den 
kommunala musikskolan bidrog till att vi började med musik i ung ålder och sedan har vi fortsatt 
på det estetiska programmet på gymnasiet. Därefter har vi båda gått vidare med studier på 
Musikhögskolan i Piteå. Under våra studieår vid olika musikskolor har vi upplevt, både som 
musiker och lyssnare, många musikaliska framträdanden. En del har varit lärorika och 
utvecklande både på det personliga men även på det musikaliska planet. Dock har också funnits 
tillfällen då vi upplevt stor nervositet och rädsla. Vi har även egna erfarenheter från våra 
musikstudier och verksamhetsförlagda utbildningar (praktikperioder) av att det musikaliska 
framträdandet har tagit en stor plats i musikundervisningen på gymnasiet. Tanken med det här 
arbetet är att vi ska få en större insikt om hur eleverna själva idag upplever det musikaliska 
framträdandet. I den tid vi lever har framträdanden fått en mycket stor plats i media. Vi kan se på 
tv och läsa i tidningar om hur viktigt det är att synas och göra sig hörd. Media speglar hur 
människor, samhälle och utbildningar ska se ut och utformas idag. Upplever eleverna på 
gymnasiet idag att framträdandet bidrar till lärande eller ångest? Hur ser de på framträdande? Är 
det en naturlig del i kurserna? 
 
Som blivande pedagoger kommer vi troligtvis att arbeta inom det estetiska programmet på 
gymnasiet och därför är det för oss väldigt intressant och viktigt att undersöka hur planeringen 
och genomförandet av framträdanden på gymnasiet egentligen går till. Vi hoppas att det även kan 
vara intressant för redan färdigutbildade musiklärare att läsa det här arbetet, på grund av att det 
kan leda till större reflektion och medvetenhet om framträdandets roll ur ett lärandeperspektiv. 
Har vi som pedagoger en större insikt i det här, har vi också större möjligheter att påverka och 
utforma undervisningen, så att den bäst gynnar elevernas lärande och utveckling. Hur arbetar det 
estetiska programmet på gymnasiet med framträdandet? Är det ett mål eller ett medel i 
undervisningen? Bidrar det till utveckling? Hur ser eleverna på framträdandet? 
 
Det känns relevant att skriva och forska kring det här området för att vi i kommande undervisning 
medvetet ska kunna planera för hur ett framträdande ska utformas. Till exempel för att vi ska 
kunna stödja eleverna i undervisningen, så det bäst gagnar dem. En annan viktig aspekt är 
huruvida framträdandet ska vara ett mål i sig eller ett medel för att nå ett annat mål. Vi har därför 
valt att lägga upp bakgrunden på det sättet att vi beskriver vad estetik betyder, när det finns i det 
estetiska programmet, för att sedan redogöra för lärandets, kommunikationens och musikalitetens 
betydelse. Vi avslutar bakgrunden med att berätta om vad framträdandet som fenomen kan vara. 
Resultatet av våra intervjuer redovisas och är indelat i teman som beskriver vårt resultat i 
förhållande till bakgrundens teorier. Till sist redovisas diskussionen om vårt resultat och vår 
studie.  
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Bakgrund 
 
I bakgrunden redogör vi för vad det estetiska programmet är för något och vad som innefattas av 
lärande, planering och genomförande av framträdanden. Vi kommer att gå in på begreppen 
musikalitet, kommunikation och estetisk kommunikation. Anledningen till att de här begreppen 
är relevanta att reda ut i vårt arbete, är att de utgör en grund för vad musikalitet är för något när vi 
vet att det förekommer musikaliska framträdanden i det estetiska programmet på gymnasiet. Vi 
utreder ordet estetik och dess betydelser, i och med att begreppet finns med i det estetiska 
programmet och i dess läroplaner. Vidare klarlägger vi vad kommunikation kan vara för något, 
eftersom vi tror att kommunikationen har en viktig plats och stor påverkan för att framträdanden 
ska fungera i lärandesituationen, lärandemiljön och i planeringen i skolan. Vi kommer också att 
ta upp vad estetisk kommunikation innebär och hur den skiljer sig från verbal kommunikation. 
Eftersom framträdandet är det vi förhåller oss till och har fokuserat mest på, vill vi till sist 
förklara framträdandet som fenomen. 
 
 
Estetiska programmet 
 
Estetik 
 
Ordet estetik härstammar från det gamla ordet aisthetikos som betyder ”upplevt genom sinnena” 
(Thorgersen, 2006). Estetik betyder enligt Prismas Svenska Ordbok (2003) läran om skönhet och 

konst och enligt Skolverket (2000) är estetik ett vidare begrepp än ”läran om det sköna”. 
Skolverket (2000) menar att estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och 
formerna för hur detta skapande arbetas fram, samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms 
också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt 
förmågan att kommunicera med estetiska uttryck. Genom vår tids historia beskrivs olika 
filosofiska synsätt på ordet estetik. Det började redan med Alexander Baumgarten (Thorgersen, 
2006) som var den förste filosofen som beskrev ett vetenskapligt system för estetik. Han ville att 
det estetiska begreppet skulle vara ett hjälpmedel för att uppfatta världen på ett annat sätt än via 
intellektet. Kant, en annan betydande filosof under 1700-talet, var emot Baumgartens teorier och 
utvecklade estetikfilosofin. Kant påstod att estetiska värderingar varken var kognitiva eller 
logiska, utan subjektiva eftersom man inte kan diskutera sådant som inte är logiskt (Kant i 
Thorgersen, 2006). Under åren har estetiska teorier och diskussioner utvecklats och ifrågasatts. 
Estetik utvecklades till vetenskapen om det sköna i konsten. 1934 ville Dewey återinföra den 
estetiska upplevelsen i vardagslivet för att försöka hitta tillbaka till estetikens rötter. Detta blev 
ifrågasatt av de analytiska filosoferna, eftersom de tyckte att estetikbegreppet var svårt att 
definiera. För att diskutera något måste ett begrepp, i detta fall estetik, vara noggrant 
analyserande och definierande, vilket det inte var enligt dem. Thavenius (2004) rapporterar att 
begreppet estetik kan ha flera samhälleliga betydelser: 
 
1: en sensorisk upplevelse (sinnesintryck) – lik Baumgartens teori 
2: ”det sköna i konsten” – lik Kants teori 
3: behåller ”det sköna i konsten” med populärkulturella uttryck 
4: estetifiering av samhället, människans artefakter 
5: sociologisk mening av estetik, hur estetik opererar i samhället 
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Med dessa punkter menar Thavenius (2004) att estetikens betydelse har förändrats. Förr var 
betydelsen av estetik ”det sköna i konsten” men nu, i och med att media har fått större plats i 
samhället har estetiken förändrats till att mer likna en vara. Definitionen av begreppet estetik har 
förändrats och innehåller mycket mer. Idag finns det estetiska med i reklam, tv, mat, sexualitet, 
politik, i stort sett allt. Men estetik som begrepp har inte haft möjlighet att utvecklas i skolan 
eftersom estetiken har ställts åt sidan. Estetiken har inte ansetts lika viktig jämfört med 
kärnämnen och fast kunskap. I skolan diskuteras inte estetik särskilt mycket men när man talar 
om begreppet estetik, innefattar det i stort sett bara de två första punkterna här ovanför. 
 
Estetiska programmet 
 
Vår studie inriktar sig på verksamhet inom det estetiska programmet med inriktningen musik och 
vi har valt att reda ut vad det estetiska programmet innebär som utbildningsprogram på gymnasiet 
och hur det har växt fram i Sverige. Estetiska inslag har funnits länge i den svenska skolan i form 
av till exempel sång och teckning. På 1970- och 80-talen växte flera estetiska studievägar fram i 
gymnasieskolan och nya ämnen som dans och teater tillkom. År 1992 infördes ett treårigt 
estetiskt studiealternativ, det estetiska programmet (Skolverket, 2000). Det estetiska programmet 
är till stor del ett teoretiskt program där skapande verksamhet har en central plats och ger stora 
möjligheter att utveckla fantasi och kreativitet. Konstnärligt skapande handlar om att 
kommunicera på olika sätt. Det talande ordet är bara ett av flera uttrycksmedel. Såväl bild- och 
scenkonst som musik gestaltar och förmedlar tankar, känslor och erfarenheter. Utbildningen ska 
ge tillfälle att utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Det här kan vara ett medel för 
personlig utveckling och självförverkligande som kan kombineras med ett allmänt estetiskt 
intresse (Skolverket, 2000). Thorgersens (2006) studie som tolkar estetikens betydelse i skolans 
styrdokument idag, resulterade i att estetik kan betraktas som ett verktyg för värdering, färdighet, 
upplevelse eller uttryck, att estetik är ett verktyg som är till för elevens utveckling. 
 
Citat ur gymnasieskolans styrdokument där ordet estetik finns använt: 
 

Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser              
(Skolverket, 2000, s. 8). 

 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det om olika mål varje elev ska uppnå, till 
exempel att eleven: 
 

Kan hämta stimulans ur ett estetiskt skapande och kulturella upplevelser (Lpf 94, s. 44).  
 
I det estetiska programmet finns framträdanden med i kursplanerna som en naturlig del av 
undervisningen. 
 
             Eleven medverkar vid olika uppspelnings- eller konserttillfällen (Skolverket, 2000, s. 98).  
 
             Kunna göra en presentation i samband med musikframträdanden (Skolverket, 2000:91). 
 
De här citaten understryker att elever med hjälp av musik och musikaliska framträdanden kan 
använda sig av sitt eget estetiska skapande och tillgodogöra sig och förmedla olika kulturella 
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upplevelser. Med musiken kan eleverna på det estetiska programmet på gymnasiet tolka och 
förmedla den musikaliska upplevelsen.   
 
 
Musikalitet 
 
För att vi ska kunna undersöka hur de musikaliska framträdandena på gymnasiet går till, behöver 
vi först reda ut vad ordet musikalitet betyder och kan vara. Musikalitet, är enligt vår erfarenhet ett 
ord som används flitigt i musikstuderandes vardag och liv. Men när det skall beskrivas, är det 
svårt att uttrycka vad essensen i själva begreppet är. Kan det hända att vi har olika syn och olika 
uppfattningar på ordets betydelser?  
 
Musikalitet är ett ”omstritt begrepp” enligt Gallie (1956) och svårt att definiera. Slår man upp 
ordet i en ordlista står ordet musikalitet förklarat som: 
 

Term inom musikpsykologin utan någon allmänt accepterad definition (Nationalencyklopedin, 
2008).  

 
eller som 
 

begåvning för musik (Prismas Svenska Ordbok, 2003). 
 
Den som är musikalisk är den som kan få musiken att leva, enligt Brändström (1997). Frågan är 
på vilket sätt? Är det genom att spela ett eller flera instrument, sjunga rent, skapa egen musik 
eller överhuvudtaget uttrycka sig genom musik, eller är det kanske helt enkelt fråga om att tycka 
om musik? Musikalitet kan i likhet med kvalitet och kultur ses som ett i grunden omstritt begrepp 
(Brändström, 1997), men det är möjligt att ur mångfalden skilja ut två huvudinriktningar. 
Begreppet musikalitet kan vara förknippat med olika saker för olika personer, beroende på egna 
erfarenheter. Synen på musikalitet är emellertid en viktig del av värdegrunden och därmed något 
som i hög utsträckning bidrar till att forma lärarrollen (Lutteman, 2006). Brändström (1997) 
beskriver två synsätt av musikalitet, det ena är ”den absoluta synen på musikalitet” och den andra 
är ”den relativistiska synen på musikalitet”.  
 

• Absolut syn på musikalitet 
 

Medfödd     
Vissa utvalda    
Färdighet     
Mätbar     
Reproduktion    
Effektivitet 
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• Relativistisk syn på musikalitet 
 

Förvärvad 
Alla 
Upplevelse 
Ej mätbar 
Kreativitet 
Förståelse 

 
Absolut musikalitet 
 
Det här begreppet är ett grundantagande där den musikaliska förmågan ses som nedärvd och 
medfödd, där fåtal utvalda har fått gåvan. Man kan se det som att människan antingen är 
musikalisk eller inte. Individen kan själv mäta sina musikaliska upplevelser i form av känslor i 
skapande av musik. 
 
Relativistisk musikalitet 
 
Musiken kan enligt Brändström (1997) betraktas som någonting som existerar inom människan. 
Alla har vi har musik inom oss och vi har möjlighet att utvecklas musikaliskt och att uttrycka oss 
i och genom musik. Han påstår att vi människor har någon slags relation till musik, även om den 
kan vara av ett negativt slag. Synen på musikalitet är grundad på de personliga upplevelserna, 
meningsskapande, musikantskap och förståelse (jfr Jernström & Lindberg, 1995). 
 
Efter att Brändström forskat och skrivit vidare om de här två musikaliska begreppen, här ovan, 
fortsatte Brändström (2005) att lansera ett tredje perspektiv av musikalitet: relationell musikalitet. 
 
Relationell musikalitet 
 
Den här defintionen av musikalitet lägger tyngdpunkten på musikens kommunikativa aspekter. 
Brändström (2005) menar att både det absoluta och relativistiska perspektivet på musikalitet är 
individualistiska och förbiser musikens kommunikativa kärnfunktion. Han skriver att det för ett 
musikerskap behövs något mer än skicklighet, något ofta svårdefinierat, till exempel kreativitet, 
utstrålning eller uppmärksamhet. Detta synsätt bör ta hänsyn till i elevernas skiftande sociala och 
kulturella tillhörighet. 
 

Lyssnaren har alltid tolkningsföreträde och varje elev kommer att uppfatta musiken på sitt vis  
(Brändström, 2005, s. 153).  

 
Musikalitet har dock visat sig förklaras i andra vetenskapliga texter långt innan Brändström gav 
sig på musikalitetsforskning. Brändström (2005) beskriver olika viktiga manliga forskare som 
arbetat för den musikaliska beskrivningen. Bland annat återger Brändström Billroths idéer om 
musikalitetens rytm, tonhöjd och tonstyrka. Även svensken Carl Seashore utvecklar Billroths 
musikalitetstester. Bruno Walter skiljer mellan inre och yttre musikalitet, där den yttre 
musikaliska begåvningen syftar till att lätt kunna läsa noter, musicera och ha ett gott ”gehörsöra” 
och musikaliskt minne. Medan den inre musikaliska begåvningen är svårare att beskriva, men 
som Brändström (2005) citerat av Walter, att den inre musikaliteten är som när en människa talar 
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sitt modersmål, så förstår hon musiken lika bra som sitt eget modersmål. Walter menar också att 
musikalitetsbegreppet kan förändras och anta många olika skepnader. När man musicerar 
används flera olika kunskapsformer samtidigt beskriver Rostwall & West (1998). De 
kunskapsformer som vi ser här nedan, kan utföras i en musikalisk handling, men det är inte säkert 
att den musicerande i ord kan förklara vad han gör eller varför han spelar på ett specifikt sätt. 
 

• Motoriska och kinestetiska kunskapsformer – handlar om att behärska sitt instrument, 
behärska grundläggande fingersättningsmönster på instrumentet och att klara av mer 
allmänmusikaliska kunskaper, som att till exempel känna och kunna gå i takt med puls. 

 
• Kognitiva och begreppsliga kunskapsformer - att känna igen och själv kunna utföra 

strukturer i musiken som exempelvis harmoniska förlopp. Att behärska begrepp för 
musikaliska företeelser och att tolka och skriva musikaliska symboler. 

 
• Emotionella och estetiska kunskapsformer / Skönhetsupplevelser - att känna igen och 

tolka skilda uttryck och känslor i musik. 
 

• Sociala och existentiella kunskapsformer / Identitets- och tillhörighetskänslor - att kunna 
använda musiken i skilda sociala sammanhang, till exempel i samspel och gemenskap i en 
ensemble eller mellan musiker och publik. 

 
Rostwall & West (1998) fortsätter och konstaterar att musiken är mycket mer än det som kan 
beskrivas med ord. Musiken ger möjligheter till emotionella, estetiska, kognitiva och kinestetiska 
upplevelser utan ord. 
 
 
Lärande 
 
Lärandeprocesser 
 
Lärande är en process som pågår hela livet, enligt Dysthe (2003). Det sker ständigt och överallt, 
men i skolan är samspel och lärande sammanlänkade. Lärande sker genom relationer, språk och 
kommunikation.  
 

Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för att 
lärande och tänkande skall kunna ske (Dysthe, 2003, s. 48). 

 
Den kommunikativa kunskapen kommer från insikter och handlingsmönster, beskriver Dysthe 
(2003). Den har byggts upp i ett samhälle sedan långt tillbaka i tiden, där vi blir delaktiga genom 
interaktion med andra människor. Lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud, det 
har att göra med hela omgivningen. Lärandet är knutet till andra människor, interaktion och 
samarbete ses som helt avgörande för lärandet. Dysthe (2003) visar sex olika aspekter av den 
sociokulturella synen på lärandet, där interaktion och samarbete ses som viktiga utgångspunkter 
för lärande. 
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• Lärandet är situerat 
• Lärandet är huvudsakligen socialt 
• Lärandet är distribuerat 
• Lärande är medierat 
• Språket är grundläggande i läroprocesserna 
• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
 

Utifrån de ovan nämnda punkterna, menar Dysthe (2003) att det är omöjligt att tänka sig att en 
person på något sätt lär sig helt individuellt. Individen är en lärande person, en funktion och en 
del av en större gemenskap. Den lärande lär sig alltid genom kulturella redskap. Istället för att 
betrakta kunskap som något överförbart och lärande, likt en internaliseringsprocess (införlivande 
i det egna lärandet), ses lärande som en gemensam kunskapskonstruktionsprocess. Det vill säga 
att mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion. Det är genom att vi lär oss att se ur 
andra människors perspektiv som vi kan utveckla vår egen förmåga till reflektion över vårt eget 
lärande. Ferm och Thorgersen (2007) beskriver att imitation, reflektion, lyssnande, 
kommunikation och iakttagelseförmåga är tydliga aspekter av en lärandeprocess. Den sociala 
handlingen och det interaktiva lärandet är öppet och det finns möjlighet för oväntade 
erfarenheter. Allting i den sociala handlingen går inte att förutse och det gör den till en ganska 
spännande del i lärandet (Dysthe, 2003).  Rostwall & West (1998) diskuterar lärandeprocesserna, 
hur man lär sig. De beskriver att man inom psykologin använt begreppet schema, för att beskriva 
strukturen och beståndsdelarna av den kunskap man lär sig och för att förklara hur 
läroprocesserna går till. Genom att upprepa om och om igen sådant som vi mött och sett, skapas 
ett mönster. Det här mönstret automatiseras sedan till olika former av kunskaper – vi har skapat 
ett schema. Med hjälp av det här schemat kan vi få en större helhetsuppfattning av världen och 
utan scheman skulle vi uppfatta världen som kaotiska detaljer. Låt oss ta rörelsemönstret när vi 
lär oss cykla som exempel. Vi övar och övar genom att upprepa processen. När den här 
läroprocessen eller mönstret har automatiserats har vi skapat ett schema, då vi inte längre behöver 
tänka på alla detaljer och rörelsemönster. Inom musikundervisning kan schemat användas för att 
förklara de komplexa handlingar det innebär att spela ett instrument. Det förutsätter att den som 
spelar har införlivat många olika former av scheman. Det kan vara scheman som att spela ett 
instrument, läsa och tolka en notbild, känna musikens form och periodicitet.  
 
Mål och medel 
 
För att elever ska kunna lära sig någonting måste de tillsammans med lärarna och skolan ha ett 
gemensamt mål. Ett mål måste framkalla en aktivitet. Termen ”mål i sikte” påvisar att det finns 
ett slut eller ett resultat av en process. Med ett mål i sikte behöver vi reda ut hur vi ska nå målet, 
alltså med vilket eller vilka medel. Medlet bör bestå av en ordnad aktivitet som stegvis utvecklas 
från moment till moment, timme efter timme. I och med det har det uppstått en process bestående 
av planering och olika val. Varje medel är ett tillfälligt mål tills vi har uppnått det. (Dewey, 
1997). 
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Kommunikation 
 
För att undervisning, lärande och framträdande ska kunna ske och genomföras på ett utvecklande 
sätt, behöver all slags kommunikation fungera. Vi vill med det här avsnittet beskriva vad 
kommunikation är för något, hur viktig den verbala och icke-verbala kommunikationen är i alla 
interaktioner och möten med andra människor. Vi beskriver också den estetiska 
kommunikationen som förekommer i musikaliska framträdanden och andra estetiska 
sammanhang. 
 
Verbal och icke-verbal kommunikation 
 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som fritt översatt betyder ”att ha 
något gemensamt” eller ”att dela något med någon” (Maltén, 1998, s.11). 

 
Kommunikation är ett utbyte av budskap, ett samspel mellan en sändare och en mottagare 
(Maltén, 1998). Kommunikation är människans förutsättning för att fungera i samhället och det 
är genom kommunikationen som människor får något gemensamt. Vi människor behöver ha en 
gemensam referensram vad gäller mål, föreställningar, önskningar och kunskap. Att 
kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet 
(Dewey, 1997). 

 
Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för att 
lärande och tänkande skall kunna ske (Dysthe, 2003, s. 48). 

 
Vi lär oss att använda språket, för att genom det påverka andra eller få dem att handla (Dysthe, 
2003). Hanson (2007) beskriver att vårt språk har fyra huvudfunktioner: 
 

• Den informativa – att överföra kunskap och att meddela fakta. 
• Den affektiva – att uttrycka känslor. 
• Den voluntativa – att låta viljan komma till tals. 
• Den sociala – att undvika tystnaden och att nå kontakt med andra. 
 

De som arbetar yrkesmässigt med kommunikation, till exempel lärare, måste avgöra vilket av 
språkets funktioner som ska förekomma, för att kommunikationen ska få och nå sin fulla och 
rätta effekt. Hanson menar att om kommunikationen används och fungerar på rätt sätt, vågar 
människor mer. Då kan konflikter diskuteras öppet och lösas med argument istället för med 
maktmedel. Genom kommunikationen formar vi både oss själva och andra. För att 
kommunikation ska fungera, enligt Ferm & Thorgersen (2007) måste två eller fler människor ha 
kontakt med varandra och visa sig för varandra.  
 

In this communication new meaning is constituted as a kind of agreement on what the language 
means – the horizons of the subjects´ change, or as pragmatists puts it, truth is recreated. When 
we combine a phenomenological view of communication with a pragmatist view where 
communication is seen as “a process of sharing experience till it becomes a common possession” 
(Ferm & Thorgersen, 2007, s.3). 
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Kommunikationen överförs verbalt, men förvånande stor del icke-verbalt, det vill säga med hjälp 
av kroppsspråket. Hela 55 procent av det budskap som förmedlas sker genom minspel, 
ögonuttryck, gester och kroppsspråk. Endast sju procent av budskapet överförs med hjälp av ord 
(Maltén, 1998). I en studie om kroppen som ett kommunikationscentrum (Ferm, 2008) visar det 
sig att estetik finns djupt rotad i kroppen och att det är viktigt att vi blir medvetna om vårt 
kroppsspråk.  
 

The location of the body – subject is crucial because its language is that of gestures, movements 
and action (Ferm, 2008, s.7).   

 
Dimbleby och Burton (1997) beskriver kommunikationen som en tredelad föreställning. 
Människor behöver först beskriva kommunikationen när den sker och sedan tolka 
kommunikationen för att efter det försöka praktisera den med de nya erfarenheterna för att nå en 
mer adekvat kommunikation med andra.  
 
Estetisk kommunikation 
 
Som vi skrev inledningsvis betyder estetik enligt Prismas Svenska Ordbok (2003) läran om 

skönhet och konst. Men enligt Estetiska programmet (2000) är estetik ett vidare begrepp än ”läran 
om det sköna”. Estetiken inbegriper alltså upplevelsen av allt som människan skapat och 
formerna för hur detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms 
också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt 
förmågan att kommunicera med estetiska uttryck. Ferm & Thorgersen (2007) beskriver estetisk 
kommunikation som människors delgivning av erfarenheter genom uttryck och känsla, 
perception och reflektion.  
 

Aesthetic experience is therefore constituted by a combination of the relational, the 
communicative and the personal, through the body as the experiencing and communicative centre 
(Ferm & Torgersen, 2007, s. 2). 

 
I en studie fann Thorgersen (2006) att kommunikation utgör basen för människans konstituerande 
av världen och att estetik har en funktion i denna kommunikation oavsett vilken betydelse 
begreppet ges. Ferm (2008) visar på att dansare utvecklar en viss kommunikativ förmåga genom 
att införliva ett estetiskt språk. Dansarna fick i denna studie erfara att det är genom kroppen de 
kommunicerar och lär sig. De fick större medvetenhet om sig själva, rummet och de andra 
deltagarna på grund av att kroppen levde och interagerade där. Det här var deras sätt att utföra 
estetisk kommunikation.  
 

Många förskollärare och lärare som prövar att arbeta utforskande, med estetisk gestaltning, 
konstaterar att de inte kan gå tillbaka sina tidigare arbetsrutiner. Frågan är varför? Vad är det 
egentligen som har hänt? Pedagogerna får omskakande erfarenheter som går mycket djupt. 
Erfarenheter som verkligen förändrar deras syn på vad barn kan, på vad kunskap är, hur kunskap 
växer fram (Skolverket, 2008, s. 47). 

 
Det här visar att vår medvetenhet om kroppen och dess uttryck har stor betydelse för den 
kommunikation som har möjlighet att äga rum vid lärandesituationer och framträdanden. Men för 
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att estetisk kommunikation ska vara utvecklande är det viktigt att människor är öppna och 
intresserade av att finna problemen i sitt eget och andras arbeten.  
  
Framträdande som fenomen 
 
Det står i styrdokumentet (Lpf 94):  
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
– som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena 
eller den andra kunskapsformen (Lpf 94, s. 43). 

 
Det här uttalandet lägger grunden för att undervisning och lärandeprocesser kan se ut och ska se 
ut på olika sätt i skolorna. Skolorna ska inte bara erbjuda teoretisk kunskap utan även ge plats åt 
olika praktiska kunskapsformer, såsom musikutövande, lyssnande, agerande och estetiska 
uttrycksformer. I kursplanerna (Skolverket, 2000) för det estetiska programmet på gymnasiet står 
det att i ämnet ”Musik och kommunikation” ska eleverna  
 

   kunna göra en presentation i samband med musikframträdande (Skolverket, 2000:91) 
och att  
 

eleven förbereder med handledning en presentation i samband med musikframträdanden 
(Skolverket, 2000:91). 

 
Även i kursplanen för ”Instrument/sång, nivå 3” står det att eleverna har som mål för betyget 
godkänd att 
 
                 eleven medverkar vid olika uppspelnings- eller konserttillfällen (Skolverket, 2000, s. 98).  
 
Det här betyder att musikaliska framträdanden förekommer på alla musikestetiska program i 
Sverige och att det är ett viktigt inslag i den gymnasiala verksamheten. Men hur används 
musikaliska framträdanden i undervisningssammanhang? 
 
Uppspelningar är viktiga enligt Schenck (2000) eftersom de bidrar till eget skapande, träning att 
spela för andra, möjlighet att samtala kring musik, träning i att framträda, och möjlighet att öka 
jag kan – känslan. En av de främsta avsikterna med framträdanden är att hjälpa eleverna att 
utveckla en sund attityd till att framträda. Det här resulterar inte bara i att kunna framträda i 
musikaliska sammanhang utan eleverna tränar sig även i att i framtiden kunna uttrycka sig på 
olika sätt framför en grupp människor. Uppspelningar kan vara de viktigaste sporrarna och 
motivationshöjande momenten i undervisning, som bland annat har som syfte att: 

- eleverna ska fördjupa sig en längre tid i det musikaliska innehållet 
- skapa en naturlig avslutning på ett temaarbete eller en undervisningsperiod 
- eleverna ska spela med nya kamrater och i nya konstellationer 
- eleverna ska få träning i att spela för andra 
- eleverna ska göra förut oanade framsteg 
- öka jag kan - känslan hos eleverna 
- låta eleverna vara varandras förebilder 
- fördjupa kontakten mellan lärare och familjer 
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- eleverna får lyssna på andra, såväl kompisar som lärare 
 
Schenck (2000) skriver att konserter är delmoment i undervisningen och utgör en del av 
inlärningsprocessen. Men ofta resulterar konserterna i att bli något helt annat, till exempel ett 
tillfälle att prestera en ”felfri och slutgiltig” version av musiken. Syftet med att ha framträdanden 
får dock aldrig glömmas bort, nämligen: möjligheten att tillsammans få uppleva musik. Även 
Lutteman (2006) beskriver att framträdanden är en viktig del i musikundervisningen men att det 
ofta förekommer att andra viktiga moment måste läggas åt sidan när eleverna behöver öva inför 
ett framträdande. Dessa situationer kan leda till att lärarna inte har möjlighet att arbeta långsiktigt 
tillsammans med eleverna. För att motverka att andra moment måste läggas åt sidan, krävs det att 
lärarna och eleverna tillsammans har en god planeringsstruktur. De måste se 
undervisningsprocessen i förväg. Schenck (2000) beskriver all planering som positiv, att 
planeringen skapar ramar och det är bättre att planera för mycket, och våga vara improvisatör och 
ibland våga avvika inom de här ramarna, än att planera för lite och försöka hitta på saker utan 
någon struktur alls. Om lärare har en god planering, leder det till en större säkerhet, och 
initiativförmåga och faktiskt till större idérikedom. För att det ska vara en god planering krävs det 
att planeringen har ett huvudsyfte. Detta huvudsyfte är en grund för allt i planeringen. Det 
fungerar som en röd tråd och genomsyrar hela undervisningen. Det påverkar aktiviteter, material, 
läxor och hjälper läraren att koncentrera sig och prioritera det som verkligen är det viktigaste. 
Något som också är viktigt i planeringen är reflektionen. Och reflektionen är i sin tur beroende av 
planeringen. Planeringen är något att se tillbaka på i reflektionen. Läraren och eleverna kan 
”checka av” om de till exempel verkligen har hållit sig till huvudsyftet? Och om det finns något 
som kunde ha gjorts på något annat sätt?  Reflektionen ska ge tid till eftertanke, att fundera hur 
allt gick, vad som hände. Reflektionen är också en hjälp till nästa planering. 
 
År 2005 publicerade Hansson en C-uppsats som behandlar huruvida spänningar, stress, 
otrygghet, dåligt självförtroende och bristande fokus inverkar och påverkar vid olika slags 
framträdanden. Hon beskriver också hur förberedelserna gått till inför ett framträdande. De flesta 
av de intervjuade verkade vara nöjda med ”tillräcklig” hjälp med nervositet hjälpmedel, litteratur, 
krav och så vidare. Men några andra berättar om avsaknaden av det estetiska runt ett 
framträdande, publikens helhetsintryck. Kommunikationen har inte gått fram mellan elev och 
lärare och inte hjälpen med kommunikationen mellan elev och publik. 
 
Med grund i ovanstående resonemang kring begreppen estetik, musikalitet, kommunikation, 
estetisk kommunikation, lärande och framträdande som fenomen, vill vi leda er in i vårt syfte.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med studien är att klargöra vilken roll planering och genomförande av musikaliska 
framträdanden fyller inom ramen för estetiska programmet på gymnasiet. 
 
Vad leder framträdanden som del i undervisningen till? 
Uppfattar eleverna det musikaliska framträdandet som ett mål eller ett medel i undervisningen? 
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Metod 
 
Val av metod 
 
För att få kunskap om funktionen av musikaliska framträdanden, valde vi att vända oss till elever 
inom det musikestetiska programmet. För att komma åt elevernas uppfattningar angående 
planering och genomförande av musikaliska framträdanden, valde vi att använda oss av 
intervjuer. Svenning (2003) skriver att tanken med kvalitativa intervjuer är att beskriva och 
exemplifiera. Med hjälp av exemplen finns det större utrymme för tolkning. En kvalitativ intervju 
är mindre abstrakt eftersom den stödjer sig på ord jämfört med en kvantitativ intervju, som 
stödjer sig på siffror. Nyberg (2000) skriver att frågor som innehåller frågeorden Vem, Hur/På 
vilket sätt, Varför, förutsätter oftast att forskaren utnyttjar kvalitativa metoder. De svar forskaren 
får av de här frågeorden är oftast i form av ord, sällan som siffror. Därför valde vi kvalitativa 
intervjuer, för att vi på det sättet kommer åt elevernas tankar och funderingar kring musikaliska 
framträdanden, vilket vi anser bäst fyller arbetets syfte. Kylén (1994) beskriver att intervjuaren 
ska vara väl förberedd inför intervjun. Han förklarar att det finns olika sätt att intervjua på, bland 
annat långa eller korta intervjuer, som antingen kan vara öppna eller styrda. Med en styrd intervju 
menas att intervjuaren har flera färdiga frågor och att intervjuaren avgör när varje fråga är 
tillräckligt besvarad. En öppen intervju är mindre styrd, alltså att det inte finns lika många färdiga 
frågor. Istället har intervjuaren bestämt några frågeområden och den intervjuade får fritt tala 
kring dem. Vi beslutade oss för att använda oss av korta, styrda intervjuer eftersom korta 
intervjuer är mer strukturerade. Vi kände att det skulle vara lättare att hålla oss till syftet med 
färdiga frågor, än med frågeområden. Vårt intresse var att få en djup och personlig inblick i 
elevernas tankar och förhållningssätt till musikaliska framträdanden. 
 
Urval 
 
Sex elever vid tre olika musikestetiska program i Norrbotten har intervjuats. I urvalet av elever 
har hänsyn tagits till elevernas studietid. Vi valde att intervjua elever som går sitt sista och tredje 
år eftersom de har kommit längre i utbildningen och därför kan se tillbaka på sin egen utveckling 
under åren på gymnasiet. De har också mer erfarenheter av musikaliska framträdanden när de 
studerar sitt sista år på gymnasiet. Vi har intervjuat två män och fyra kvinnor. 
 
Genomförande 
 
Vi valde att intervjua sex elever på det estetiska programmet på tre olika gymnasieskolor. 
Anledningen till att vi valde att intervjua eleverna på olika gymnasieskolor var att vi såg fler 
möjligheter till mer varierande svar. Vårat mål med studien var att vi ville fånga representanter 
från tre skolor för att höra deras åsikter och få en större variation av svaren eftersom 
undervisningen och skolklimatet troligtvis skiljer sig på de olika skolorna. Vi trodde också att 
eleverna och deras svar kunde vara färgade av lärarna, lärarnas kommunikation och skolans 
utformning. Det var av olika anledningar vi valde just de här intervjupersonerna. Två av dem 
kände vi, en annan studerar där en av oss arbetar, och de tre resterande valde vi för att få 
ytterligare en skola representerad och det var just de tre aktuella eleverna som var villiga och 
intresserade av att delta i en intervju. Det var inget medvetet val att det blev ett ojämnt antal 
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elever på de olika skolorna. På grund av tidsbrist blev det enklast att göra tre intervjuer på en och 
samma skola. De sex eleverna kontaktades på olika sätt. På en av skolorna kontaktade vi en lärare 
via telefon och berättade om vår studie och vikten av att kunna ”låna” några estetelever för en 
intervju till vårt arbete. Vi bestämde en lämplig dag då intervjuerna kunde genomföras. Väl på 
plats på estetgymnasiet var en estetklass samlad och där berättade vi om vår studie och hur viktig 
deras medverkan i vår studie var. Tre elever var villiga att ställa upp och tre intervjuer 
genomfördes. På en annan av de gymnasieskolor vi valt är en av oss lärare. Där tog vi kontakten 
själva med en elev under arbetstid. De två resterande intervjuerna kontaktades genom telefon på 
grund av att de är bekanta till oss och vi bestämde en träff på en avskild plats. När vi samtalade 
med eleverna vid första kontakten, förklarade vi vad intervjun skulle handla om och varför vi var 
intresserade av att intervjua just dem och att deras svar var mycket viktiga för vår undersökning. 
Vi ville fånga deras spontana reaktion på frågorna. Intervjuerna genomfördes med stöd av 
underlaget och spelades sedan in med hjälp av en minidisc. Vi använde inspelning av intervjun på 
grund av att både Kylén (1994) och Trost (1997) beskriver att det underlättar arbetet och att man 
får allt dokumenterat. Fördelarna med en inspelning beskriver Trost (1997) är att man kan lyssna 
på tonfallet och ordvalet igen och att man slipper anteckna. Nackdelarna kan vara att det tar tid 
att gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet och att eventuell mimik och gester går 
förlorade. Kylén (1994) förklarar även att en nackdel kan vara att inspelningsapparaten kan 
hämma den intervjuade. Vardera av våra intervjuer tog mellan 15 till 20 minuter. Hälften av 
intervjuerna genomfördes avskilt i ett rum och den andra hälften genomfördes i ett öppet rum, där 
andra människor passerade och rörde sig. 
 
Bearbetning och analys 
 
Bearbetningen av materialet gick till på det sättet att vi återgick till det inspelade materialet och 
transkriberade alla frågor och svar. I början skrev vi ner svaren ordagrant med elevernas eget 
talspråk, men allt eftersom bearbetningen fortskridit har vi reducerat talspråket och flyttat om i 
texten för att få ett mer flytande och sammanhängande språk. Vi indelade därefter de 
sammanfattande svaren i olika teman som sedan fick rubriker och underrubriker. Efter det här 
fick vi en tydligare bild över hur svaren såg ut och vi kunde jämföra och tolka resultaten på ett 
övergripande sätt. Vi följde Trosts (1997) exempel av bearbetningsmetoden. Han menar att 
fördelen med sammanfattning av materialet till teman och rubriker gör att läsaren tydligare kan se 
och få en mer överskådlig bild av hur resultatet sitter ihop. Då är det även lättare att uttyda och 
hitta svaren i texten. Men en nackdel kan vara att forskaren väljer att inte nämna vissa detaljer 
som sagts vid intervjun och därigenom kanske missar poäng som senare visar sig vara viktiga. 
Men eftersom intervjun finns inspelad, är det möjligt att gå tillbaka och lyssna. Kylén (2004) 
anser också att det kan vara värt att sammanfatta intervjuerna, då man drar ihop det väsentliga 
och försöker förstå vad andra har menat. Då menar han att vi kan använda vårt eget språk så att 
det passar utredningen. Men för att uppgiftslämnarna ska kunna känna igen sig i rapporten är det 
bra att behålla en del citat. 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att försöka få en inblick i hur eleverna tänkte och såg på sin 
musikestetiska utbildning vid planeringen och genomförandet av framträdandet. Vi menar att 
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området är viktigt att få en större insikt i, när vi snart kommer ut som färdiga 
gymnasiepedagoger. Det är intressant att se vilka frågor som berört eleverna mest.  
 
Problemet med intervjuerna har varit att samma frågor inte har kommit i samma ordningsföljd 
och samtalen har då tett sig relativt olika. Det har också förekommit olika slags följdfrågor, och 
en del andra frågor vid de olika intervjuerna. Ibland har till och med vissa frågor fallit i glömska. 
Men vi har naturligtvis med alla ”stora” och ”viktiga” frågor som vi verkligen ville ha svar på. 
Eftersom vi inte skickade ut frågorna i förväg, tror vi att vi fått tillräckligt tillförlitliga och 
spontana svar. 
 
Förutsättningarna som rådde under intervjuerna var för det mesta goda. Några av intervjuerna 
gjordes i en cafeteria, där det förkom mycket annat ljud, som till viss del kan ha varit störande 
och distraherande för den intervjuade. Det kan ha påverkat den intervjuades svar. I efterhand har 
vi funderat på om en enkätundersökning hade varit ett bättre alternativ. Enligt Kylén (2004) 
kunde vi då nått ut till många fler elever och fått en större och mer tillförlitlig och statistisk bild 
över hur eleverna ser på planeringen och genomförandet av framträdanden. Vi har själva kommit 
fram till, att enkätundersökningar också når till de elever som inte vill ställa upp vid intervjuer. 
Men även om enkäter hade nått till många fler så hade enkätmetoden inte fångat det personliga 
mötet. Som Trost (1997) beskriver att om forskaren är intresserad av att försöka förstå 
människors sätt att resonera, reagera eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, så är en kvalitativ studie att föredra. Därför valde vi att genomföra en 
kvalitativ studie. Något som ytterligare stärker vårt val av metod är att vi hade möjlighet till att 
ställa följdfrågor vid intervju, det hade vi inte haft vid en enkätundersökning. Kylén (2004) 
menar att vi kan ställa följdfrågor för att förstå de intervjuade på rätt sätt och att de intervjuade 
även har möjlighet att fråga om det de inte förstår.   
 
Vi valde att inte skicka ut brev till lärarna och skolorna där vi intervjuade elever på grund av att 
vi trodde att lärarna lätt ignorerar sådana slags brev eller mejl. Vi antog att en personlig 
telefonkontakt med lärarna skulle ge en större genomslagskraft för oss att få komma till skolan 
snabbare och genomföra våra intervjuer, än om vi kontaktat lärarna via brev. Om det här stämmer 
eller inte vet vi inte, men på grund av vår telefonkontakt med lärarna och eleverna fick vi snabba 
besked. Vi tyckte att det var lätt och smidigt att också använda oss av elever som vi känner till. 
Huruvida det är bra eller dåligt kan diskuteras. Det kan vara så att eleverna svarar på ett 
annorlunda sätt och inte vågar vara ärlig i och med att de känner till oss, men det kan lika gärna 
underlätta samtalet, att det blir ett mer naturligt och ärligt samtal. Vi har inte kunnat se någon 
nackdel med att intervjua bekanta, på grund av att vi upplevt att de visat sig vara så ärliga som 
möjligt i sina svar.  
 
 

Resultat 
 
I det här kapitlet redogör vi för de svar vi fått fram av det analyserande materialet från 
intervjuerna. Underrubrikerna är hämtade från frågorna i intervjuerna. Vi har inledningsvis börjat 
med elevernas bakgrund, deras egen syn på musik och musikalitet, för att sedan gå in på 
framträdandet, lärandemedlen, läroprocessen, framträdande som kommunikation och till sist 
kommunikationen mellan lärare och elever.   



 15 

Elevernas bakgrund 
 
Samtliga intervjuade har haft musik som ett stort intresse i sina liv. De beskriver alla att de både 
sjunger och spelar olika instrument. Två av de sex intervjuade studenterna har tidigare 
erfarenheter från kommunala musikskolan, där de tagit lektioner. Två av studenterna har även 
erfarenheter från musikklass på högstadiet. Några av de intervjuade har inte alls genomgått någon 
annan musikutbildning innan det estetiska programmet på gymnasiet. Alla har sedan valt det 
estetiska programmet på gymnasiet, men anledningen till valen har tett sig olika. Två av de sex 
intervjuade personerna valde det musikestetiska programmet på grund av att de andra 
klasskompisarna från musikklassen i högstadiet skulle gå det programmet. Ytterligare två av de 
intervjuade hade studerat på ett annat gymnasieprogram, men känt att de valt fel inriktning. 
Därför bytte de senare till det musikestetiska programmet. De resterande två studenterna som vi 
intervjuade, hade det estetiska programmet som ett självklart val eftersom deras musikintresse 
varit stort. 
 
Framträdande 
 
Alla intervjuade hade erfarenhet av att framträdande förekommer inom det musikestetiska 
programmet i undervisningen och att framträdanden ägt rum några gånger per termin. Det här 
visar att det vi skrev i bakgrunden under rubriken ”framträdande som fenomen” stämmer, att  
framträdanden utgör en del av undervisningen inom det estetiska programmet. En av eleverna 
beskriver det så här: 
 

Varje termin har vi terminsuppspelning och sedan har vi något ensembleframträdande för 
allmänheten eller här på Öppet Hus på gymnasiet. Alltså några gånger per termin. 

 
Eleverna vi intervjuade har uppträtt och framträtt i olika sammanhang, mest i skolans regi med 
andra elever och lärare som publik. De framträdandena har skett i skolans aula eller i skolans 
cafeteria. Det har även hänt att studenterna fått spela och framträda utanför skolan. Här berättar 
en elev om det. 
 

Vi var nyligen på den mänskliga rättighets-dagen och sjöng på stan och på Kulturens Hus. Där 
var det fullsatt. Här i fiket har vi en fredagsscen och i slutet av varje månad, får vem som helst 
spela på scenen. Det vi gör på lektionerna i Ensemble B, framträder vi med här på fiket då och 
då. Så det blir rätt ofta. 

 
Ett av våra huvudsyften med denna studie var att få veta vad framträdanden som del i 
undervisningen leder till. Bidrar det till lärande eller inte? Det är viktigt för oss att få veta hur 
eleverna egentligen känner sig inför och under framträdanden och vad de lär sig. Vi anser att 
musikpedagoger har en viktig roll när det gäller att kunna hjälpa och förebygga ångestkänslor och 
stötta lärande kring ett scenframträdande. Musikpedagogerna har också som uppgift att 
tydliggöra om framträdandet är målet eller medlet. Det visade sig att eleverna inte hade stora 
problem med nervositet i samband med ett framträdande. Eleverna berättade att de kunde bli 
nervösa under ett framträdande, men efter sina tre år på gymnasiet har de lärt sig att hantera sin 
nervositet och scenskräck bättre än i det första året. En elev beskrev sin nervositet på det sättet att 
den var störst strax innan eller dagarna före konserten, alltså den mentala och psykiska pressen. 
Men när man väl står uppe på scenen, säger eleverna, är det bara att ta itu med det och det brukar 
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gå bra. Det eleverna framhöll som faktorer som kan leda till nervositet, var att de inte kände sig 
tillräckligt förberedda inför framträdandet eller att veta publikens storlek eller veta vilka sorts 
människor som satt i publiken.  
 

Vi ville att det skulle låta bra, när vi spelade på skolan. För där finns det ”viktigt” folk, jämfört 
med föräldrar som alltid tycker allt är bra. 

 
De flesta av eleverna menar att framträdanden är roliga och givande för alla inblandade och att 
tiden går väldigt fort uppe på scenen.  
 
Kommentar 
 
Vi fick ett enhetligt resultat av alla elever vi intervjuat, nämligen att framträdanden är en naturlig 
del i undervisningen i det estetiska programmet på gymnasiet. Musikaliska framträdanden 
förekommer flera gånger per termin och kan se olika ut. Vid musikaliska framträdanden kan 
nervositet förekomma, säger eleverna, men det har blivit lättare under de tre åren på gymnasiet att 
hantera den. Därför känner eleverna att fokus inte ligger på att övervinna nervositeten vid ett 
framträdande, utan istället kan de koncentrera sig på att utveckla sig som personer och musiker. 
 
Framträdande som lärandemedel 
 
Alla de intervjuade eleverna var överens om att framträdanden bidragit till någon slags utveckling 
under de tre år de gått på det estetiska programmet. De nämnde bland annat att nervositeten lagt 
sig sedan ettan, att de vågar titta publiken i ögonen, möta publiken på ett bättre sätt. 
Framträdandet som del i undervisningen har bidragit till ökat självförtroende, ökad 
självkännedom, musikalisk utveckling, akuta och kreativa lösningar vid problem vid 
musicerandet på scen, vikten av att vara förberedd, avslappning, ökad kroppsmedvetenhet och 
den egna estetiska kommunikationen på scenen och till publiken.  
 
Eleverna uppfattar inte att lärarna berättat vad målet är med ett framträdande. Men de flesta 
gissar att målet med ett framträdande är att det ska vara roligt att få redovisa det man övat på 
under en längre tid, utvecklas på instrumenten, bli mer samspelta, tajta och lyhörda i en grupp, få 
scennärvaro, känna trygghet på scenen, känna rytmen i kroppen och lära sig hantera nervositet. 
Eleverna som vi intervjuat vet inte vad målet är eller vilka medel som kan leda fram till målet, 
men alla tror att framträdandet är ett medel för att nå ett annat mål i undervisningen. Eleverna 
säger sig inte ha diskuterat målet med lärarna, vilket leder dem till egna gissningar. Det här 
menar vi är viktigt att belysa och informera om, både ur lärarperspektiv och ur elevperspektiv. 
 
En elev berättade spontant i slutet av sin intervju att framträdandet har varit till hjälp för honom 
även i andra sammanhang när han varit tvungen att stå inför folk. Han tror att han har fått mycket 
gratis på grund av alla framträdanden han har gjort, jämförelsevis mot andra elever på andra 
program på gymnasiet. 
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Kommentar 
 
Svaren på vad de intervjuade har lärt sig och vad som varit utvecklande under de tre åren på 
estetiska programmet på gymnasiet, har varierat. Svaren har visat på individuella och personliga 
erfarenheter men genom våra sammanställningar av intervjuerna och svaren har vi hittat en röd 
tråd. Det eleverna medvetet känner sig ha utvecklat är den musikaliska och instrumentala 
kännedomen, förmedlingen av budskapen till publiken, den egna avslappningen inför ett 
framträdande, även om det som inte är lika lätt att vara medveten om till exempel det egna 
självförtroendets och självkänslans utveckling. Intervjuerna har gett oss bilden av hur 
framträdandets mål och medel fungerar i undervisningen i det estetiska programmet på 
gymnasiet, och de har visat sig knapphändiga. Eleverna får genom lärarna ingen tydlig bild om 
vad som är mål och medel. Alla elever har i intervjuerna sagt sig gissa vad målet är med 
framträdandet eller vad målet i kursen är, där förmodligen framträdandet är medlet. Jämför vi 
med det Dewey (1999) beskriver, att lärare och elever ska ha en gemensam överensstämmande 
målbild, stämmer det inte överens med de intervjuade elevernas uppfattningar. Dewey (1999) 
anser också att lärare och elever måste ha ett gemensamt mål för att sedan komma fram till vilka 
medel som kan användas. 
 
Framträdande som process 
 
Med processen menar vi vägen till ett framträdande, planering, förberedelser och genomförandet 
av ett framträdande. Eleverna som vi intervjuat uppfattar att det är lärarna som styr det mesta 
kring processen och planeringen till ett framträdande. Lärarna styr upp lektionerna genom att leta 
fram noter eller skriver ner låtar, hur ackompanjemanget skall genomföras. Det första året styr 
lärarna i stort sett allt medan i tredje året får eleverna ett större ansvar i lektionsplaneringen. Här 
berättar två olika intervjuade om sina uppfattningar kring planeringen och processen av ett 
framträdande.  
 

Vi håller inte så mycket i planeringen, förutom att vi ska repa klart låtarna. I kursen scenisk 
gestaltning ingår det att vi ska vara med i planeringen, men det var inte så märkvärdigt. Det 
handlade mer om att bestämma ett datum och ringa och kolla upp olika saker. Alla tar ju ett eget 
ansvar och övar på låtarna. 

 
Planeringen är väl att man ska öva tills man kan det, t.ex. kunna texten utantill. Då kan man leva 
sig mer in i det man sjunger, men också veta vad låtarna handlar om. Planering i en grupp är väl 
att öva ihop sig så att allt sitter. Det är lärarna som leder lektionerna och som har planeringen, 
men det blir så småningom, ju högre upp i klasserna man kommer, ens eget ansvar att ta tag i 
planeringen själv. 

 
Kommentar 
 
Det resultat vi fick fram av våra intervjufrågor kring framträdandets process, alltså planering och 
genomförande, visade att eleverna tycker att lärarna styr det mesta av undervisningen i skolan. 
Det är lärarna som planerar och styr upp lektionerna och framträdanden. I och med det sista året 
på det estetiska programmet på gymnasiet får eleverna, enligt dem själva, inta en större plats och 
ett större ansvar vid processen av undervisning och av framträdanden. Det resultat vi kommit 
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fram till har också visat att lärarna verkar hålla sin tidsplanering, med tanke på att 
musikundervisningen inte behöver ”stjäla” tid från andra ämneslektioner.  
 
Lutteman (2006) skriver att andra viktiga moment måste läggas åt sidan när eleverna behöver 
förbereda sig inför ett framträdande. Vi hade också egna förutfattade meningar om att eleverna 
även kanske måste avstå från vissa schemalagda lektioner, när de har ett framträdande att öva 
inför. Vårt resultat av intervjuerna, gav oss ett helt annat svar. Det är väldigt sällan att andra 
ämnen läggs åt sidan för ett framträdande. Om det sker, beror det på att tillvaron för tillfället är 
stressig, men då har oftast de berörda lärarna haft kontakt med varandra. Alla intervjuade menade 
på att förberedelsetiden på musiklektionerna räckte till för att planera ett framträdande. 
 
Framträdande som kommunikation 
 
Kommunikationen med och till publiken upplevdes olika bland de intervjuade. Några av de 
intervjuade medgav att kommunikationen med publiken kunde utvecklas mer. En av de 
intervjuade ansåg sig sakna utmaningar av lärarna, utmaningar som kan utveckla den 
kommunikativa förmågan. I nuläget handlar elevernas verbala kommunikation med publiken 
oftast om att presentera det stycke eller den låt de ska framföra, men inget mer. Samma elev 
beskrev det som att kraven borde vara högre, i och med att den verbala kommunikationen med 
publiken är så pass viktig. Vidare tyckte de intervjuade att den icke-verbala kommunikationen, 
har utvecklats under åren på det estetiska programmet och att eleverna har blivit alltmer 
medvetna om de signaler de sänder till publiken, med hjälp av kroppsspråket. En elev beskrev det 
som att det syns om de är engagerade och trivs på scenen, men även att det syns väldigt tydligt 
om de är rädda och helst av allt inte vill vara där. Här nedan beskriver en av våra intervjuade hur 
betydelsefull kommunikationen är i ett framträdande: 
 

Det känns som att det är det här man övar till. Att kommunikationen med publiken ska fungera, 
annars känns det misslyckat. Det är det här som är tanken och målet. Nu känns det som att jag 
hade fått det här lite gratis i och med att jag gick musikklass på högstadiet, men om jag ser till de 
som inte hade några erfarenheter i min klass, så är det kommunikationen med publiken genom 
att prata och presentera låtar, hur man ser ut på scen, om man är glad, om man trivs på scen eller 
bara vill därifrån och så som man övar på. Ju fler framträdanden man har, desto bättre blir man. 
Det blir till en vana till slut. Men det finns också elever som inte alls vill prata på scen, så det är 
väldigt individuellt 

 
Kommentar 
 
I bakgrunden tog vi upp Ferms (2007) studie, där hon beskrev dansarnas estetiska 
kommunikation, det vill säga kroppen som uttrycksmedel. Vi tror att även musiker kan använda 
sig av samma estetiska kommunikation, genom kroppen, instrumenten och musiken. Att musiker 
kan utveckla en kommunikativ förmåga genom att införliva ett estetiskt språk. De intervjuade 
upplevde att kommunikation på scen mellan dem själva som musikutövare och publiken var 
komplext och något de ville utveckla. Eleverna beskrev kommunikationen som något väldigt 
viktigt i ett framträdande. De ansåg sig sakna utmaningar av lärarna för den kommunikativa 
utvecklingen. Några elever tyckte även att kraven från lärarna borde höjas, i fråga om den verbala 
kommunikationen. Samtidigt menade de flesta att de kunnat märka av en utveckling av den icke-
verbala kommunikationen, jämförelsevis med den verbala kommunikationen. Den icke-verbala 
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kommunikationens utveckling innefattar det kroppsspråk de har vid framträdanden och de 
signaler de sänder ut till publiken utan ord. 
 
Kommunikationen – lärare –elev  

 
Genom de samtal vi hade med eleverna, fick vi samma intryck av att språk och kommunikation är 
ett grundvillkor för att lärande och tänkande ska ske, som Dysthe (2003) beskriver det. De 
intervjuade fick frågan om hur kommunikationen mellan lärare och elever är, eftersom vi 
upplever att kommunikationen är en väldigt viktig funktion för att lektioner, planering, lärande 
och framträdande ska fungera. Elevernas svar skilde sig en del. De flesta tyckte att 
kommunikationen mellan lärare och elever fungerade mycket bra. En av de intervjuade berättade 
att det är lätt att prata med lärarna och de lyssnar på oss elever också. Men några av de 
intervjuade tyckte dock att kommunikationen mellan lärare och elever kunde se olika ut beroende 
på vilken lärare de hade. Med en del lärare fungerade kommunikationen inte alls med eleverna 
och det resulterade i att alla berörda fick lida för det.  
 
Kommentar 
 
Vi ser att kommunikationen verkar fungera ganska bra i överlag mellan lärare och elever. Men i 
vissa fall kan kommunikationen fungera mindre bra och det leder ofta till negativ påverkan med 
de inblandade. I och med att kommunikationen verkar fungera bra i de flesta fall, har vi dragit 
slutsatsen att lärande, tänkande och utveckling sker i det estetiska programmet. Kan inte lärare 
och elever kommunicera, förekommer ingen utveckling eller lärande. Här visar Dysthe (2003) 
hur viktig kommunikationen är genom språket. 
 

Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för att 
lärande och tänkande skall kunna ske (Dysthe, 2003, s. 48). 

 
Resultatavslutning 
 
Det förekommer flera gånger per termin musikaliska framträdanden på det estetiska programmet 
på gymnasiet. Genom vårt syfte ville vi ta reda på vad framträdanden leder till. Vi anser att vi 
fick ett tydligt svar, nämligen att framträdanden leder till lärande och utveckling. Men genom 
eleverna vi intervjuat fick vi det svaret att lärande är individuellt, beroende på elevernas tidigare 
erfarenheter och upplevelser av framträdanden eller scennärvaro. Eleverna vi intervjuat är 
överens om att, genom alla framträdanden de haft under de tre åren på gymnasiet har det skett en 
utveckling bland annat att det blir en vana att stå på scen och nervositeten försvinner mer och 
mer. Det eleverna specificerat som lärande genom framträdande är bland annat; ökad lyhördhet 
till de andra musikerna, ökad självkänsla och självförtroende, scennärvaro med publiken, 
kroppsmedvetenhet, musikalisk utveckling på instrumenten. Enligt eleverna är det lärarna som är 
betydande i lärarprocessen och den utvecklingen. Det är lärarna som styr och bestämmer 
planeringen och det mesta av genomförandet av framträdandet. Medan i årskurs tre på gymnasiet 
får eleverna större ansvar i planering och genomförande av framträdandet, vilket leder till mer 
självständighet. Vi har undersökt kommunikationens betydelse för eleverna innan och under 
framträdanden, eftersom kommunikationen är en viktig del i undervisningen. Resultatet blev att 
kommunikationen med publiken finns, men den ser olika ut beroende på vilken person det 
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handlar om, och att den fortfarande kan utvecklas och behöver därför större utmaningar ifrån 
lärarnas sida. När det gäller den kommunikation som sker mellan lärare och elever under 
undervisningen, kan den fungera både bra och dåligt, beroende på vilken lärare det är. Men 
eleverna betonar i intervjuerna att kommunikationen är väldigt viktig och måste fungera annars 
faller undervisningen och alla inblandade blir lidande. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att klargöra vilken roll planering och genomförande av musikaliska 
framträdanden har fyllt inom ramen för det estetiska programmet på gymnasiet. Vad 
framträdanden som del i undervisningen har lett till och om eleverna uppfattat det musikaliska 
framträdandet som ett mål eller ett medel i undervisningen. De frågorna anser vi har besvarats, 
men de har också väckt nya tankar och frågor. 
 
Resultatdiskussion 
 
Mål och medel 
 
Den problematik som varit mest påtaglig har varit att elever inte vetat om vad målen med kursen 
eller målet med framträdandet varit. Vi anser att det då finns många eller stora brister hos lärarna. 
De intervjuade eleverna kunde inte komma på att lärarna pratat om vad målet har varit, men de 
hade en gissning om vad det kunde vara. Det här stämmer inte överens med Deweys (1999) 
tankar om vad mål och medel ska vara. Dewey beskriver att lärare och elever ska vara 
gemensamt underförstådda med vad målet ska vara och vilket medel som ska användas. Har man 
lyckats hitta ett mål med kursen, krävs det en ordnad aktivitet och man kan redan då se inom snar 
framtid ett resultat. Har eleverna bara en gissning av målet, är det inte bra, anser vi. Det är 
mycket viktigt att målbeskrivningen kommer fram, oavsett vilken kurs eller vilken lärare eleverna 
möter. Målen ska vara till hjälp för eleverna att lättare se vad de ska uppnå, vad de ska utveckla 
och lära sig. Utan mål blir undervisningen luddig. Det här går även emot läroplanerna och 
kursplanerna. 

 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola skall 
utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera 
sina resultat och pröva nya metoder (Lpf 94). 

 
Planering  
 
All planering är positiv. Om läraren har en god planering leder det till en större säkerhet, och 
initiativförmåga och faktiskt till att den som har planerat blir mer idérik. Men för att det ska vara 
en god planering så krävs det att planeringen har ett huvudsyfte. Detta huvudsyfte är till grund för 
allt i planeringen. Det fungerar som en röd tråd och genomsyrar hela undervisningen (Schenck, 
2000). Vi fick intrycket att eleverna inte var särskilt delaktiga av planeringen i undervisningen 
förrän under tredje året på det estetiska programmet. Läraren har därför en stor och viktig roll, för 
att hjälpa och bidra till elevernas utveckling. Är eleverna nöjda med det här? Skulle planeringen 
sett annorlunda ut om eleverna själva fått möjligheten att styra och påverka undervisningen mer? 
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Skulle det ha lett till ett annat slags lärande? Eller skulle framträdandena sett ut på ett annat sätt 
om eleverna hade fått deltaga i planeringen. Det här är några av de tankar och frågor vi fått efter 
våra intervjuer och det resultat som framkommit. En elev uttryckte till och med att det är ganska 
slött för eleverna eftersom eleverna får ta så lite ansvar, när det gäller planering och bokning av 
lokaler, material och så vidare. 
 
Framträdande 
 
Alla intervjuade hade erfarenhet av att framträdande förekommer i det musikestetiska 
programmet på gymnasiet i undervisningen. Det här bevisar att skolans läroplaner och kursplaner 
stämmer överens med hur ”verkligheten” ser ut på skolan. I bakgrunden kunde vi läsa några citat 
från läroplanen och kursplanen från det estetiska programmet, där elever ska kunna genomföra ett 
framträdande i olika sammanhang. Det har framkommit att framträdanden är övervägande 
positiva bland de intervjuade. De ger positiva effekter på elevernas lärande, utveckling och 
känslor. Schenck (2000) skriver om flera positiva saker som sker i framträdandet. Bland annat att 
det leder till ökat självförtroende, musicerandet med andra, gruppsamspelet och lyhördhet. Alla 
våra intervjuade påpekar att framträdande bidrar till lärande, personligt lärande och inte ångest. 
Men det här svaret resulterar inte i att det är så här för alla elever. Vi har som sagt bara intervjuat 
sex stycken. Det kan också hända att de som tycker att det är jobbigt med framträdanden inte 
ställer upp i intervjuer heller. Därför hade det om möjligt kanske varit bättre att välja en annan 
metod, enkätmetoden, för att få ett bredare perspektiv på vår studie.  
 
Framträdanden är ett bra och utvecklande medel för lärande för att öka självförtroendet och 
självkänslan. Det hjälper också till att få den musikaliska utvecklingen att breddas, för att få 
eleverna till att bli säkrare och tryggare på scenen och att lära sig hantera den nervositet som 
uppstår när man ska framträda inför andra, kända och okända människor. Självklart beror allt det 
här också på hur bra framträdandet går och hur responsen har varit från publiken och alla andra 
inblandade. En av de intervjuade beskrev att ju fler framträdanden man gjort, desto mer van blir 
man vid dem. En annan positiv sak med att ha framträdanden ofta är att eleverna får fler chanser 
att visa sina kunskaper. Det behöver inte bli så stor sak av framträdandet om det finns flera 
tillfällen, än bara ett, där eleverna känner att de måste prestera så bra som möjligt. Frågan är 
också då vad ett bra framträdande är? Är det att spela eller sjunga allt perfekt, förmedla känslor 
eller är det att man tagit sig upp på scenen och övervunnit sin egen rädsla? De här frågorna är så 
klart individuella. En elev berättar under intervjun att framträdandet har varit till hjälp för honom 
i andra sammanhang än musikaliska framträdanden, där de står på scen inför folk. Han tror att 
han har fått mycket gratis på grund av alla framträdanden han har gjort, jämfört med andra elever 
på andra program på gymnasiet. Det här får elever också bevisat i och med vår studie. Schenck 
(2000) skriver att framträdanden resulterar inte bara i att kunna framträda i musikaliska 
sammanhang utan eleverna tränar sig även i att i framtiden kunna uttrycka sig på andra sätt 
framför en grupp människor. 
 
Kommunikation 
 
I bakgrunden har vi beskrivit att lärande sker genom relationer, språk och kommunikation. Vår 
analys pekar på att de intervjuade menade att det var väldigt viktigt att få höra publikens 
kommentarer efter ett framträdande. Responsen av publiken ansågs av eleverna som den 
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viktigaste kommunikationsförmedlingen. Det var bland annat genom responsen eleverna fick se 
det positiva och det var väldigt upplyftande. Men responsen hjälpte även eleverna att se sig själva 
ur andras synvinklar och att därmed även upptäcka sina brister. Eleverna beskrev att det också är 
nyttigt att se på när andra elever uppträder, för att lära sig av det man ser och hur man själv skulle 
ha gjort eller förbättrat framträdandet eller presentationen av framträdandet i samma situation. 
Vad gäller kommunikationen på scenen, fungerar inte den verbala kommunikationen lika bra som 
den icke-verbala (estetiska) kommunikationen. Det här tycker vi är intressant, på grund av att när 
eleverna står på scenen som sin egen privat person och ska prata eller presentera en låt, upplever 
eleverna det jobbigt och att de inte har utvecklats mycket inom det området. Samtidigt anser de 
intervjuade att deras kroppsspråk utvecklats och det verkar lättare att gå in i rollen som musiker 
eller sångare, än att stå på scen som sig själv. Det här tyder på det Ferm (2008) beskrev att man 
kommunicerar och lär sig genom kroppen, att eleverna har införlivat ett estetiskt språk. Hon 
menar att det är av stor betydelse att vi är medvetna om vår kropp och dess uttryck för att 
kommunikation ska äga rum vid framträdande och lärandesituationer. De intervjuade eleverna 
säger att det inte är svårt att stå på scen och spela, men att prata inför andra är fortfarande något 
de måste arbeta med. Hur som helst verkar det som att esteteleverna har en stor fördel av att ofta 
stå på scen och utveckla det kroppsliga uttrycket, jämfört med gymnasieeleverna från andra 
program som kan ha större problem att prata inför människor, eftersom de inte har lika stor 
scenvana. 
 
Kommunikationen mellan lärare och elever verkar fungera bra, enligt de flesta av de intervjuade. 
Men det beror mycket på vilken sorts lärare det är. En elev beskrev en lärare där 
kommunikationen mellan läraren och eleverna inte fungerade. Det här ledde till slut till att läraren 
var tvungen att sluta. Kan en lärare, där den kommunikativa förmågan inte fungerar, förändras 
genom samtal med eleverna och skolan? Enligt Maltén (1998) är kommunikationen ett samspel 
och en förutsättning för att fungera i samhället. Vi måste alla tillsammans ha mål och önskningar. 
Är målen och önskningarna oklara, är det svårt att kommunicera med varandra. 
Kommunikationen kan fungera även om lärarna bestämmer mycket, men då måste lärarna gå in 
för att lyssna på eleverna. En intervjuad elev berättade att lärarna bestämmer mycket men lyssnar 
även på eleverna om de har något vettigt att säga.  
 
Reflektioner kring arbetet 
 
Arbetet med vår studie har gett oss mycket. Vi har mött olika elever och har fått ta del av deras 
intressanta tankar, upplevelser och reflektioner, som vi kommer att ha med oss i vårt kommande 
yrke som pedagoger. Vi hade båda förutfattade tankar om hur eleverna på det musikestetiska 
programmet såg på framträdandet och trodde att elever skulle ha det betydligt svårare för 
framträdanden, än vad de visade sig ha. Då menar vi framförallt ångest och nervositet inför och 
under ett framträdande. Ett fel som vi gjorde var att inte fokusera vårt syfte på en och samma 
kurs. De intervjuade blev ställda när vi frågade om framträdanden men inte frågade om någon 
specifik kurs. Framträdanden kan se olika ut. Till exempel svarade de intervjuade på frågorna 
både ur körens perspektiv och ur ensemblens perspektiv, i och med att det är i de här två kurserna 
framträdanden sker mest i. Vi hade tänkt vara öppna och menade framträdande ur ensemble, kör, 
instrumental och sångkurser. Men efter intervjuerna insåg vi att vi skulle ha siktat in oss eller 
smalnat av till en specifik kurs. Då hade det troligtvis varit ännu enklare för både eleverna att 
svara på intervjuerna och för oss att ta till oss och förstå resultatet. En viktig synvinkel vi inte tog 
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upp i vår intervju med eleverna och som vi funderat på i efterhand var att vi inte frågade om hur 
lärarna arbetar med eleverna för att utveckla kommunikationen till publiken och hur mycket de 
jobbar med det. Det vi vet nu är att eleverna anser sig ha utvecklats lite grann inom det området, 
men det var intressant att tränga lite djupare in hur de arbetar med det och hur ofta de talar om 
det. 
 
Fortsatt forskning 

• Utgå från samma frågeställningar men ur lärarnas perspektiv och jämföra svaren. 
• Blir kraven högre och nervositeten större när man studerar på högskolenivå ur 

framträdandets perspektiv? Eller minskar nervositeten i och med att de musikestetiska 
eleverna redan övat så pass länge inför publik?  

• I vår undersökning ligger fokus på eleverna i det tredje året. Men hur är det egentligen för 
eleverna under det första året med stresshanteringen vid framträdanden? 

• Kan musikaliska framträdanden leda till att man har lättare med att prata och stå inför en 
publik i andra sammanhang än musikaliska? 
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Bilaga 1:1 

 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Förklara vem vi är och varför vi vill veta detta av studenterna. Att vi är ute efter deras 
erfarenheter, tankar och upplevelser. 
Förklara vad vi menar med musikaliska framträdanden, så de vet om de äger rum ofta eller inte. 
 

• Börja med att ställa inledande frågor, t.ex. vad de har för musikintresse, musikskola, 
annan erfarenhet av musik och hur det kom sig att de valde det estetiska programmet? 

 
Intervjun 
 
Framträdanden: 

• Har ni musikaliska framträdanden? Ofta? 
• Hur ser de ut? / I vilka sammanhang? 
• Hur känner du dig inför ett framträdande? Under framträdande? 
• Vad lär du dig? 
• Tycker du eller tror du att det bidrar till lärande eller ångest? 
• Skulle man kunna använda sig utav framträdande på annat sätt? Varför? 

 
Planering: 

• Hur ser planeringen ut till framträdandet? 
• Hur upplever du planeringen och processen? 
• Är framträdandet målet i undervisningen? Om JA – varför tror du att det är målet? 

               Om NEJ – vad är målet, tror du? 
• Vad uppfattar du att ni ska lära er av att planera och genomföra olika framträdanden? 
• Måste andra ämnen ibland läggas åt sidan för er musikestetelever vid övandet inför ett 

framträdande? 
 

Processen: 
• Vem leder processen? På vilket sätt? 
• Hur ser processen ut? 
 

Kommunikation: 
• Hur ser kommunikationen mellan lärare och elever ut? 
• Hur upplever du att kommunikationen till publiken är, när ni står på scen? Både det 

verbala och kroppsspråket? 
 
 

• Annat att tillägga innan vi stänger av? 
 
 


