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Abstrakt	  

Syftet med denna studie är att undersöka sånglärares uppfattningar om huruvida duettsång 

med deras elever bidrar till elevers sångliga utveckling, något som engagerar oss som snart 

utexaminerade sånglärare. 

 

Den teoretiska utgångspunkten återfinns i det sociokulturella perspektivet där mästarlära och 

lärostilar inkluderas. Det hermeneutiska förhållningssättet genomsyrar undersökningen.  

 

Fyra enskilda, kvalitativa intervjuer och en kvalitativ gruppintervju med aktiva sånglärare har 

genomförts och sedan har fenomenografiska analysrundor använts för att analysera materialet. 

Lärarna hade väldigt positiva erfarenheter av duettsång med sina elever och gav många 

exempel på positiva effekter som kan bidra till sånglig utveckling.  

 

Resultatet av denna studie visar att de intervjuade lärarnas uppfattningar är att duettsång 

mellan lärare och elev kan vara en bra metod för sånglig utveckling. Duetten kan främja såväl 

rent sångtekniska aspekter som social utveckling hos elever.  

 

 

Nyckelord: duett, sång, sånglärare, sångelever, sångundervisning, sångmetodik, tyst kunskap, 

icke verbal kommunikation. 

 

 



 

 

 

III 

Abstract 
The purpose of this study is to examine singing teachers opinions about whether them singing 

duet with their pupils aids the pupils singing development. This is an engaging topic for us as 

authors as we both soon will graduate as singing teachers.  

 

The theoretical points of departure are to be found in socio-cultural theories of learning where 

the theories of apprenticeship and learning styles are included. The hermeneutic approach 

permeates the survey. 

Four separate, qualitative interviews and one qualitative group interview with currently active 

singing teachers have been done and the material has been processed through 

phenomenographical analysis rounds. The teachers had very positive experiences from duet 

singing with their pupils and gave many examples of positive effects that can contribute to 

singing development. 

 

The result from this study shows that, in the interviewed teachers opinions, duet singing 

between teacher and pupil can be a good method for development of singing. Duet singing 

can stimulate both vocal technique as well as social development.  

 

 

Keywords: duet, singing, singing teacher, singing pupils, singing education, singing method, 

tacit knowledge, nonverbal communication. 

 

English title: “We’re doing this together but at the same time I will show you.” The duet -a 

method for development of singing? 
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Förord	  
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som sånglärare. Vi har fått ta del av erfarenheter och kunskap hos sånglärare vi beundrar, 

något vi inte hade kunnat läsa oss till. Nu känner vi oss bättre rustade för att möta våra 

framtida elever och är båda förvissade om att vi kommer att sjunga duett med dem. 

 

Ett riktigt stort tack till vår handledare Anette Mars för svar på alla våra tusen frågor, 

uppmuntran och lotsning. Tack till Johan, Yvonne och Helén i biblioteket för både fysiska 

och psykiska nycklar. Vi ser numera biblioteket på musikhögskolan i Piteå som vårt andra 

hem. Vi vill även tacka våra informanter, tack för att ni så generöst gav av er tid och kunskap. 

Tack till våra kurskamrater för stöttning och råd, vi har alla suttit i samma båt. Ett varmt tack 

till Åsas Karin och Svante och till Ainos Néa, Bertil och Karin för feedback och språklig 
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1. Inledning	  
Vi har, som sångelever, olika erfarenhet av användandet av duetter i sångundervisning. 

Jönsson har inte sjungit duett med sina lärare emedan Sundstedt gjort det flera gånger och till 

och med konserterat tillsammans med en av sina lärare. Sundstedt har positiva upplevelser 

från duetterna med sin sånglärare och upplevde att hon fick motivation, inspiration, ökat 

självförtroende och guidning i hur sångare för sig i musikaliska sammanhang. Hon upplevde 

det tryggt att uppträda tillsammans med sin lärare då denne utstrålade lugn och säkerhet, 

vilket avdramatiserade konsertsituationen. Jönsson upplever duettformen som den roligaste 

formen av sång och skulle vilja prova att sjunga duett med en sånglärare.  

 

Begreppet duett rymmer enligt vår definition många former av att sjunga tillsammans. 

Förutom kompositioner skrivna för två röster ryms i denna studie även unison sång, växelsång 

och stämsång inom begreppet. Förutsättningen är att det är två personer som sjunger. Denna 

definition utkristalliserades i samråd med informanterna vid de enskilda intervjuerna. Vad 

gäller begreppet sånglig utveckling avses teknisk och gehörsmässig utveckling men också 

framsteg rörande uttryck, självförtroende, samarbetsförmåga, inspiration, motivation, 

självskattning och förmåga att ta ansvar. Alla dessa områden är oerhört viktiga för en 

sångelev, eftersom sång består av så mycket mer än att ljuda. Det krävs många olika 

egenskaper för att kunna och våga framföra en sång tekniskt välklingande, i samspel med 

medmusiker och med uttryck som når publiken. 

 

Vi var båda nyfikna på hur sånglärare ser på att sjunga duett med sina elever och vad de har 

för tankar kring detta. Upplever lärarna att duetter har någon inverkan på elevernas sångliga 

utveckling? Finns det någon plan från sånglärarnas sida med hur de använder duetten i sin 

undervisning eller sker det oreflekterat? 

 

Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter som sångelever har vi båda upplevt att den 

vanligaste formen av kommunikation som sker under sånglektionerna är de verbala 

instruktioner läraren ger eleven. Vi ville undersöka om det uppstår någon form av icke verbal 

kommunikation (begreppet förklaras i avsnittet Att lära utan ord i bakgrundskapitlet) när 

läraren sjunger med eleven, istället för att tala till den. Mot bakgrund av att det är fastslaget av 

Skolverket (2011a) i styrdokumentet Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (förkortas hädanefter Lgy 11) att elever lär på olika sätt, ville 
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vi även undersöka om duetten kan utgöra ytterligare ett verktyg till lärarens hjälp för att nå 

fler elever.  

 

En utökad förståelse inom detta område ligger i vårt intresse som snart utexaminerade 

sångpedagoger. Att utveckla vår egen undervisningsstil och kunna undervisa på ett sätt som är 

givande och inspirerande för alla elever är centralt i vår profession och därför ville vi öka 

antalet pedagogiska verktyg i vår undervisningslåda. Vi valde att utgå från lärarnas perspektiv 

eftersom vi ville ta del av deras mångåriga erfarenhet och deras insikter i ämnet. 

1.1. 	  Arbetsfördelning	  

I arbetet med den här uppsatsen har vi skrivit bitar av varje kapitel var för sig och sedan har vi 

tillsammans gått igenom och diskuterat fram en slutversion av texten. Hela uppsatsen har 

således skrivits gemensamt då vi båda har varit involverade i all skriven text. Vi har båda 

närvarat vid samtliga intervjuer. 

 

För oss har det fungerat oerhört bra att arbeta tillsammans och vi ser få nackdelar med att 

arbeta på detta sätt. Fördelar med att vi har varit två är att förståelsen för det undersökta 

området har blivit djupare än den skulle ha blivit om vi skrivit enskilt. Detta eftersom att vi 

har kunnat uppmärksamma varandra på olika aspekter av materialet och haft möjlighet att 

diskutera begrepp och resultat i studien tillsammans. Vi har insett att vi lägger märke till olika 

saker i samma text eftersom vi har olika intresseområden och förförståelse och detta har 

berikat den gemensamma förståelsen av materialet. Detta är samstämmigt med det 

sociokulturella perspektivet (se Bakgrund) där kunskap skapas genom interaktion med andra 

(Säljö, 2000). Vi har också kunnat agera mer kompetent kamrat åt varandra (Vygotskij, 1978, 

se Bakgrund) i och med att vi har olika kompetensområden. Analysrundorna (se Metod) har 

också blivit fler eftersom vi förutom att analysera enskilt också har diskuterat dessa analyser 

tillsammans för att komma fram till en gemensam uppfattning. 
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2. Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet är att undersöka sånglärares uppfattningar om huruvida duettsång med deras elever 

bidrar till elevers sångliga utveckling. 

 

• Vilka eventuella effekter på elevers sångliga utveckling, anser lärare, kan uppstå 

genom att de sjunger duett med eleverna? 

• På vilket sätt beskriver lärare de elever vars lärande kan främjas av duettsång mellan 

lärare och elev?  

• Vilka områden i det centrala innehållet i kursen Instrument eller sång 1 i 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) anser lärare kan gynnas genom duettsång mellan 

lärare och elev? 

 

Med begreppet effekter avses resultatet av duettens påverkan på elevers sångliga utveckling. 

Kursen Instrument eller sång 1 benämns hädanefter Sång 1. 
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3. Bakgrund	  
I bakgrunden beskrivs det sociokulturella perspektivet som är den övergripande pedagogiska 

teorin i studien och därpå följer undervisningsstilen Mästarlära. Vidare redogörs för 

Lärostilar som utreder olika sätt att lära. Inom rubriken Lärostilar lyfts ett område kallat Att 

lära utan ord eftersom detta har visat sig utgöra en viktig del inom forskningsområdet. Sedan 

beskrivs Skolans uppdrag med avseende på lärarnas åtaganden och ämnet musik i 

gymnasieskolan med sångundervisning i fokus. Därefter redogörs för Tidigare forskning om 

att sjunga duett och för Imitation inom sångundervisning. 

3.1. Sociokulturell	  teori	  

Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande ses som en social handling där begrepp 

som kommunikation och samspel är centrala. Lärande är inte enbart en enskild kognitiv 

process hos individen, inte heller är det endast ett resultat av passiv härmning av verkligheten. 

Lärande är till stor del ett resultat av interaktion mellan människor, därför går det inte att 

studera lärande skiljt från gemenskap och miljö (Säljö, 2000). 

 

Vygoskij (1978) introducerade begreppet proximal utvecklingszon för att peka på vilka 

möjligheter elever har till lärande när de får verktyg och hjälp av en mer kompetent kamrat. 

”It is the distance between the actual development level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (s. 86). 

Strandberg (2006) förklarar begreppet proximal utvecklingszon genom att exemplifiera hur ett 

barn lär sig prata med hjälp av sina föräldrar. Barnet invigs i en sociokulturell kontext av 

kommunikativ art när föräldrarna, trots att de vet att barnet inte kan tala, pratar med det som 

om det skulle kunna det. På så sätt får barnet tillträde till den del av kommunikation som 

benämns språk och kan, genom att imitera, tillgodogöra sig metoder för samspel. Imitationen 

är barnets sätt att tillsammans med sina föräldrar öva på den kunskap som står på tur att 

erövras så att barnet sedan kan använda den på egen hand.  I detta fall är det föräldrarna som 

utgör de mer kompetenta kamraterna (se även avsnitten Att lära utan ord och Imitation). 

 

Begreppen redskap och verktyg (Vygotskij, 1978) är centrala inom det sociokulturella 

perspektivet. Termerna har samma innebörd och syftar dels på de kommunicerande och 
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kognitiva resurserna, dels på de fysiska resurserna som människan har tillgång till och 

använder i mötet med omvärlden. Hädanefter används begreppet verktyg i texten. Många av 

dessa verktyg har under människans historia varit nödvändiga för mänsklighetens fortsatta 

utveckling. De har varit till hjälp för att anpassa oss till rådande omständigheter och för att 

anpassa omständigheterna till oss. Det sociokulturella perspektivet fokuserar således till stor 

del på frågan om hur individer tillägnar sig dessa verktyg (Säljö, 2000). 

3.1.1. Mästarlära	  

Inom sångundervisning, liksom inom andra konstnärliga områden, har mästarlära traditionellt 

använts som en undervisningsstil på alla nivåer menar Hanken och Johansen (1998). Det är 

den äldsta och mest traditionella formen av musikpedagogisk verksamhet, som yttrar sig i att 

den som vill lära sig sjunga uppsöker en sångerska/sångare för att lära sig av denna. 

Vägledning inom mästarläran förutsätter att det finns ett rätt sätt att utföra saker på och det är 

mästaren som genom erfarenhet och kunskap vet vad som är rätt. Detta kan ställas i relation 

till hur en elev lånar den mer kompetenta kamratens verktyg ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö, 2000). Nielsen och Kvale (2000) beskriver hur mästarläran praktiseras på ett 

musikkonservatorium. För studenterna, vars instrument är piano, är det viktigt att ha en god 

relation med sin lärare på huvudinstrumentet då elevens lärande gynnas av en trygg och 

tillitsfull miljö, i vilken denne ska lära sig nya färdigheter av mästaren. Detta förhållande kan 

även appliceras på sångundervisning som liksom pianoundervisning, och all annan enskild 

instrumentalundervisning, traditionellt sett har inslag av mästarlära.  

 

Ett exempel på hur mästarlära kan yttra sig inom sångundervisning är förebildning. Pekkari 

(2007) definierar begreppet förebilda som att läraren (mästaren) praktiskt visar något för 

eleven (lärlingen) genom att göra det. Hanken och Johansen (1998) beskriver det som att 

läraren först visar hur något ska göras. Sedan övar eleven på detta medan läraren hjälper 

eleven att korrigera sitt utförande till dess att läraren är nöjd med resultatet. 

 

Mästarlära sker enligt Nielsen och Kvale (2000) i en praxisgemenskap, även kallad social 

gemenskap, vilket syftar på en yrkesmässig gemenskap. Genom att, i bakgrunden, delta i det 

dagliga arbetet lär sig lärlingen gradvis de kunskaper och färdigheter denne behöver för att 

kunna bli en fullvärdig yrkesmedlem. Lärlingen går alltså gradvis från att befinna sig i 

periferin av produktionen till att slutligen kunna allt som behövs för yrkets utövande. 

Undervisningen är oftast inte uttalad, utan lärlingen lär sig genom att iaktta och härma det 
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arbete mästaren och de mer kunniga lärlingarna utför. Utvärderingen av lärlingens arbete sker 

i arbetssituationen genom att färdigheter ständigt prövas och genom respons i form av 

kunders reaktioner. Viktiga förhållanden för lärprocessen ur detta perspektiv är öppna 

strukturer i praxisgemenskapen, då detta möjliggör deltagande för lärlingarna, och 

möjligheten att kunna observera äldre lärlingars arbete och få deras berättelser om yrket 

(ibid). Genom att lärande anses ske genom deltagande i en praxisgemenskap finns också 

kopplingen till lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) beskriver sociala 

praktiker som den kontext människor handlar i. Människor agerar utifrån sina erfarenheter 

och utifrån vad som krävs, förväntas och tillåts i olika situationer. En praxisgemenskap är 

således en social praktik.  

 

Enligt Diller (1975) betecknar begreppet mästarlära det ojämlika förhållandet mellan någon 

som inte behärskar alla färdigheter som krävs för yrket (lärlingen) och någon som gör det 

(mästaren). Detta är jämförbart med förhållandet mellan en elev och sånglärare. Lärlingen 

tillägnar sig den tysta kunskapen genom att observera mästaren utföra sina färdigheter (se 

avsnittet Att lära utan ord). Detta samspel liknar även den interaktion som sker mellan 

förälder och barn. Barnet lär sig genom deltagande och observation av det föräldrarna gör, 

vilket inom den sociokulturella teorin skulle benämnas som att barnet lär sig med hjälp av 

mer kompetenta kamrater (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). Wackerhausen (1996) menar att den 

tysta kunskap som förmedlas från mästaren till lärlingen inom mästarlära inte kan ersättas 

med verbala eller skriftliga instruktioner eftersom denna kunskap förmedlas via observation, 

aktivt deltagande och imitation. 

Kritik mot mästarläran har varit att den är föråldrad, auktoritär och att lärande går ut på att 

reproducera. Det har å andra sidan även funnits en tendens att romantisera mästarläran som då 

blir till uttryck för en längtan bort från massundervisning till ett lärande som bygger på 

förhållandet mellan en mästare och dess lärling (Nielsen & Kvale, 2000). Ytterligare kritik 

mot mästarläran är att den kan verka konserverande. En positiv aspekt av detta är att 

traditioner och värderingar förs vidare men det kan också ha en hämmande effekt på 

utveckling och nytänkande. Det kan vara svårt för en elev att förhålla sig kritisk till det 

läraren säger. Detta kan göra det svårare för eleven att bilda sin egen uppfattning om saker 

och det kan även motverka elevens självständighet (Hanken & Johansen, 1998). 
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3.1.2. Lärostilar	  

Enligt Illeris (2007) myntades begreppet lärostil på 1970-talet när forskare, utan att blanda in 

begreppen intelligens eller förmågor, försökte förklara varför det fanns så stor skillnad på hur 

människor lärde sig. Forskare hade visat att människor lär sig på olika sätt och att alla 

människor har sin egen lärostil, något som är aktuellt även idag. 

 

Vår definition av begreppet lärostil i denna uppsats är det faktum att människor har olika sätt 

att lära sig saker på och dessa sätt involverar olika sinnen. Det finns en mängd 

tillvägagångssätt att kategorisera människans lärostilar. I denna uppsats används en 

kategorisering där människans lärande sker auditivt (via hörseln), visuellt (via synen), 

kinestetiskt (via känslor eller genom praktiskt arbete) och taktilt (med händerna). Denna 

indelning hämtas från Boström och Wallenberg (1997) och från Dunn (2001). Enligt dem har 

det, historiskt sett, traditionella sättet att undervisa på i skolan inte tillgodosett elevers olika 

lärostilar. Vidare menar de att det idag finns kunskap om att elever lär på många olika sätt. 

Därför är det viktigt för en lärare att kunna möta alla dessa elevers behov av olika lärostilar 

för att nå så många elever som möjligt.  

 

Boström och Wallenberg (1997) ger ytterligare bevis på att människor lär sig på olika sätt 

genom att förklara att vid inlärning nås 20 procent av eleverna om läraren presenterar något 

muntligt. Kompletterar läraren det muntliga med något visuellt nås 50 procent av eleverna. 

Om eleverna dessutom får diskutera med varandra når läraren 70 procent av eleverna. 

Ytterligare 20 procent av eleverna nås om de dessutom får utföra en aktivitet i anslutning till 

allt det andra. Då når läraren alltså 90 procent av eleverna. Med andra ord lär sig människor 

bäst när de får använda flera sinnen. 

 

Dunn (2001) har gjort en modell (se fig. 1) där 21 faktorer som påverkar elevers inlärning 

listas. Hon menar att alla människor har olika inlärningsstilar eftersom alla är olika som 

personer. Beroende på hur väl de faktorer som gynnar den individuella inlärningen uppfylls 

har vi olika lätt att lära oss saker.  
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Fig.1 (Dunn, 2001, s. 16) 

 

Dunn (2001) lägger, förutom de fyra lärostilarna, till en ytterligare dimension och framhåller 

att människor i olika hög grad är analytisk eller holistiskt lagda. I detta fall betyder det att en 

analytiskt lagd person är noga med, och har lätt för att lära sig, fakta och detaljer. Dessa 

personer har ofta lätt att lära sig saker utantill. En holistiskt lagd person, i detta sammanhang, 

har svårt att lära sig saker den inte finner intressanta eller relevanta. Denne måste vara 

intresserad av det den håller på att lära sig för att inlärningen ska lyckas. Inlärning påverkas 

med andra ord av vilken lärostil en person har och huruvida den huvudsakligen tänker 

analytiskt eller holistiskt. 

3.1.3. Att	  lära	  utan	  ord	  

När skolverket fick i uppdrag av regeringen att ge ut bakgrunds- och motivtexter till de då nya 

styrdokumenten, som kom 1994, bearbetade läroplanskommittén delar av sitt betänkande 

Skola för bildning. Denna skrift kom att kallas Bildning och kunskap (SOU 1992:94). I denna 

publikation delar skolverket in kunskap i fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Denna indelning präglar även de nuvarande styrdokumenten (SOU 

2008:27). Fakta, förståelse och färdighet hade länge utgjort en självklar del i skolvärlden men 
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kunskapsformen ”förtrogenhet” fick nu en ny status. Förtrogenhetskunskapen benämns 

”kunskapens tysta dimension” (SOU 1992:94, s. 33) och anses vara förenad med sinnliga 

upplevelser. Denna kunskap tillgodogörs genom att aktivt göra saker och genom erfarenheter. 

Med utgångspunkt i dessa tidigare erfarenheter kan vi människor göra oss föreställningar om 

nya fenomen som dyker upp i vår livsvärld utan att för den saken skull genomgå stora 

kognitiva processer. Vi bara ”vet” eller ”känner” vissa saker, som att något är på gång eller 

ska påbörjas/avslutas. 

Denna tysta kunskap inhämtas när en person härmar någon. Schenck (2000) menar att 

härmning är den kraftfullaste överföringsmetoden och det viktigaste kommunikationsmedel 

som en lärare har tillgång till. Hannaford (1997) anser att detta beror på att kroppen utgör en 

viktig del vid inlärning då det är den som förser hjärnan med information som sedan blir till 

erfarenhet och kunskap. Inlärning sker inte bara i hjärnan utan med hjälp av de förnimmelser, 

rörelser och känslor som skapas och förmedlas via kroppen. I själva verket går det inte att 

skilja hjärnan från kroppen, de utgör varandras förutsättningar gällande såväl upprätthållande 

av liv som inlärning. Alla erfarenheter förmedlas till oss via våra sensorisk-motoriska system, 

det vill säga de system som aktiverar både förmågan att ta emot impulser från kroppens 

sinnesorgan och förmågan att aktivera muskler via nerver.  

De fem sinnena (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) ger människan information om 

omvärlden, men det finns också ett så kallat sjätte sinne som kallas proprioception. Det kan 

beskrivas som ”kroppens känsla av sig själv i rummet” (Hannaford, 1997, s. 43) och är en av 

våra viktigaste vägar till kunskap. Detta sinne låter oss förnimma kroppens förhållande till 

omvärlden. Människan kan, utan att blanda in hjärnan på ett medvetet sätt, känna sin fysiska 

position och med hjälp av denna information röra sig och hålla balansen. Det 

proprioceptoriska systemet styr, som sagt, kroppens balans men också förmågan att härma 

och imitera. Barn är experter på imitation och genom att upprepa exempelvis rörelser förfinas 

nervbanorna och nya nätverk av nerver uppstår. Dessa nätverk är nödvändiga för att få bukt 

med krångliga färdigheter. Vuxna lär sig på precis samma sätt. Genom att iaktta och öva den 

aktuella färdigheten mentalt aktiverar hjärnan de nervbanor som styr de muskler som kommer 

att vara inblandande när färdigheten faktiskt utförs. Millman beskriver det som att det sker en 

direkt överföring av information från kropp till kropp (1994). Imitationen är så subtil och 

omedelbar att det knappt går att uppfatta hur den går till.  

Hannaford menar att inlärning är sinnesförnimmelser och erfarenheter (1997). Hon 
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konstaterar att formell undervisning förlitar sig för mycket på språket för att förmedla 

instruktioner. Om inte orden framkallar någon form av bild i elevens huvud kan eleven inte 

förstå instruktionen. Ord är trots allt bara ett enda sätt att delge information och om eleven 

inte har egenupplevd erfarenhet som motsvarar orden kan eleven inte tillgodogöra sig 

informationen. Erfarenheter som ger upphov till känslor och rörelser, som utnyttjar elevens 

sinnen och engagerar eleven, är mycket mer direkta och verkliga. Ord anses nyttiga i 

processen att bilda kunskap eftersom de hjälper människor att strukturera och ordna sina 

tankar om erfarenheterna. De kan dock aldrig ersätta en riktig upplevelse (Hannaford, 1997). 

Dessutom dominerar kroppsspråket eller det ickeverbala signalsystemet talspråket. Så mycket 

som 70-80 procent av kommunikationen är kroppssignaler (Strömquist, 1992).  De signaler 

som är ordlösa kallas extralingvistiska. Dessa kan vara omedvetna, såsom pupillförändring 

och rodnad, eller medvetna och möjliga att kontrollera. Här återfinns gester, kroppsställningar 

ögonkontakt och mimik. Detta benämns, i denna uppsats, som icke verbal kommunikation 

något som stämmer bra överens med Nationalencyklopedins (2013) definition av begreppet. 

Enligt NE avser icke verbal kommunikation signaler som inte förmedlas genom tal och skrift. 

Kroppsspråk nämns, men också musik och bildkonst räknas till den icke verbala 

kommunikationen.  

Arder (1996) menar att kommunikation kan vara både verbal och icke verbal och handlar om 

att ta emot och skicka budskap. Den verbala kommunikationen handlar om ren fakta medan 

den icke verbala kommunikationen förmedlar känslor. Ett problem för sånglärare, menar hon, 

är att sånglärare inte alltid når fram med sina instruktioner och budskap till sångeleverna. För 

att lyckas nå elever är det viktigt att läraren i undervisningssituationen kan anpassa de signaler 

denne sänder ut beroende på vilken elev läraren har framför sig. Alla elever har olika sätt att 

kommunicera och läraren bör försöka anpassa sig för att hitta den form av kommunikation 

som når fram till varje elev. En riktigt bra pedagog är inte bara kunnig inom sitt ämne utan är 

även intuitiv och bra på att läsa signaler från eleven menar Arder (1996). Hon menar också att 

empatiförmågan är viktig hos en pedagog så att denne lyssnar både på det eleven säger och 

det som inte sägs. En instrumentallärare ser direkt vad dennes elev gör medan en sånglärare 

inte alltid kan göra det då instrumentet i detta fall sitter inuti kroppen. Därför måste en 

sånglärare i högre grad lyssna sig till vad eleven gör och kunna använda sig av sin 

inlevelseförmåga för att förstå vad som händer inuti eleven (ibid).  
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3.2. Skolans	  uppdrag	  
Denna studie utgår från det centrala innehållet i kursen Sång 1, som finns formulerat i Lgy11 

(Skolverket, 2011b). I kursen ska sångläraren och eleven arbeta med grundläggande 

sångteknik, sång efter noter och på gehör, grundläggande musikalisk tolkning, stil och form, 

grundläggande repertoar, instuderingsmetoder och övningsmetoder, grundläggande 

röstfysiologi, röstvård och metoder för detta, grundläggande principer för att möta publik och 

arbetsmiljö vid musikutövning, exempelvis ergonomi, hörselvård och elsäkerhet.  

I Lgy11 (Skolverket, 2011a) under avsnittet Normer och värden står det att ”Alla som arbetar 

i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (s. 10). 

I samma avsnitt fastslås att läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 

förmåga att lära, stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i 

svårigheter. Vidare ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven ges möjlighet 

att utvecklas efter sina egna förutsättningar och stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever kunskapen som 

meningsfull och att dennes kunskapsutveckling går framåt. Vidare ska läraren stödja eleven i 

dennes språkutveckling och kommunikationsutveckling. Läraren ska även successivt ge 

eleven fler och större självständiga uppgifter med ett ökat ansvar för eleven (Skolverket, 

2011a).  Dessa aspekter ingår i alla gymnasielärares uppdrag och det gäller då också de 

sånglärare som undervisar i gymnasieskolan. Sångundervisning går, med andra ord, inte 

enbart ut på att eleven ska utveckla sin sångteknik. Eleven ska även ges möjligheter att 

utvecklas socialt. 

3.3. Tidigare	  forskning	  

Under arbete med denna studie har vi blivit varse att duettsång är ett tämligen outforskat 

område då det har varit väldigt svårt att hitta litteratur knuten till området. Den litteratur som 

trots allt hittats presenteras i detta avsnitt.  

3.3.1. Att	  sjunga	  duett	  

Arder (1996) rekommenderar starkt sånglärare att använda sig av duettsång i sin 

sångundervisning då hon menar att det är stimulerande och musikaliskt utmanande att sjunga 

tillsammans med någon annan. Det faktum att sångeleven, när denne sjunger tillsammans med 

andra, måste lyssna till en annan röst samtidigt som denne själv sjunger är värdefull och viktig 
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träning vad det gäller volym och intonation. Hon menar dessutom att det kan vara frigörande 

att få sjunga tillsammans med andra, vilket stärks av Haugland Balsnes (2009). Schenck 

(2000) anser att läraren genom att spela eller sjunga duett tillsammans med sina elever utgör 

en förebild på instrumentet. Han anger också växelspel, mellan lärare och elev, som ett 

moment i undervisningen som gör att eleverna kan uppleva fraser, perioder och upptakter utan 

att dessa företeelser behöver förklaras verbalt. I växelspelet är eleven en del av en helhet i ett 

musikaliskt sammanhang. Eleven har dock även solistiska inslag vilket tränar både 

samspelsförmågan och förmågan att musicera självständigt. Schenck (2000) pratar om 

växelspel som ett moment i instrumentalundervisningen men växelspel är även applicerbart 

på sångundervisning.  

 

En svårighet med att sjunga tillsammans med någon annan är, enligt Zangger Borch (2012) 

och Waterman (2006), att sångaren måste anpassa sin klang för att tillsammans med den eller 

de andra sångarna bilda en helhet ljudmässigt. Waterman (2006) uttrycker det som att 

sångarnas röster måste blandas och att många sångare upplever det som svårt att få till en bra 

blandning. Hon menar också att sångaren, för att lyckas med att sjunga i flerstämmiga 

sammanhang, måste lära sig lyssna, sjunga och anpassa sin röst till helheten samtidigt. 

Zangger Borch (2012) anser att det kan vara slitsamt för sångaren att anpassa sin klang, 

frasering och vibrato till en annan röst och till ett musikaliskt sammanhang där sångarens 

naturliga sätt att sjunga inte passar. För att kunna anpassa sin röst utan att bli sliten krävs en 

god sångteknik och insikt om hur den egna rösten fungerar. Båda författarna menar att det i 

vissa fall kan slita mer på en sångröst att behöva anpassa sig till ett sammanhang än att sjunga 

solo.  

3.3.2. Imitation	  i	  sångundervisning	  

Schenck (2000) hävdar att sångläraren utgör en förebild för eleven och att eleven kommer att 

göra det som läraren gör och inte alltid nödvändigtvis det som läraren säger. Läraren kommer, 

i egenskap av förebild, att påverka hur eleven sjunger med sitt eget sätt att sjunga. Han menar 

att den verbala kommunikationen hamnar i bakgrunden till förmån för den outtalade 

kommunikation som naturligt uppstår när läraren som förebild överför värderingar, sångsätt 

och attityder till sin elev. Han hävdar vidare att det är viktigt att läraren är medveten om 

vilken kraft som ligger i att denne utgör förebild för eleven. 

Att använda sig av imitation i sin sångundervisning kan också vara ett sätt att ta tillvara på 

tiden väl under lektionerna.  Kullberg och Sjögren (1995) menar att det bästa sättet för en elev 
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att lära sig en sång och hur den ska sjungas är att lyssna och härma. När eleven lyssnar och 

härmar lär sig denne melodi, frasering och timing samtidigt. Fagius och Larsson (1990) lägger 

till fler aspekter av härmning och menar att det är en tidseffektiv metod som innefattar många 

musikaliska moment samtidigt. Att eleven härmar sin lärare innebär att den lär sig och får en 

känsla för melodi, tonläge, tempo, text, klangfärg, dynamik, karaktär, frasering och rytm 

samtidigt.  

 

Arder (1996) anser dock att en risk med att, som lärare, ständigt förebilda för sin elev med sin 

personliga klang är att eleven vänjer sig vid att härma lärarens klang. Detta kan göra det svårt 

för eleven att hitta och utveckla sin egen personliga sångröst. Hon säger vidare att detta inte 

betyder att sångläraren ska låta bli att förebilda för sina elever. Det betyder bara att 

sångläraren ska försöka förebilda med så ren klang som möjligt. Med andra ord ska 

sångläraren försöka skala av sin personliga klang i möjligaste mån för att inte den ska påverka 

elevens. Att som elev försöka härma en klang som inte passar en själv kan leda till en låst 

röst, vilket är tvärtemot vad Arder menar att sångundervisning ska gå ut på.  
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4. Metod	  

I detta kapitel beskrivs hermeneutiken, vilket är det vetenskapliga synsätt som genomsyrat 

arbetet med undersökningen. Ett avsnitt ägnas åt Fenomenografi, vilket är det förhållningssätt 

som använts under analysen av intervjuerna. Metodvalet beskrivs, samt varför valet föll på 

den kvalitativa intervjun istället för en kvantitativ undersökning. Även urval och vilka etiska 

överväganden som gjorts i samband med intervjuerna beskrivs. Sedan följer en redogörelse av 

själva genomförandet. Därefter beskrivs Analys, Validitet, Reliabilitet och slutligen kommer 

Metoddiskussionen. Informanterna presenteras med fiktiva namn för att det ska vara lättare att 

skilja dem åt och garantera anonymitet. Detta är placerat sist i kapitlet som en övergång till 

resultatkapitlet. 

4.1. Hermeneutik	  

Den forskning som benämns som kvalitativ, bygger på förståelse för och tolkning av 

fenomen, till skillnad från den kvantitativa forskningen som bygger på statistik. Arbetet med 

denna studie har utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Detta innebär att vi som forskare 

närmat oss forskningsområdet med vår egen förförståelse. Inom hermeneutiken anses de 

tankar, intryck, erfarenheter och kunskaper forskare har innan studier vara en tillgång och inte 

ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet, och forskarrollen anses vara ”öppen, 

subjektiv och engagerad” (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  

 

Inom hermeneutiken jobbar forskaren med att undersöka, tolka och försöka skapa en 

förståelse för människors livsvärld. Genom att bit för bit sätta sig in i och analysera det 

människor säger försöker den hermeneutiske forskaren skapa en helhetsförståelse för sitt 

forskningsproblem. Att sedan ställa helheten i relation till de olika detaljerna, samt pendla 

mellan den undersökta personens synvinkel och den egna förförståelsen skapar en djupare 

förståelse för undersökningsmaterialet. Forskarens egen förförståelse gör att denne analyserar 

sitt material subjektivt (Patel & Davidson, 2011). Relationen mellan forskaren och den 

studerade personen ska vara jämlik eftersom en grundförutsättning för en hermeneutisk dialog 

är att den sker på lika villkor. Då främjas den gemensamma förståelsen av 

forskningsproblemet som forskaren strävar efter att uppnå (Ödman, 2007). 
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Att denna studie baserades på kvalitativa intervjuer, som sedan transkriberades, resulterade i 

ett omfattande textmaterial att försöka tolka och förstå. Att just tolka och förstå texter och 

samtal är centralt inom hermeneutiken. En nackdel med att utföra intervjuer som sedan spelas 

in och transkriberas är, enligt hermeneutiken, att viktig information i samtalet går förlorad. 

Kroppsspråk, tonfall och ironi är exempel på aspekter som fanns under intervjun men som 

faller bort i transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009).    

4.2. Fenomenografi	  

För att analysera empirin har ett fenomenografiskt förhållningssätt använts.  Fenomenografin 

är riktad mot att studera uppfattningar, vilket är centralt inom forskningsområdet. Begreppet 

uppfattning ges, inom fenomenografin, en annan innebörd än i det vardagliga språket där 

ordet uppfattning ofta är utbytbart mot ordet åsikt. Inom fenomenografin studeras dock 

människors uppfattning av olika företeelser, inte människors uppfattningar om dessa. När en 

människa har en uppfattning om något läggs en värdering med i tanken, denne har en åsikt om 

något. Om en forskare undersöker vad detta i grunden betyder för personen i fråga, eller på 

vilket sätt personen förstår fenomenet, kan forskaren göra sig en bild av personens 

uppfattning av företeelsen (Uljens, 1989).  Människors uppfattningar är inte oföränderliga 

utan kan omformas och skifta, därför syftar inte fenomenografin till att finna slutgiltiga 

modeller för tänkande utan anger snarare en bild av hur informanternas förståelse av deras 

livsvärldar ser ut just nu (Patel & Davidson, 2011). Analysmetoden försöker således inte 

utreda huruvida informanternas uppfattningar är samstämmiga med verkligenheten eller inte, 

det vill säga om de är sanna eller falska, utan visar bara hur just dessa individer ser på det 

givna fenomenet. Forskare kan därför inte dra några generella slutsatser efter en 

fenomenografisk analys. 

 

För att kunna analysera materialet utifrån det fenomenografiska förhållningssättet valdes 

bruket av analysrundor. Analysrundor möjliggör djupgående och systematisk analys av 

kvalitativ data och förespråkas av Mars (2012) och Denscombe (2009). Analysrundorna 

tillåter forskaren att pendla mellan helhet och detalj vilket fördjupar förståelsen för materialet. 

Metoden borgar också för att materialet utforskas flera gånger med olika infallsvinklar och 

fördjupar därmed ytterligare förståelsen för utsagorna, något som även är centralt inom 

hermeneutiken. I denna studie används de fyra steg som är utmärkande för ett 

fenomenografiskt arbetssätt (Patel & Davidson, 2011). Dessa steg, eller analysrundor, inleds 

med att forskaren skapar sig ett helhetsintryck av materialet (steg ett), sedan uppmärksammar 
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denne likheter och skillnader mellan utsagorna (steg två). Därefter skapas kategorier som 

uppfattningarna inordnas i (steg tre) och slutligen studeras kategorierna tills mönster 

framträder (steg fyra). Uppfattningarna ska inte kunna härledas till flera kategorier utan 

forskaren måste ha gjort kategorierna så tydliga att de inte överlappar varandra.  

 

Efter att materialet från intervjuerna analyserats, togs ett beslut att gå tillbaka till fältet och 

genomföra en gruppintervju för att validera resultatet från de enskilda intervjuerna. Även 

detta material analyserades med ett fenomenografiskt arbetssätt, det vill säga med 

analysrundor. 

 

Inför gruppintervjun genomgicks ytterligare en analysrunda (analysrunda fem) av resultatet av 

de enskilda intervjuerna. Vi gick igenom materialet och skapade nya kategorier för att på ett 

enkelt och tydligt sätt kunna presentera ämnet och de olika områdena för deltagarna i 

gruppintervjun. 

4.3. Metodval	  

Eftersom syftet med studien var att få inblick i sånglärares erfarenheter föll valet av metod på 

kvalitativa intervjuer. Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

att försöka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel. Detta innebär att 

intervjuaren aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för informanten, vilket kan göras vid 

en enkät, och informationen kommer alltid att vara en sammanfattning av en enskild persons 

uppfattning. Eftersom möjligheten att ställa följdfrågor utifrån vilken riktning samtalet skulle 

ta, samt ändra ordning och form på frågorna under samtalets gång var viktig, utformades 

intervjuerna med en låg grad av standardisering och strukturering, vilket är brukligt vid 

kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Detta gjorde det möjligt, för oss som 

intervjuare, att ge informanten utrymme att ge nyanserade och detaljrika skildringar, vilket 

var viktigt inför analysprocessen.  

 

För att validera resultatet genomfördes en avslutande gruppintervju eftersom vi, som forskare, 

ville diskutera resultatet från de enskilda intervjuerna. Denna intervju utfördes efter analysen 

av de första intervjuerna. Detta för att se om de nya informanterna skulle hålla med om det 

tidigare resultatet utifrån sina erfarenheter och om de skulle ha något nytt att tillägga. 

Gruppintervjuer möjliggör diskussion på ett annat sätt än enskilda intervjuer eftersom 

deltagarna är fler. 
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4.4. Urval	  
Inför de enskilda intervjuerna gjordes ett elitistiskt riktat urval vilket innebär att de personer 

som intervjuas är experter inom området sång (Kvale & Brinkmann, 2009). Förhoppningen 

var att experterna, i det här fallet erfarna sångpedagoger, skulle ge utförligare svar och ha mer 

erfarenheter än nyblivna sådana. Vi gjorde ett riktat urval genom att endast utföra intervjuer 

med pedagoger som uttryckligen har sjungit duett med sina sångelever. Fyra sångpedagoger 

som arbetar på olika nivåer, med olika åldrar och med olika genrer, intervjuades. Samtliga 

informanter är högskoleutbildade. 

 

Även deltagarna i gruppintervjun valdes ut som kunniga inom fältet. Samtliga informanter i 

gruppintervjun har en högskoleutbildning inom sångpedagogik och är aktiva sångpedagoger.  

En av deltagarna i gruppintervjun är lärarstudent i slutet av sin utbildning som undervisat 

kontinuerligt under åren på högskolan. De andra två sångpedagogerna sjunger regelbundet 

duett med sina elever medan lärarstudenten gjort det med sina lärare, framförallt inom 

området improvisation. Alla deltagare i gruppintervjun har undervisat elever på olika nivåer, 

från högstadienivå till högskolenivå. 

4.4.1. Etiska	  överväganden	  

De fyra etikregler som vetenskapsrådet formulerat har tagits i beaktande vid studiens 

utförande. Vid den första kontakten med informanterna informerades dessa om syftet med 

studien, vad intervjuerna i stora drag skulle beröra och vad utsagorna skulle användas till. 

Intervjuerna genomfördes med informanternas samtycke och det klargjordes, innan 

intervjuerna påbörjades, att deltagandet var helt anonymt. I beskrivningarna har de fått 

fingerade namn. Den information som delgetts under intervjuerna har använts i enlighet med 

nyttjandekravet, vilket innebär att den insamlade informationen endast används till 

föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5. Genomförande	  

Intervjufrågorna till de enskilda intervjuerna konstruerades utifrån syftet och 

frågeställningarna. För dessa intervjuer kontaktades de medverkande sångpedagogerna och de 

avtalade mötena skedde sedan på deras arbetsplatser. Detta för att göra det så bekvämt som 

möjligt för dem och för att de skulle känna sig trygga i den miljö intervjuerna utfördes i. Den 

information som kan komma ur en intervju, enligt Kvale och Brinkmann (2009), är beroende 
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av att intervjuaren kan skapa en miljö där informanten känner sig trygg och fri nog för att 

kunna berätta om sina egna upplevelser och tankar.  

 

Under intervjuerna hade den ena av oss rollen som intervjuare, denne ställde frågorna. Den 

andre agerade bisittare och var uppmärksam på huruvida informanten besvarade frågorna. Om 

bisittaren upplevde att informanten inte varit tillräckligt tydlig kunde bisittaren ställa 

följdfrågor som intervjuaren kanske förbisett. Vi agerade intervjuare under två intervjuer var. 

 

Samtliga intervjuer spelades in, vilket gav oss, som intervjuare, möjlighet att koncentrera oss 

fullt ut på själva samtalet och att lyssna på det flera gånger i efterhand. Distraktioner i form av 

att behöva anteckna och därigenom kanske bryta det naturliga samtalsflödet under 

intervjuerna undveks också genom inspelningarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi utgick 

även ifrån att sångpedagoger generellt sett är vana vid att spelas in, då detta ofta ingår i 

utbildningar inom sång på högre nivå, och därför gjordes bedömningen att informanterna inte 

skulle uppleva inspelningsmomentet som obehagligt.  

 

I direkt anslutning till samtliga intervjuer diskuterades dessa och uppkomna tankar 

nedtecknades i en loggbok medan intervjun var i färskt minne. Sedan transkriberades 

intervjuerna ordagrant till textdokument för att göra innehållet i intervjuerna överskådligt till 

analyserna.  

 

Genomförandet av gruppintervjun gick till på ett snarlikt sätt. Den enda skillnaden var att vid 

de enskilda intervjuerna ställdes relativt öppna frågor medan det under gruppintervjun lades 

fram påståenden i en bestämd följd som informanterna fick utrycka sin mening om. 

Påståendena baserades på analysen av de enskilda intervjuernas utsagor (se Enskilda 

intervjuer - analysrunda fem).  

4.6. Analys	  
Nedan redogörs först för tillvägagångssättet under analysmomentet med de enskilda 

intervjuerna. Sedan följer förfarandet med analysen av gruppintervjun och slutligen 

presenteras den övergripande analysen. Under hela analysarbetet pendlade vårt fokus 

kontinuerligt mellan detalj och helhet, ibland inom samma analysrunda. 
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4.6.1. Enskilda	  intervjuer	  -‐	  analysrunda	  ett	  	  	  

Efter att ha transkriberat intervjuerna började vi med att bekanta oss med 

informationsunderlaget och etablera ett första helhetsintryck var för sig. Varje intervju 

genomlästes och intressanta och centrala företeelser antecknades. 

4.6.2. Enskilda	  intervjuer	  -‐	  analysrunda	  två	  	  	  

Analysrunda två inleddes med att vi gemensamt uppmärksammade likheter och skillnader 

både i våra olika uppfattningar av informationsunderlaget och i intervjuerna sinsemellan. Vi 

berättade för varandra vad som antecknats rörande den första intervjun och därefter 

relaterades intervjun till det centrala innehållet i den gymnasiala undervisningen i kursen Sång 

1, i Lgy 11 (Skolverket, 2011b). Det centrala innehållet är beskrivet i punktform vilket gjorde 

det enkelt att kontrollera vilka punkter informanterna ansåg att duettsång mellan elev och 

lärare främjar. Samma tillvägagångssätt användes för alla fyra intervjuer. Denna analysrunda 

gav oss möjlighet att i enlighet med hermeneutiken pendla mellan vår förförståelse och 

informanternas synvinklar. 

4.6.3. Enskilda	  intervjuer	  -‐	  analysrunda	  tre	  	  

Därefter kategoriserades informanternas uppfattningar i beskrivningskategorier med hjälp av 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att informanternas yttranden dras 

samman i kortare formuleringar eller nyckelord. Detta arbetssätt tillät oss att handskas 

systematiskt med vardagsspråkliga data utan att förvandla dessa till kvantitativa uttryck 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och möjliggjorde skapandet av kategorierna.  

 

Beskrivningskategorierna var varandra uteslutande, det vill säga, uppfattningarna kunde inte 

placeras i två kategorier. Kategorierna namngavs som Positivt för eleven, Negativt för eleven, 

Icke verbal kommunikation och Förebildning kontra duett (se fig. 2). Under Positivt för 

eleven och Negativt för eleven formulerades två underkategorier. Den första var Ämnet sång, 

hit kunde allt som har med det centrala innehållet i ämnet sång i gymnasieskolan att göra 

härledas (Skolverket, 2011b). Den andra var Övrigt, hit kunde andra effekter som inte har 

med ämnet sång att göra men som ändå var beskrivna i intervjuerna härledas. I detta skede i 

analysarbetet behövdes stora kategorier, som Positivt för eleven och Negativt för eleven, 

eftersom snäva kategoriseringar alltför tidigt i processen med att förstå materialet ville 

undvikas. Här uppenbarade sig en fördjupad förståelse för helheten av materialet. Vi ville 

kunna använda så mycket av det rika materialet som möjligt och om snävare kategorier gjorts 
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skulle kanske en del av datan försakats redan i ett tidigt stadium trots att den i själva verket 

kunde vara viktig.  

 

 
Fig. 2. 

 

Intervjuerna skrevs ut på papper och sedan fortlöpte arbetet, med att göra 

meningskoncentreringar som skrevs i marginalen i varje intervju, individuellt. Den text som 

utgjorde grunden för koncentreringen klipptes ut med sax och de fiktiva namnen på 

informanterna skrevs på baksidan av varje lapp så att styckena skulle kunna härledas. Varje 

lapp placerades i en kategori och sedan gick vi gemensamt igenom hur styckena indelats. 

Detta dokumenterades i digital form i ett ordbehandlingsprogram och därefter var det möjligt 

att utläsa vilka stycken som tagits fram och huruvida dessa placerats i samma eller i olika 

kategorier. Vi var tämligen överens om i vilken kategori styckena skulle placeras men i de fall 

olika bedömningar gjorts fördes en diskussion tills de olika uppfattningarna uttömts och 

enighet uppnåtts. I några fall gav de olika uppfattningarna upphov till diskussion om nya 

kategorier vilket ledde vidare till nästa analysrunda. 

Icke	  verbal	  kommunikation	  Förebildning	  kontra	  duett	  

Positivt	  för	  eleven	  

Övrigt	  Ämnet	  sång	  

Negativt	  för	  eleven	  

Ämnet	  sång	   Övrigt	  
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4.6.4. Enskilda	  intervjuer	  -‐	  analysrunda	  fyra	  	  	  

När materialet analyserats med hjälp av de tre första analysrundorna och resultatet av de 

enskilda intervjuerna skulle inordnas i resultatkapitlet genomgicks analysrunda fyra. Nu 

kunde nya, snävare kategorier utifrån de tidigare konstrueras och på så sätt framträdde en 

ännu bättre överblick. Samtidigt uppenbarade sig även en mer detaljrik bild av resultatet. Det 

var i arbetet med denna analysrunda som den helhetssyn som uppenbarats i analysrunda ett 

kunde ställas mot de detaljer som framträtt i arbetet med meningskoncentreringarna i 

analysrunda tre. Vi strävade efter att inordna materialet i de nya kategorierna både utifrån vår 

förförståelse och informanternas olika synvinklar, allt i samklang med det hermeneutiska 

förhållningssättet.  

 

I detta skede togs också beslutet att bearbeta delar av utsagorna i förhållande till det centrala 

innehållet i kursen Sång 1 (Skolverket, 2011b) vilket resulterade i en lättöverskådlig tabell (se 

fig. 3 i Resultat). 

4.6.5. Enskilda	  intervjuer	  -‐	  analysrunda	  fem	  	  

Inför gruppintervjun insåg vi att vi skulle behöva bearbeta resultatet av de enskilda 

intervjuerna för att på en enkelt och överskådligt sätt kunna presentera det för de nya 

informanterna. Detta arbete inleddes med antecknade av nyckelord vid en individuell 

genomläsning av resultatdelen. Nyckelorden betecknade de områden som förekom oftast och 

som de tidigare informanterna framhållit starkast. Därefter jämfördes anteckningarna och vi 

enades om fem övergripande rubriker vilka formulerades som påståenden. Dessa rubriker 

kompletterades med förklarande underrubriker. En beskrivande text till varje rubrik som 

skulle avgränsa områdena för oss, intervjuarna, formulerades också. Det var viktigt att vara 

helt överens om innebörden i rubrikerna eftersom vi var två intervjuare och därmed kunde ha 

olika tolkningar, något som kunde förvirra informanterna (se Bilaga 2).  

4.6.6. Gruppintervju	  -‐	  analysrunda	  A	  	  

Liksom med de enskilda intervjuernas utsagor började vi med att på var sitt håll etablera 

helhetsintryck av det transkriberade materialet. Med pennan i hand sattes plus eller minus vid 

de uttalanden som ansågs styrka eller försvaga det tidigare resultatet. Nya aspekter som inte 

uppfattats tidigare antecknades också. 
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4.6.7. Gruppintervju	  -‐	  analysrunda	  B	  	  	  

Analysrunda två inleddes med att vi diskuterade våra uppfattningar. Likheter och olikheter i 

fråga om vad som lyfts fram uppmärksammades och ett resonemang fördes om huruvida nya 

aspekter verkligen framträtt eller om det snarare var versioner av vad som framkommit 

tidigare. 

4.6.8. Gruppintervju	  -‐	  analysrunda	  C	  	  

I den tredje analysrundan konstruerades ett digitalt dokument där citat från transkriberingen 

av gruppintervjun inordnades i kategorierna från Enskilda intervjuer – analysrunda fem (se 

Bilaga 2). Här var det även möjligt att uppmärksamma om det behövdes fler kategorier, vilket 

det gjorde. En ny kategori skapades; Proximal utvecklingszon. 

4.6.9. Övergripande	  analysrunda	  

Slutligen gjordes en jämförelse mellan gruppintervjuns resultat och resultatet från de enskilda 

intervjuerna. Vi fann att deltagarna i gruppintervjun stärkte det tidigare resultatet inom 

samtliga områden och att de till och med förde fram uppfattningar som stämde överens med 

de enskilda intervjuernas deltagares erfarenheter, trots att vi som intervjuare inte hade fört 

dessa områden på tal. Deltagarna i gruppintervjun kom inte med någon ny information, 

däremot fanns det vissa områden som de lyfte fram som extra viktiga vilket ledde till en 

omprövning av den hierarkiska disposition som använts i resultatdelen. 

4.7. Validitet	  och	  reliabilitet	  

Begreppen validitet och reliabilitet har olika innebörd beroende på om den utförda studien är 

kvalitativ eller kvantitativ. Inom den kvalitativa forskningen är reliabilitet och validitet så tätt 

sammanbundna att begreppet reliabilitet sällan används (Patel & Davidson, 2011). Istället 

används oftast begreppet validitet för att beskriva de båda.  

 

Vid kvalitativa studier baseras graden av validitet på huruvida forskaren har lyckats 

undersöka, tolka och förstå de livsvärldar, uppfattningar eller fenomen denne avsett att 

undersöka, (Patel & Davidson, 2011). Eftersom en kvalitativ undersökning alltid sker i ett 

socialt sammanhang och baseras på människor, som ständigt är i utveckling och förändring, 

anser Denscombe (2009) att det är väldigt svårt att utföra en exakt likadan undersökning två 

gånger. Om en forskare exempelvis ska utföra en intervju med samma frågor som en annan 

forskare använt är sannolikheten mycket liten att den intervjuade personen svarar likadant 

båda gångerna. Inom kvantitativ forskning skulle detta sänka undersökningens reliabilitet. 
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Detta anses dock, inom kvalitativ forskning, inte automatiskt ha en negativ inverkan på 

undersökningens pålitlighet då varje intervjutillfälle är unikt. Det som avgör om en kvalitativ 

undersökning har en hög grad av validitet, eller tillförlitlighet som Denscombe (2009) kallar 

det, är huruvida forskningsprocessen är möjlig att granska. Endast då är det möjligt att avgöra 

huruvida forskaren har utfört sin undersökning på ett adekvat sätt, fattat lämpliga beslut och 

kommit fram till rimliga slutsatser. Fortsättningsvis används enbart begreppet validitet när 

denna studies tillförlitlighet diskuteras. 

4.8. Metoddiskussion	  

Metoden att använda sig av kvalitativa intervjuer, för att undersöka sånglärares uppfattningar 

om huruvida duettsång med deras elever kan bidra till elevens sångliga utveckling, har 

fungerat bra. Den kvalitativa intervjun utgjorde en lämplig undersökningsmetod för denna 

studie eftersom vi genom att intervjua sånglärarna fick ta del av deras personliga åsikter och 

erfarenheter (Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2011), vilket var syftet med 

undersökningen. Det fanns vissa svårigheter med att hitta lämpliga informanter. Det visade 

sig att det är ganska ovanligt att sånglärare sjunger duett med sina elever. Med hjälp av 

kontakter inom sångläraryrket kunde vi dock finna intervjupersoner som uppfyllde våra krav. 

 

Fördelar med att utföra enskilda intervjuer var att informanterna kunde svara på frågorna utan 

påverkan från andra informanter. Det blev också tydligt för oss vem som har sagt vad och det 

underlättade transkriberingen att det endast var en person i taget som pratade. En nackdel med 

att utföra enskilda intervjuer är att det då inte ingår så många informanter i studien 

(Denscombe, 2009). Valet föll dock ändå på att göra få men djuplodande intervjuer som sedan 

kompletterades med en gruppintervju för att validera resultatet av de enskilda intervjuerna. På 

detta sätt fick vi ta del av fler informanters åsikter och erfarenheter.  

 

En positiv aspekt av att vara två personer som intervjuade var möjligheten att hjälpas åt med 

att ställa adekvata följdfrågor så att vi verkligen fick svar på det vi avsåg under varje intervju. 

Det elitistiskt riktade urvalet bidrog sannolikt också till att vi fick ett så utförligt och rikt 

material, utifrån studiens frågeställningar, att analysera (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Fördelar med den kvalitativa intervjun är att informanten ges möjlighet att svara utifrån egna 

uppfattningar, egna erfarenheter och att svaren tillåts ta den riktning som faller sig naturligt 

för informanten. Denna möjlighet ges, för informanten, om intervjuaren lyckas utföra 
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intervjun i form av ett samtal där informant och intervjuare möts på lika villkor. Det anses 

även enligt Patel och Davidson (2011) som en fördel om forskaren har goda kunskaper inom 

området som ska undersökas. Intervjuerna hade just karaktären av ett samtal, vi som 

intervjuare var väl insatta i ämnet och fick olika svar på samma fråga beroende på vad 

informanterna tyckte. En annan positiv aspekt var möjligheten att ha en låg grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2011) med avseende på intervjufrågorna. Detta gjorde att 

frågorna kunde ställas i en ordning som passade i sammanhanget av det informanten pratat 

om. Samtalet blev då naturligt till sin karaktär i enlighet med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. 

  

En nackdel med att använda sig av kvalitativ intervju var att vissa informanter hade en 

tendens att prata om annat än det vi ville prata om utifrån syftet med studien. En annan 

nackdel enligt Denscombe (2009) är att tillförlitligheten i kvalitativa intervjuer kan 

ifrågasättas eftersom informanten ger sina svar i ett socialt sammanhang tillsammans med 

intervjuaren, vilken kan påverka hur informanten svarar. Vi håller med om att 

forskningsproceduren var subjektiv och att vi genom vårt sätt att bidra till det sociala 

sammanhanget under intervjutillfället kan ha påverkat informanterna. Så är dock fallet med 

all forskning som har en hermeneutisk infallsvinkel (Patel & Davidson, 2011). 

 

Att återvända till fältet och göra en gruppintervju för att validera resultatet av de fyra enskilda 

intervjuerna fungerade mycket bra. Det var spännande, intressant och stärkande för 

undersökningen att höra tre andra sånglärare diskutera resultatet från de enskilda intervjuerna.  

Patel och Davidson (2011) menar att intervjuer med hög grad av standardisering oftast 

används när forskaren vill kunna göra jämförelser mellan olika mätningar. Gruppintervjun 

hade en hög grad av standardisering eftersom vi ville kunna jämföra svaren från 

gruppintervjun med resultatet från de enskilda intervjuerna. Detta gjordes också efteråt och 

det fungerade bra och gick smidigt just på grund av att materialet blev överskådligt och med 

tydliga indelningar. Graden av strukturering i gruppintervjun var, liksom vid de enskilda 

intervjuerna, låg eftersom vi fortfarande var ute efter personliga åsikter och erfarenheter och 

då behövde informanterna ett stort svarsutrymme (Patel & Davidson, 2011). Vi fick på detta 

sätt även i gruppintervjun ta del av informanternas tankar och upplevelser. Utifrån Wibecks 

(2010) rekommendation av gruppstorlek för en gruppintervju, mellan fyra och sex personer, 
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valde vi att vara två samtalsledare och tre informanter. Gruppintervjun innefattade alltså totalt 

fem deltagare.    

 

En fördel med gruppintervju är att det ökar antalet informanter involverade i undersökningen 

på ett tidseffektivt sätt (Denscombe, 2009). Vi upplevde också att intervjun denna gång fick 

karaktären av en diskussion då informanterna kunde inspireras och utmanas av varandra. 

Detta anser vi är en annan viktig fördel med gruppintervjuer. Denscombe (2009) förklarar det 

som att gruppintervjuer bygger på just socialt samspel och gruppdynamiken som uppstår när 

människor diskuterar med varandra.  

 

En nackdel med att använda sig av gruppintervju är att det kan blir rörigt både under själva 

intervjun och vid transkriberingen då flera personer pratar samtidigt. Detta upplevde vi som 

en skillnad mellan de enskilda intervjuerna och gruppintervjun. Det ledde till att ett nytt 

verktyg, hämtat ur Wibeck (2010), tillfördes vid transkriberingen. Detta verktyg, utformat 

som ett parantessystem, gjorde det möjligt att visa att flera informanter pratade samtidigt. Det 

finns också en risk att informanterna påverkar varandra och att en informant svarar något 

annat än vad denne hade svarat om denne hade intervjuats ensam. Detta kan vara på både gott 

och ont och det är omöjligt för oss att veta om detta skedde under vår gruppintervju. 

Ytterligare en risk med gruppintervjuer är enligt Wibeck (2010) att någon eller några av 

informanterna inte får chansen att komma till tals om det finns en informant som pratar 

mycket. Detta var något vi försökte motverka genom att vara uppmärksamma när ordet 

fördelades så att alla deltagare fick komma till tals. 

 

Samtliga intervjuer (även gruppintervjun) utfördes i, en för informanterna, välkänd miljö då vi 

uppsökte dem på deras arbetsplatser och gott om tid var avsatt för intervjuerna. Detta anser vi 

bidrog till den avslappnade karaktär som intervjuerna hade. Samtliga informanter gav 

utförliga och begripliga svar på samtliga frågor och i det avseendet anser vi att 

undersökningen är lyckad. Vi tror även att det faktum att vi fick ut det vi ville av intervjuerna 

till viss del berodde på att informanterna hade god tid på sig att svara och tänka efter. 

Intervjuerna utfördes i lugna, ostörda miljöer i enlighet med vad Denscombe (2009) anser är 

en god intervjumiljö. Att intervjuerna spelades in var också positivt i den meningen att 

samtalen under intervjuerna fick flyta på i egen takt utan att avbrytas av att vi skulle anteckna 

vad som sades (Kvale & Brinkman, 2009).  
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Analysmodellen för de enskilda intervjuerna har fungerat bra i det avseendet att vi känner oss 

mycket väl insatta i materialet. Modellen med dess analysrundor har gett oss möjlighet att 

närma oss materialet från flera perspektiv. Det faktum att vi också har varit två personer, med 

olika förförståelse för ämnet, under analysarbetet har gjort att vi uppmärksammat olika 

aspekter av utsagorna. Detta har lett till en rikare bild av och en djupare förståelse för det 

undersökta området. Användandet av meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2009) 

gjorde att arbetet med att kategorisera intervjustoffet underlättades.  

 

Det finns kritik från två håll riktade mot studiens analysmodell enligt Uljens (1989). Den ena 

har sina rötter i positivismen och menar att forskningsproceduren är subjektiv och oklar. Den 

andra har en mera tolkande ansats och menar att det forskaren avser undersöka inte är 

tillräckligt noggrant beskrivet och att kontexten förbises. Att forskningsproceduren blev oklar 

kan vi till viss del hålla med om då föreliggande undersökning bygger på människors 

erfarenheter och åsikter. Människors livsvärldar är för komplexa och föränderliga för att till 

fullo kunna analyseras genom en undersökning som denna, men den använda analysmodellen 

gjorde att vi trots detta kunde se tydliga mönster i det insamlade materialet. Att 

analysmetoden inte ger någon information om informanternas kontext håller vi inte med om. I 

föreliggande undersökning utgörs kontexten av de undersökta lärarnas erfarenhet, arbetsplats 

och det sammanhang de verkar i. Eftersom undersökningen bygger på lärarnas upplevelser 

och erfarenheter återspeglas kontexten i deras svar. Vår egen förförståelse inom ämnet gjorde 

också att det fanns ett visst mått av subjektivitet men det var också den ansats vi hade i 

enlighet med hermeneutiken.  

 

Analysmodellen för gruppintervjun fungerade bra och det beror på att vi utformade en egen 

variant. Eftersom vi hade utformat en analysmodell och analysrundor till de enskilda 

intervjuerna hade vi en ökad förförståelse för hur utformandet av en analysmodell till 

gruppintervjun kunde gå till. Att modellen baserades på fenomenografin och på den tidigare 

använda modellen gjorde att den nya modellen påminde om den gamla trots att den var 

justerad för att passa till gruppintervjun. Detta ansåg vi gav en kontinuitet i studien, en 

förankring i de presenterade teorierna i bakgrunden och en tydlighet i resultatet. 
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Genom detta metodkapitel hoppas vi att vi på ett tydligt och begripligt sätt redogjort för hur 

undersökningen utförts, detta för att uppnå en hög validitet i studien (Patel & Davidson 2011, 

Denscombe, 2009 ). 

4.9. Presentation	  av	  informanterna	  vid	  de	  enskilda	  intervjuerna	  

Ordet nivå avser i detta avsnitt den sångtekniska nivån hos eleverna. Med andra ord hur långt 

eleven har kommit i sin sångliga utveckling och vilken utbildningsnivå eleven har i ämnet 

sång.  

 

Anna arbetar som sångpedagog sedan tio år tillbaka och sjunger duett med sina elever 

regelbundet. Hon arrangerar elevkonserter tre gånger per år och sjunger duett med sina elever 

vid ungefär hälften av konserterna. Eleverna som Anna sjunger duett med är de som klarar att 

sjunga flerstämmigt. Eleverna befinner sig på många olika nivåer och är i olika åldrar, 

alltifrån tioåringar till vuxna. Det är inför konserttillfällen som Anna sjunger duett med sina 

elever och hela hennes verksamhet är riktad mot dessa konserter. 

 

Lovisa arbetar som sångpedagog sedan tolv år tillbaka och har börjat sjunga duett med sina 

elever allt mer frekvent. Hon har tidigare inte sjungit duett med sina elever varje år, utan mer 

sällan. Nu sjunger hon på minst en konsert per år tillsammans med sina elever. De elever hon 

sjunger duett med är på folkhögskole- eller musikhögskolenivå. Hon har sjungit duett med 

sina elever både som en del i undervisningen och i konsertsammanhang. 

 

Sara arbetar som sångpedagog sedan 39 år tillbaka och har under en längre period i sitt 

arbetsliv sjungit duetter med sina elever lite då och då. Det hände att hon sjöng duett med 

eleverna enbart under lektionerna men oftast var det inför en konsert. Dessa elever gick på 

folkhögskola. 

 

Boel arbetar som sångpedagog sedan 20 år tillbaka och har, som ett regelbundet inslag i sin 

sångundervisning, sjungit duett med sina elever. Dessa elever har varit på väldigt olika nivåer 

då hon har arbetat på kulturskola, gymnasium, folkhögskola och musikhögskola. Enligt Boel 

bör eleverna dock inte vara för unga då de, för att sjunga duett, måste kunna hålla en egen 

stämma. Hon har sjungit duett med sina elever både som en del av den ordinarie 

undervisningen och på konserter.  
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4.10. Presentation	  av	  informanterna	  vid	  gruppintervjun	  

Moa arbetar som sångpedagog på musikhögskola. Hon har undervisat på gymnasium, 

folkhögskola och musikhögskola i 20 år. Hon sjunger regelbundet duett med sina elever.  

 

Ylva arbetar som sångpedagog på musikhögskola. Hon har undervisat i 18 år på folkhögskola 

och musikhögskola. Hon sjunger regelbundet duett med sina elever på så sätt att hon lägger 

stämmor under lektionerna. 

 

Johanna är lärarstudent och går sin sista termin på musikhögskola. Hon utbildar sig till 

sånglärare och har haft elever kontinuerligt under utbildningen, det vill säga i fyra år.  
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5. Resultat	  
I följande kapitel beskrivs resultatet med hjälp av ett antal rubriker som skapats utifrån de 

kategorier som konstruerats för analysen av intervjuerna i analysrunda fyra. Dessa kategorier 

skapades utifrån det insamlade materialet från intervjuerna. Gruppintervjuns utgångspunkter 

för diskussion baserades på resultatet från de enskilda intervjuerna och i detta kapitel återfinns 

även citat från gruppintervjun som bekräftade de tidigare resultaten.  

 

Den första rubriken behandlar de effekter som, enligt de intervjuade lärarna, sånglärare kan 

åstadkomma inom områdena Sångteknik, röstvård och instudering genom att sjunga duett 

med sina elever. Därefter redogörs för de effekter som berör Referenser och självskattning. 

Sedan kommer ett avsnitt om Gehör, flerstämmighet och notläsning som följs av rubriken 

Uttryck och konsertsituationer. Därpå beskrivs effekterna på Självförtroende, inspiration, lust 

och motivation. Sedan följer rubriken Ansvar, samarbete och musikalitet varpå effekterna 

rörande Undervisningssituationen och relationen mellan lärare och elev följer. Kapitlet 

avslutas med ett stycke om Förebildning kontra duett och med ett om Icke verbal 

kommunikation. 

5.1. Sångteknik,	  röstvård	  och	  instudering	  

Alla lärare upplever att duetten som undervisningsmetod har många positiva effekter på 

elevers sångtekniska utveckling. 

 

Lovisa menar att elevens andning blir bättre då läraren genom sitt eget (lugna) sätt att andas 

smittar av sig på elevens andning.  

Lovisa: För mig handlar det hemskt mycket om att försöka lära dem 

tempobehandling och betoningar. Mest faktiskt tempobehandlingen och andning. 

Därför att om jag är med så andas de när jag andas.  

Omedvetet har elever en tendens att härma lärarens sätt att andas, fortsätter Lovisa. 

Lovisa: När man står där och sen andas man (andas in lugnt) det smittar av sig mot 

(gör en snabb, kvävd andning). För det går inte att göra (gör en snabb, kvävd 

andning) när nån står och gör (andas in lugnt) bredvid.  

Intervjuaren: Det är som att kroppen hakar på. 

Den härmar. 
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Vidare talar Lovisa om hur intonation och instuderingsmetoder också påverkas positivt. 

Lovisa: De som går för mig vet att man får läsa sina texter ganska ofta, och även när 

man gör duetter att man läser mycket så man får samma texthastighet och då har 

man instuderingsmetoder, för grejen är att har man samma texthastighet så man 

textar likadant så blir det renare utan att man överhuvudtaget behöver beröra 

intonationen. För jag gillar inte att prata intonation för då börjar man pricka toner 

och då börjar man manipulera instrumentet istället för att jobba på luften. 

Att sjunga tillsammans med sin lärare övar därmed elevens sångteknik, intonation, 

tempobehandling och förståelse om hur betoningar används. Sara menar att det också ger 

eleven en djupare förståelse för vad som krävs för att sjunga och för att sjunga tillsammans.  

Sara: Jomen det är att jag tror att man får större förståelse för vad egentligen det 

innebär att sjunga. Vad som krävs att sjunga. 

 

Frasering är också något som Sara anser framträdande.  

Sara: Ja andning och jag tror det är mer det musikaliska, fraseringen. Tanken att 

”hur gör vi den här musiken?”. 

Sara återkommer flera gånger till att duetten är ett sätt för lärare och elev att verkligen göra 

något tillsammans och att läraren genom sitt sätt att frasera kan ge eleven exempel på hur det 

kan gå till utan att för den skull kväva elevens egna idéer. 

Sara: Och vi ska göra det här tillsammans. Okej att jag då har gjort den här sången 

förut, du har inte sjungit den, jag har sjungit den och nu sjunger jag överstämman 

och du sjunger under och det kräver det här och det här, men jag tycker då (paus). 

Då pratar man ju, då lägger man lite av lärarrollen, förstår du? Man blir mera som 

två jämspelta fastän det är ändå på nåt sätt (paus). I och med att jag visar så hänger 

de med ändå, va. 

 

Anna menar att det kan vara lärorikt för eleven att se och höra hur läraren använder sin röst då 

detta kan leda till utökad förståelse om sångteknik.  

Anna: För att jag tror att de kan lära sig en hel del av kanske en lite mer erfaren 

röst. 

Detta skulle även, enligt Anna, främja röstvården eftersom eleven försöker närma sig lärarens 

röst som förhoppningsvis är utan spänningar. 
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Anna: På nåt vis så försöker dom närma sig min klang, nu låter det som att min 

klang är det vackraste som finns, men asså den är frisk om jag säger så och hyfsat 

utan spänningar och så och det känns som att när vi sjunger duett så försöker de 

närma sig min klang. 

 

Duetten kan också vara ett sätt för lärare att stödja svaga elever då de får åka snålskjuts på 

lärarens teknik berättar Anna. Läraren utgör i dessa fall en mer kompetent kamrat med vars 

hjälp eleven kan utföra sådant denne inte skulle ha klarat på egen hand. 

Anna: Ja om man hittar några duetter som kan stödja om man har en svag elev så 

kan det väl vara, kan det vara bra att ta till. 

Sångläraren kan sjunga unison duett med eleven, eller dela upp verserna så att läraren och 

eleven sjunger växelvis föreslår Anna. 

Anna: …om man kan ha unisona duetter och så eller att man sjunger växelvis då kan 

man ju stötta. 

 

Flera av lärarna uppger att det är viktigt att eleven skapar sin egen klang och sin egen 

identitet, det är därför viktigt att eleven inte försöker härma lärarens ljud vid duettsång. Ingen 

av lärarna har egen erfarenhet av detta vid duetter men varnar ändå för att det kan uppstå.  

Boel: Alltså det är ju väldigt viktigt att eleven litar på sitt eget sound och sin egen 

röst och inte försöker härma eller bli på nåt vis som sin lärare. Utan att man bevarar 

sitt eget. Sin egen identitet i det. 

Moa och Ylva förklarar det på följande vis: 

Moa: Sen kan det ju också finnas en fara i det. Att man som lärare asså tar för stor 

plats och kväser någon (Ylva: framhäver sin egen tolkning av en låt). 

5.2. Referenser	  och	  självskattning	  

Att läraren sjunger duett med sin elev kan resultera i att eleven får en sinnlig referens att 

återkoppla sin fortsatta sångtekniska utveckling till anser Lovisa och Sara.  

Lovisa: På ett sätt så man får den här euforiska känslan och när man har fått den, 

det kan man prata om ”Vad är det?”. Och att man då går igenom bitarna.  

Både Lovisa och Sara menar att eleven minns hur det kändes i kroppen att göra något 

tillsammans med sin lärare. Detta kan eleven sedan samtala med sin lärare om och sedan 

försöka återskapa den känslan på egen hand.  
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Sara: Då hade man ju nåt att referera till och säga ”men vad är det som gör att du 

tar det här steget bak nu? När vi står här, men det gjorde du inte när vi sjöng 

duetterna”. Det är ju lite så här man gör saker, för att man ska kunna upptäcka saker 

tillsammans och kunna referera tillbaka och ”jaha, just det men där var vi ju två”… 

”jamen vad fick du med dig då? Nu ska du göra det här själv”. 

Samtalen hjälper eleven att identifiera sångtekniska aspekter som fungerar bra när denne 

sjunger duett med sin lärare och sedan reflektera över varför det inte fungerar lika bra när 

eleven ska genomföra det ensam, säger Sara. 

 

Att sjunga duett med sina lärare kan också uppmärksamma elever på och ge dem insikt i sina 

styrkor och svagheter inom ämnet sång anser Sara.   

Sara: Och då upptäcker man också då problemen man har, eller svagheten eller 

styrkorna man har och det är väl det som är både positivt och negativt. Eller det ska 

egentligen vara positivt allting, för då vet de vad de ska jobba på och man vet vad 

man, ”Wow, jag kunde det där!”. 

Det blir då tydligt för eleven vad den ska jobba med härnäst, menar Sara. 

5.3. Gehör,	  flerstämmighet	  och	  notläsning	  

Boel menar att i duetten utvecklar eleven sin förmåga att förhålla sig till en annan röst och en 

annan stämma samtidigt som eleven sjunger själv.  

Boel: Jag tycker att det är viktigt att man som sångare lär sig att fungera gentemot 

en annan röst, alltså en annan stämma. Att helt enkelt kunna hålla en egen stämma 

och kunna finnas i flerstämmiga sammanhang. 

Vidare tränar duetten elevens förmåga att sjunga stämmor och att sjunga med stabilitet i 

flerstämmiga sammanhang, vilket är till hjälp om eleven ska sjunga i kör och ensemble 

förutom i duettsammanhang, anser Boel. 

Boel: Man stärker sin egen, ja att man inte liksom så fort nån annan sjunger nånting 

annat så wooouuäh. … ja stabilitet helt enkelt.  

Stabiliteten utvecklas genom att eleven får tillfälle att öva sitt gehör i skarpt läge och förhålla 

sig till harmoniken i musiken anser Lovisa. 

Lovisa: Och det kan ju kanske va att man, att dom får en understämma och man som 

lärare sjunger melodin. För melodin kan de oftast. Och att de får lära sig kanske att 

relatera en understämma på not, eller överstämma, i förhållande till en melodi som 

dom kan. För då hör de ju om det harmoniskt är liksom (paus) nånting. 
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Lovisa anser också att förmågan att sjunga a prima vista1 är något som kan övas om eleven 

får noter och sedan sjunger duetten direkt med sin lärare utan att gå igenom de olika 

stämmorna först.  

Lovisa: Alltså spel och sång efter noter, då får man ju ta väldigt enkla visor och sen 

tar man stämmorna direkt så att de lär sig att göra det samtidigt.  

Lovisa menar vidare att det kan vara mer lustfyllt att öva notläsning genom att sjunga duett än 

att sjunga enskilt. 

Lovisa: Självklart läsa noter också och det kan ju vara roligare att sjunga en duett än 

stå och läsa bara nånting. 

Att duettformen främjar lust och motivation är något som flera lärare återkommer till, se nästa 

avsnitt. 

5.4. Självförtroende,	  inspiration,	  lust	  och	  motivation	  

Alla lärare är eniga om att det är roligt, inspirerande, motiverande och lustfyllt för eleverna att 

sjunga duett tillsammans med sina lärare, och att det dessutom är roligt för lärarna själva. 

Boel: …nej men det är ju roligt också. Det är ju roligt att musicera ihop.  

Intervjuare: Just det. 

Boel: Ja eller hur. Det är viktigt. Det är ju jätteviktigt.   

Även Moa framhåller vikten av lust vid sångundervisning. 

Moa: Asså den goda känslan är ju så mycket värd för att man sen då ska ta tag i sitt 

övande. Att det känns kul. Det ska ju va kul. 

Johanna tänker tillbaka på när hon själv har varit sångelev. 

Johanna: Jag har alltid tyckt att det har varit roligast när man får musicera ihop 

med sin lärare. När det har känts som att man skapar nånting tillsammans. 

 

Anna sjunger duett med sina elever främst för att inspirera och motivera dem. 

Anna: Det är ju ofta när man känner att det är någon som klarar det extra bra som 

kanske ska få lite uppmuntran och så. 

Johanna lyfter inspiration ur ett elevperspektiv. 

                                                
1 Att sjunga a prima vista innebär att en sång sjungs utan förberedelse direkt från notbladet. 
Med andra ord, att noterna läses och sjunges samtidigt.  
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Johanna: Jag tycker alltid att det är väldigt roligt när man får höra sin lärare 

sjunga. För att det är så anonymt på nå vis. Man får aldrig höra, man bara ”Okej du 

är min lärare och jag ser upp till dig typ. Du har svaren på allt” har man ju tänkt. 

Och då att få höra (paus) då blir man ju såhära ”wow”. 

Johanna och Sara menar att den beundran eleven förhoppningsvis känner för sin lärare gör att 

eleven känner sig inspirerad av att få sjunga med denne. Eleven närmar sig det professionella 

sammanhanget och motiveras av det. 

Sara: Jag tror man kan inspireras av att man får göra det där. Ungefär som, jag 

skulle ju också känna det om vi säger, om jag nu fick sjunga med nån. (en stjärna) 

”Wow, häftigt!”. 

 

Att sjunga duett med sin lärare kan generera en stark, positiv upplevelse hos eleven som ger 

en förnimmelse av hur denne kommer att uppleva sång när denne har kommit längre i sin 

sångliga utveckling, berättar Lovisa. 

Lovisa: Nämen, det är roligt att kunna styra dem och de som får de här 

upplevelserna, det är ju fantastiskt att kunna ge dem. Det handlar ju lite om att man 

vill ge dem den känslan man själv har när man sjunger. För att den är det så få som 

har. Alltså, det är ett sånt jobb tills man kommer dit. 

Dessa upplevelser kan med andra ord vara som att tjuvkika in i framtiden, vilket kan sporra 

och motivera eleverna. 

 

Lärarna anser att de kan stärka sina elevers självförtroende genom att sjunga duett med dem.  

Sara: Jag menar jag har ju själv varit student och sjungit, inte med min lärare, men 

med professionella medan jag var student och jag vet ju hur mycket man lär sig av de 

professionella. Man ser på hur de gör. Och samtidigt känner man ”men jag är ju 

också med i det här professionella sammanhanget fastän jag är student” och det 

tycker jag man kan tänka även som elev ”jamen jag kan sjunga det här tillsammans 

med min lärare och det låter jättebra!” … Det är inte som att man tänker att det här 

är en elev och det här är en lärare för så lät det ju inte eftersom det blev en annan 

(paus). Ett annat sätt att sjunga, så att jag tror att det kan stärka eleven också va, att 

”jamen jag kan ju det här” va. 

I gruppintervjun var lärarna rörande överens när vi, som samtalsledare, kom med 

påståendet att duett med sin sånglärare kan stärka elevens självförtroende. 
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Intervjuaren: ...och att eleven kan få ett ökat självförtroende när den märker att 

”jag klarar av det här”.  

Johanna: Absolut (De andra mm:ar instämmande) 

Intervjuaren: Ni instämmer? 

Moa: Jadå (Ylva: Mm) 

Johanna: Absolut. Alla gånger. 

 

Lovisa menar att eleven kan börja jämföra sig med läraren, i synnerhet om eleven är inne i en 

känslig tonårsperiod, och känna sig dålig och otillräcklig.  

Lovisa: Är man i en känslig tonårsperiod och egentligen sjunger för att… Jamen man 

tycker att det är kul men man är så ”himla dålig” och ingenting är… Åh man duger 

inte liksom och ”det här var inge bra, åh men shit hon är så himla bra, varför ska jag 

ens stå här och bara förstöra den här duetten” alltså…  

Sara berättar att det kan skapa nervositet hos eleven när denne får chansen att sjunga med 

någon denne beundrar och ser upp till. Eleven kan ha svårt att slappna av och kan känna press 

att prestera när denne ska sjunga tillsammans med lärare.  

Sara: De som då har svårigheter, de blir ju störda av att jag är lärare va. De kan inte 

bortse från att jag är lärare. ”Oj nu ska jag visa upp mig. Usch jag kan inte det här”. 

I dessa fall kan duetten stjälpa snarare än hjälpa enligt Lovisa och Sara. 

5.5. Uttryck	  och	  konsertsituationer	  

Att sjunga duett med sin lärare kan utveckla elevens sceniska uttryck då det kan vara 

inspirerande och lättare att ha någon att agera mot istället för att sjunga och agera solo tycker 

Boel. 

Boel: Om man till exempel ska jobba med sceniskt uttryck så kan jag tycka att det är 

bra för då, det blir ju naturligt att man har en motpart, att man kan agera lite mer… 

att man just där kan få jobba just med det sceniska uttrycket och spela ut mot 

varandra och kommunicera. 

Läraren kan med sitt uttryck inspirera eleven till att hitta ett eget passande uttryck eftersom 

det läraren gör utgör ett ramverk för eleven att utgå ifrån uttrycksmässigt, menar Boel.  

 

 Flera lärare tycker också att duetten främjar musikalisk tolkning och stil.  
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Anna: Ja det är klart om jag gör en tolkning, en musikalisk tolkning och berättar att 

”den här sången handlar om en tjej som har förlorat sin mamma” och ger en 

fördjupning då får de ju en bättre förståelse för sången och gör en bättre tolkning.  

Med sitt sätt att sjunga kan läraren också visa eleven vilken sångstil som passar till den 

aktuella sången. Johanna tänker sig in i elevperspektivet. 

Johanna: …det är ju jättevanligt att läraren lägger stämmor eller typ när man 

jobbar med improvisation så jobbar man ju mycket tillsammans. Alltså att man bollar 

idéer och då, det är ju klart man plockar upp fraser som läraren gör. Att man får lite 

det språket. Man plockar det, för det är kanske det första man får höra rent (paus) 

”jaha” jag har kanske inte lyssnat på blues. Men nu får jag det här. Och då blir det 

dom första fraserna jag lär mig. Precis som om jag skulle sitta hemma och lyssna på 

blues då skulle det bli mina första referensfraser typ. 

 

Enligt Lovisa och Boel är lärarens inverkan på eleven vid konsertsituationen viktig. Läraren 

blir en trygghet för eleven i mötet med publiken. 

Lovisa: Jo, bara, alltså bara att man är där brukar ju hjälpa. Att man är lugn. 

Nervositeten hos eleven kan minska med hjälp av lärarens blotta närvaro. Genom att läraren 

är lugn i en konsertsituation hjälper det eleven att förstå att det inte är farligt att uppträda. 

Detta kan bidra till att ge eleven positiva associationer, istället för negativa, till 

konsertsituationen. 

Boel: Sen kan det också vara bra om till exempel man har elever som kanske tycker 

det är väldigt obehagligt att sjunga, att sjunga på konsert själv, så kan det ju kännas 

tryggt att man är två. 

Att läraren dessutom sjunger tillsammans med eleven under konserten kan vara en bra ingång 

till att överhuvudtaget få eleven att våga framträda. Eleven befinner sig i en mindre utsatt 

situation tillsammans med läraren än om denne skulle ha sjungit solo menar Boel. 

 

Anna upplever att eleverna utvecklas till en högre nivå under konserterna.  

Anna: Jag skulle vilja säga att konsertsituationen, nu pratar jag om duett när jag 

sjunger på konserter med elever för det är ju egentligen då man märker för varje 

gång att man höjer ribban. Att elevernas ribba höjs.  

Det skarpa läget gör att eleverna skärper till sig och presterar bättre än de generellt gör på de 

enskilda lektionerna. Anna och Johanna upplever också att det är utvecklande för eleven att 
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möta eventuella rädslor för uppträdandet och lära sig övervinna dessa. Johanna beskriver det 

ur ett elevperspektiv. 

Johanna: Att man får skärpa sig och ba ”yes, nu ska jag göra mitt bästa” typ. 

5.6. Ansvar,	  samarbete	  och	  musikalitet	   	  

Att sjunga duett med sin lärare på konsert lär eleven att föra sig i musikaliska sammanhang 

anser Lovisa. Läraren kan finnas med som förebild och guide vid mötet med exempelvis en 

orkester och dirigent. Andra exempel på sådana musikaliska sammanhang är i mötet med 

ackompanjatör, ett band eller en kör. 

Lovisa: Men det blir också enormt bra för att eleverna får sjunga med orkester och 

det som är bra, eftersom jag är där, jag kan lotsa dem och hjälpa dem in. Jag hade 

själv den förmånen att få bli liksom inguidad i hur jag ska hantera orkestern och 

dirigenten och allt sånt och det är ju helt ovärderligt. 

Att som elev få tips och råd av sin lärare under en repetition med orkester är få förunnat 

eftersom läraren sällan har möjlighet att vara tillgänglig för sådana tillfällen (det inträffar ofta 

på kvällar och helger). Om läraren själv ska vara med och sjunga blir det naturligt att denne 

närvarar vid repetitionen och detta ger läraren möjlighet att vaka över sin elev anser Lovisa. 

 

Att få en känsla för hur arbetslivet som sångerska/sångare är, genom att jobba med pianist, är 

en positiv effekt som även Sara tar upp.  

Sara: Det som var väldigt positivt var ju det här när vi diskuterade tillsammans med 

pianisten som kompade och att även då eleven fick liksom komma med sina 

synpunkter utifrån sin (paus). Som man jobbar professionellt, va. Det tyckte jag var 

jättebra. 

Det blir också ett tillfälle för eleven att komma med egna musikaliska idéer säger Sara.  

 

Samarbetsförmågan stärks genom att eleven måste ta hänsyn till gruppen och se till dess bästa 

fortsätter Sara. Att sätta gruppens bästa före sitt eget kan vara utmanande men är viktigt att 

klara av inför framtiden för en sångerska/sångare.  

Sara: För man samarbetar ju både med sig själv, med läraren, med pianisten, och 

tillsammans med andra då. För det är ju väldigt socialt att sjunga tillsammans. Och 

just det här att man måste gå lite utanför (paus). Du kan inte hålla på och ojja dig 

och greja, det går inte, utan du måste göra det du är där för att göra och plocka fram 
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andra sidor hos dig själv för det är ingen som är intresserad av om du inte (paus). 

Jag menar, kan inte du dina saker, jamen då får man ju stå där och skämmas.  

Intervjuaren: Man får ett större ansvar.  

Ja man får ett mycket större, man bör få det i alla fall. Man bör få större ansvar 

(paus). Och det tyckte jag att jag kunde känna att, jag menar dom kunde ju sina saker 

men vi hade ju ett sånt förhållande men det var ju inget översitteri eller nåt sånt utan 

vi jobbade som på samma nivå, det var bara det att jag hade mer erfarenhet 

Eleven får med andra ord ett större ansvar för det egna bidraget till gruppen och den måste 

också kunna stå på sig samtidigt som den samarbetar. Detta gör att eleven får öva på att ta 

egna initiativ, agera självständigt och därigenom stärker denne sin egen identitet.  

 

Lovisa beskriver att hon kan göra eleven medveten om hur sångerskor/sångare kan styra 

medmusiker genom att använda sin andning. Detta genom att först visa att hon kan styra 

eleven och sedan får eleven applicera tekniken på medmusiker. 

Lovisa: ”Kolla nu jag kan styra er totalt bara genom hur jag använder min kropp, 

jag viftar inte, jag gör inget, jag gör det med min andning, min artikulation, min text 

som gör att jag kan ta ner tempot, jag kan ta upp tempot.” Och det är helt 

ovärderliga kunskaper när man är ute och sjunger med orkester sen eller (paus). Ja, 

vad man nu vill manipulera. 

Som sångerska/sångare kommer eleven oundvikligen att samarbeta med musiker som vill 

påverka musiken enligt sin åsikt. För att eleven ska kunna påverka musiken på ett sätt som 

gynnar dennes sångteknik och tolkning måste eleven ha kunskap om hur denne arbetar med 

sin kropp på ett sätt som främjar elevens sak. Med andra ord är, enligt Lovisa, förmågan att 

kunna manipulera sina medmusikers tempo och frasering genom sin andning ett användbart 

verktyg för en sångare. 

 

Sara påpekar att eleverna blev mer självständiga när de sjöng duett med henne än tidigare när 

det endast sjungit solo. 

Sara: Men jag tycker att det var, alla höjde sig, du vet. Det var som att de blev 

självständigare. 

Det ökade ansvaret som kommer av att eleven måste förhålla sig till en annan stämma kan 

medföra att eleven i högre grad står på sig och tar sin plats musikaliskt, kroppsligt och 

uttrycksmässigt när den sjunger tillsammans med läraren, menar Sara. 
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Boel anser att duetten gör att eleven upplever en känsla av att vara en del i en gemenskap, 

vilket kan leda till att eleven presterar bättre och utvecklar sin lyhördhet. Just lyhördhet är en 

viktig förmåga att träna inför framtida musikaliska samarbeten. Som sångerska/sångare 

kommer du ständigt att samarbeta med andra musiker eftersom sång oftast ingår som en del i 

en ensemble. 

Boel: Jag menar det här handlar ju också om att väcka en lyhördhet hos eleven. … 

då kommer man ju in på fraseringar och att man samspelar i hur starkt eller svagt 

man kan sjunga. … det blir väldigt tydligt att det både är ett givande och tagande. 

Asså att man behöver kunna leda men man behöver också kunna följa och det är ju 

ganska viktig kompetens som sångerska eller sångare.  

Med andra ord, eleven utvecklar en lyhördhet och lär sig att det är en växelverkan mellan att 

leda och att följa i en duett. 

 

Musicerande och kommunikation är något som framhävs av Boel. 

Boel: Ja att man utvecklar lite andra saker som man inte utvecklar när man bara 

jobbar, liksom, fokuserat på enskilt och sen kan jag också tycka det att det är ganska 

viktigt att man inte hamnar bara i teknik och nu tänker JAG på hur jag ska göra med 

MIN röst och nu ska jag göra… Utan att man faktiskt får musicera och det är ju så 

att är man flera som musicerar tillsammans så blir det ju, man kommunicerar ju. Och 

kommunikation tycker jag ju är jätteviktigt. På alla sätt. 

Johanna och Ylva håller med om att kommunikationen hamnar i centrum.  

Johanna: Det blir ju mer ett fokus på situationen i rummet tillsammans med den här 

personen. (Ylva: Jo) Samspelet, och vad gör du nu? (Ylva: Just det) Okej hur 

snappar jag upp det litegrann? Tolkar det och att man bollar mellan varandra. 

 

Att sjunga duett med sina elever bidrar också till den allmänna musikaliska utvecklingen och 

generella kunskaper i ämnet musik anser Lovisa. 

Lovisa: Sen, jag tycker allting som har med musikalisk utveckling och lära dem om 

musik. 

5.7. Undervisningssituationen	  och	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  

Den variation som uppstår i undervisningen när läraren sjunger duett med sin elev och att 

duettrepertoaren införlivas ses av Boel som något positivt. 
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Boel: Det blir ju en dynamik i undervisningen kanske. … att det blir omväxlande. 

Man kan få in en annan repertoar kanske än vad man skulle kunna få in annars. 

 

Anna tycker att duetten stärker relationen mellan elev och lärare. 

Anna: Ja vi får en tätare relation, nämen det kan man faktiskt säga. Att det blir att de 

känner sig speciella och utvalda. 

När lärare och elev musicerar tillsammans förstärks gemenskapen dem emellan och eleven får 

en positiv känsla av utvaldhet menar Anna. 

 

Sara förklarar att läraren kan använda duetten som ett verktyg för att få information om 

elevens kunskaper och lärstilar. 

Sara: Samtidigt så tyckte jag att det var intressant att se hur mina elever betedde sig 

när jag sjöng då över eller understämman (paus) har de lärt sig nånting av hur jag 

gjorde det då? 

Genom att byta stämma med sina elever fick Sara nya insikter om eleverna och hur dessa 

tillgodogjorde sig hennes undervisning. 

 

Sara tycker också att hon kliver ur sin lärarroll och blir sångerska när hon sjunger duett med 

sina elever. Detta resulterar i att hon och eleven befinner sig på samma nivå och blir 

medmusiker istället för lärare och elev.  

Sara: För att då blir rollen av ”vi gör det här ihop och ändå ska jag visa dig” medan 

när man sitter här (vid pianot) så lyssnar man ju bara.  

Detta innebär också att läraren och eleven upptäcker saker, exempelvis styrkor, svagheter, 

tolkningsmöjligheter och musikaliska idéer, tillsammans istället för att läraren påpekar dem 

för eleven, anser Sara. 

5.8. Förebildning	  kontra	  duett	  

De flesta lärarna är eniga om att skillnaden mellan att förebilda och sjunga duett med sina 

elever är att det ger olika saker.  

Boel: Då är man ju mera kanske fokuserad på tekniska bitar under det att man 

förebildar. Man förebildar ju oftast för ett syfte så. Medans jag tycker att duetterna 

kanske tillför nånting mera, att där handlar det mer om ett musikaliskt skeende. Och 

att man också, ja självklart är ju förebildandet väldigt viktigt också, det handlar ju 
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inte om det. Men det är ju också viktigt att eleven själv hittar ju sitt eget sound och att 

man kan hitta liksom verktygen för att vila i sin egen tonbildning och sitt eget sound. 

Både Boel och Lovisa menar att när läraren förebildar lyssnar eleven framför allt på 

tonbildningen och försöker tillgodogöra sig något tekniskt. När läraren sjunger duett med sin 

elev övar eleven sin musikalitet vilket kan ge positiva bieffekter som exempelvis att teknik 

faller på plats.  

Lovisa: Så att man förebildar ju, det gör man ju ibland, men det handlar ju mer om 

att de ska höra nånting i (paus). Det är ju en ren tonbildningsteknisk grej. När man 

jobbar musik tillsammans så handlar det om musik. Visserligen så kommer det att 

påverka deras teknik men man tar det (paus). Det handlar inte om tonbildning. 

Boel anser att duettformen kan vara ett sätt att se till att tekniken är till för musikaliteten och 

inte tvärtom.  

Boel: Och sen att man är i ett musikaliskt skeende alltså att man musicerar 

tillsammans med någon annan. Det är egentligen, det är svårt att rangordna de där 

men, men just att ha musicerandet i centrum, så att det inte blir tekniken i centrum. 

Det tycker jag är viktigt. 

Ylva ger sin syn på saken och menar att fokus hamnar på andra saker än den egna 

tekniken när två sångare sjunger tillsammans. 

Ylva: Jag kan tänka mig att skillnaden är mental. Lite som du säger att om man 

tycker om att sjunga duett, så just då så är det inte i fokus ”undrar hur jag låter” 

utan man kanske lyssnar mer på sin medsångare sådär. Och att fokus blir nån 

annanstans, så att det kanske är DET som gör att musiken blir i centrum och inte 

tekniken. 

 

Anna menar att eleverna har lättare att ta till sig hennes klang när hon sjunger duett med dem 

än när hon förebildar.  

Anna: Jag tycker ju att de har lättare att härma mig om vi har en duett än om de ska 

sjunga själva. 

 

Sara anser att hon blir mer aktiv, fysisk och gör större impulser som eleven kan lära av när 

hon sjunger duett än när hon förebildar.  

Sara: Impulser man gör fysiskt… blir ju större. 
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Det kan då bli lättare för eleven att rent visuellt se vad läraren menar om läraren är yvigare i 

sitt kroppsspråk menar Sara. 

 

Enligt Boel är läraren ett redskap för att eleven ska utveckla andra sidor hos sig själv än vid 

enskild sång.  

Boel: Men i övrigt så tänker jag att det här handlar ju inte om att läraren ska ta plats 

utan det här handlar ju om att man ska bara finnas till som ett extra redskap för att 

eleven ska kunna utveckla andra sidor som man inte kan göra när man bara sjunger 

själv.  

5.8.1. Icke	  verbal	  kommunikation	  

Flera lärare har upplevt icke verbal kommunikation när de sjungit duett med sina sångelever. 

Kommunikationen beskrivs som fysisk, emotionell och intuitiv vilket skiljer sig från den 

traditionellt mest använda kommunikationsformen, verbal kommunikation.  

Intervjuaren: …det uppstår ett visst mått av icke verbal kommunikation när man 

sjunger tillsammans. 

Sara: Ja och den är ju väldigt fysisk. Emotionell. 

Även Boel upplever en annan typ av kommunikation än den traditionella. 

Boel: Och det handlar ju just om att man kommunicerar ju på ett annat sätt. Det är ju 

mera intuitivt och lyssnande och givande och tagande. 

Sara beskriver att eleven hänger på och tar stöd av läraren.  

Sara: Det är ungefär som att sjunga i kör, den man står bredvid liksom smittar av sig 

på den andra. 

Även Ylva har upplevt att hon kan påverka elever på ett annat sätt än med verbal 

kommunikation genom att sjunga tillsammans med dem och därigenom kan få fram 

volym, klangfärg och energi. 

Ylva: Alltså lägga stämmor och det är ju egentligen bara för att få personen att 

tordas göra i rätt volym eller alltså att man försöker trigga klangfärg eller att det ska 

vara sådär så att absolut smittar det ju av sig att man sjunger med. Det tycker jag. 

Energi eller vad det kan vara man är ute efter. 

 

Lovisa talar om att kunna ge en, ibland euforisk, upplevelse av att sjunga till eleverna. Det är 

ett sätt att ge eleverna den känsla som sånglärarna själva har när de sjunger, en känsla som 
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eleverna inte kan uppnå på egen hand eftersom de inte kommit lika långt i sin sångliga 

utveckling.  

Lovisa: Det handlar ju lite om att man vill ge dem den känslan man själv har när 

man sjunger. För att den är det så få som har. 

Hon anser det positivt för elevens sångteknik eftersom det skapar referenser som eleven kan 

återkomma till. Det kan motivera och sporra eleven men det är också en ordlös 

kommunikation från läraren till eleven. Läraren kan inte ge eleven den erfarenheten utan att 

själv sjunga och förmedlar känslan via den musikaliska och fysiska upplevelsen. 

 

Lovisa och Sara uttrycker att de kan styra sina elever under tiden de musicerar genom 

andning, texthastighet, frasering och tempobehandling. 

Sara: Och då är det ju klart att som elev åker man ju lite snålskjuts på läraren, för 

läraren styr ju ändå, även om jag sjunger en understämma så styr man med sin röst, 

va, hur man sjunger. 

Detta ger en referens till eleven som läraren inte nödvändigtvis talar med denne om.  

Lovisa: Ibland så får det bara va. Därför att de måste få (paus). Det går inte att 

analysera allting in i minsta detalj utan ibland så måste (paus). Det beror lite på vad 

det är för att ibland så måste upplevelsen få vara (paus) där. Och sen kanske man tar 

upp det långt senare. När man tar fram nånting liknande.  

Intervjuaren: Så det gäller då för dig att göra en avvägning, ska vi prata om det 

eller inte? 

Lovisa: Mm. Ja jag tycker det… Och ibland så kanske man inte gör det första gången 

utan man försöker knyta an till det i den enskilda undervisningen sen. Att ”minns du 

vad du gjorde i duetten? Hur tänkte du när du fraserade då?” Så att man inte hela 

tiden, det är inte mina analyser och mitt sätt att se utan man låter det få mogna hos 

dom och sen att dom själva kommer med hur dom tycker dom gjorde. 

Att låta eleven själv få fundera och analysera duettsjungandet på egen hand borgar för att 

läraren inte pådyvlar eleven sina egna analyser utan låter eleven tänka själv menar Lovisa. 

 

Boel nämner också att just den icke verbala kommunikationen kan vara ett medel för att nå 

elever med olika lärstilar.  

Boel: Det är ju jätteolika. Och det är ju väldigt olika. En del vill ju, alltså en del lär 

sig mest om man ritar på tavlan så får man titta, andra är om man säger det, en del 
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måste själva få söka, alltså det är ju väldigt olika det handlar, ibland kanske det 

handlar just mycket om att man måste gå in från en annan ingång alltså så. En del 

vill verkligen att man ska, alltså de behöver man verkligen känna alltså ta i varandra 

nästan och känna. 

Den icke verbala kommunikationen utgör, med andra ord, ett verktyg för läraren i sin strävan 

att nå elever. 

 

Lovisa tycker att det är de sångelever som har en stark upplevelse av att sjunga, de som är 

inkännande, som lär sig mest av att sjunga duett med sin lärare.  

Lovisa: Man måste ju kunna göra kopplingen mellan det man gör i den stunden och 

koppla det till nånting eget. De som inte kan koppla det, de har ju inte lärt sig 

nånting. Men de sjunger bättre för stunden. 

Även Ylva påpekar att det är olika för olika elever huruvida de kan göra kopplingen 

mellan upplevelsen och sitt eget musicerande eller inte. 

Ylva: … då är det ju beroende på vilken elev det är, om den tar till sig. För nånstans 

handlar ju, all sång om handlar ju om egen självuppfattning och ”vad händer i mig 

och hur känns det nu om jag tar i såhär mycket då känns det såhär och om det ska 

låta så då måste det kännas så” och det har ju en del lättare för än andra. 

Sara, däremot, fastslår att alla sångelever har nytta av den icke verbala kommunikationen som 

uppstår vid duettsång eftersom eleven då upptäcker styrkor och svagheter på egen hand.  

Sara: Jag tror nog alla har det, därför att situationen blir musicerandet va. Och då 

upptäcker man också då problemen man har. 

5.9. Duettens	  effekter	  på	  det	  centrala	  innehållet	  i	  gymnasiekursen	  Sång	  1	  

Lärarna i de enskilda intervjuerna fick ta ställning till huruvida duett mellan lärare och elev 

kan främja de områden som behandlas i gymnasiekursen Sång 1 (Skolverket, 2011b). Detta 

illustreras med nedanstående tabell där den vertikala axeln representerar antalet lärare och där 

den horisontella axeln representerar de olika områdena. 
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Fig. 3 

 

Av tabellen kan utläsas att det är Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form och 

Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder som samtliga lärare anses gynnas av 

duettsång mellan lärare och elev. Det finns dock andra områden som också gynnas och det 

enda område som ingen av lärarna anser kan främjas av metoden är kunskap om Arbetsmiljö 

vid musikutövning. 
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6. Resultatdiskussion	  
I detta kapitel diskuteras resultatet av studien i förhållande till bakgrunden och tidigare 

forskning. Lärarnas uppfattningar undersöks ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi tar också 

avstamp i gymnasieskolans styrdokument (Skolverket 2011 a & b), i mästarläran och beaktar 

olika lärostilar (Boström & Wallenberg, 1997; Dunn, 2001). Som avslutning ges förslag till 

fortsatt forskning. Syftet med undersökningen var att undersöka sånglärares uppfattningar om 

huruvida duettsång med deras elever bidrar till elevers sångliga utveckling. Utifrån 

frågeställningarna formulerades tre underrubriker för att tydligt visa hur resultatdiskussionen 

svarar mot syftet och frågeställningarna. 

6.1. Effekter	  på	  elevers	  sångliga	  utveckling	  

Lärarna i studien nämner många positiva effekter på elevens sångtekniska utveckling, såsom 

gehör och musikalitet. Även framsteg i elevens sociala utveckling beskrivs, bland annat ökad 

samarbetsförmåga och större självförtroende. Enligt Lgy 11 (Skolverket, 2011a) ingår det i 

gymnasielärarens uppdrag att just motivera eleven och stärka dennes självförtroende. Det är 

också viktigt för den sångliga utvecklingen att eleven vet sina styrkor och svagheter, något 

som Sara framhåller att duetten kan bidra till. De negativa effekterna som kan uppstå, kan 

även de, vara av både sångteknisk och social art. Arder (1996) nämner, även hon, både 

sångtekniska och sociala aspekter som kan främjas av duettsång mellan lärare och elev.  

 

Schenck (2000) menar att läraren utgör en förebild för eleven när denne sjunger tillsammans 

med sin elev. De lärare som intervjuats har varit medvetna om den positiva förebild de kan 

utgöra för eleven med avseende på hur de använder sina röster när de sjunger med sina elever. 

Vidare uttrycker lärarna samstämmighet om att eleven, medvetet eller omedvetet, imiterar 

lärarens sätt att sjunga vid duettsången. Lovisa berättar att hon är mycket medveten om att 

hon är en förebild och använder sin egen röst för att ”smitta av sig” på eleven. Även Ylva, 

Sara och Anna uttrycker att de, i sin undervisning, använder sina röster för att få eleven att 

”haka på”. Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta ett exempel på hur läraren vid duettsång är 

en mer kompetent kamrat (Vygoskij, 1978) som genom sitt sätt att sjunga, och därigenom 

tillhandahålla verktyg, kan hjälpa eleven in i nästa proximala utvecklingszon. Där sjunger 

eleven på ett sätt denne inte skulle ha klarat på egen hand. Genom att imitera sånglärarens sätt 

att sjunga kan eleven så småningom erövra den sångliga aspekt som stod på tur att läras in, 
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enligt Strandbergs (2006) sätt att förklara begreppet proximal utvecklingszon. Lovisa 

beskriver detta fenomen som att läraren ger eleven en förnimmelse av hur det kommer att 

kännas för eleven att sjunga när denne har kommit längre i sin sångliga utveckling. Diller 

(1975) skulle, å sin sida, beteckna fenomenet som den tysta kunskap som lärlingen tillägnar 

sig via mästaren ur ett mästarläraperspektiv. 

 

Imitation är en central del av sångundervisning (Schenck, 2000) och utgör ett viktigt element 

vid duettsång mellan lärare och elev. All imitation sker genom proprioception (Hannaford, 

1997) vilket gör det till en mycket kraftfull överföringsmetod som involverar hela kroppen. 

Sångundervisning bygger traditionellt sett på mästarläran (Hanken & Johansen, 1998) som 

innebär att mästaren vet på vilket sätt saker bäst ska utföras. Arder (1996) tar mot denna 

bakgrund upp en fara med imitation och mästarlära inom sångundervisningen. Liksom Boel, 

Moa och Ylva, anser hon att det finns en risk att eleven härmar sin lärares sätt att sjunga 

istället för att använda och utveckla sin egen röst. Även Zangger Borch (2012) och Waterman 

(2006) ser faror med att eleven börjar anpassa sin röst till sammanhanget istället för att stå fast 

vid sin egen klang. 

 

Det sociokulturella perspektivet menar att lärande sker genom deltagande i en 

praxisgemenskap (Säljö, 2000) och genom att sjunga tillsammans med sin lärare deltar eleven 

i just en sådan. Att deltagande i en praxisgemenskap ses som en förutsättning för lärande är 

centralt även inom mästarlära (Nielsen & Kvale, 2000). Lovisa berättar att hon i en 

konsertsituation kan guida eleverna vid mötet med andra musiker och dirigenter. Med andra 

ord kan hon likt en mästare visa sin lärling hur en sångare bör agera i mötet med sina 

medmusikanter. Därmed uppfylls gymnasielärarens uppdrag att ge eleven stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011a).   

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det intressant att resultatet visar att lärarna upplever att 

eleven genom att sjunga tillsammans med läraren kan stärka sin identitet och självständighet 

och inte tvärtom. Sara berättar om det ökade ansvar som eleven automatiskt får när denne 

samarbetar med andra musiker eftersom eleven måste ansvara för sitt bidrag till gruppen och 

stå på egna ben. Johanna, Moa, och Ylva menar att eleven får större självförtroende av att 

genomföra lyckade samarbeten och därmed stärker denne sin identitet.  Läraren, det vill säga 

den mer kompetenta kamraten, försöker alltså inte göra eleven beroende av lärarens hjälp utan 
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guida eleven mot självständighet och göra sig själv överflödig. Detta går emot Hankens och 

Johansens (1998) kritik mot mästarläran eftersom de hävdar att mästarlära kan bidra till att 

eleven blir mindre självständig.  

6.2. Lärostilar	  som	  främjas	  av	  duettsång	  

Föreliggande undersökning visar att vid duettsång mellan lärare och elev kommuniceras 

kunskap på andra sätt än vid traditionell, enskild sångundervisning. Sara och Boel menar att 

vid duettsång är läraren mer fysiskt aktiv än annars och att det uppstår en annan form av 

kommunikation i rummet än enbart den verbala. Denna kommunikationsform är fysisk, 

emotionell och intuitiv förklarar de. Boel anser även att denna icke verbala kommunikation 

kan vara ett verktyg för läraren, som hjälper denne att nå fler elever, eftersom hon anser att 

elever har olika sätt att lära på. Detta uttalande kan kopplas samman med Boström och 

Wallenberg (1997) och Dunn (2001) som framhåller en lärostil som kallas kinestetisk där 

eleven lär sig saker via känslor eller genom praktiskt arbete. De anser, liksom Boel, att lärare 

bör tillgodose elevers olika lärostilar för att försäkra sig om att nå så många elever som 

möjligt, något som även står fastslaget i Lgy 11 (Skolverket, 2011a). Millman förespråkar 

imitation vid lärande och beskriver det ”...som om en kropp lärde sig något direkt av en annan 

utan att intellektet kom i vägen” (1994, s. 133). Detta beskriver väl hur kinestetiskt lärande 

fungerar där intuition och tyst kunskap står i centrum. Denna lärostil är också central inom 

mästarlära eftersom undervisningen inte är uttalad utan sker genom icke verbal 

kommunikation (Nielsen & Kvale, 2000). 

 

Wackerhausen (1996) och Hannaford (1997) går ännu längre och menar att ord aldrig är 

tillräckliga för att fullständigt förmedla kunskap som ska utövas. Detta styrks av Strömquist 

(1992)  som anser att 70-80 procent av kommunikation är kroppssignaler. Arder (1996) menar 

att den verbala kommunikationen förmedlar fakta medan den icke verbala kommunikationen 

förmedlar känslor. Även hon anser att läraren kan nå fler elever genom att variera sitt 

arbetssätt, exempelvis genom att inkludera duettsång i sin undervisning. Arders (1996) 

kommentar om att den icke verbala kommunikationen förmedlar känslor kan kopplas samman 

med Lovisas uttalande om att det är de inkännande eleverna som kan få ut mest av att sjunga 

duett med sina lärare. Även Ylva menar att det är elever med hög grad av självuppfattning 

som bäst tar till sig duettens positiva inverkan. Sara, däremot, anser att alla elevers sångliga 

utveckling gynnas av att sjunga duett med sin lärare eftersom alla elever har nytta av att ha 

kännedom om sina styrkor och svagheter. 
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Har en elev en holistisk läggning innebär detta att denne måste finna kunskap intressant för att 

tillgodogöra sig den (Dunn, 2001). Alla lärare i studien konstaterar att det är roligt och 

inspirerande för eleven att sjunga duett vilket, menar de, ökar elevens motivation. Det ingår i 

lärarens uppdrag i gymnasieskolan att motivera eleverna eftersom läraren ska se till att eleven 

upplever kunskap som meningsfull (Skolverket, 2011a).  

 

Pekkari (2007) och Hanken och Johansen (1998) definierar förebildning som en interaktion 

mellan mästare och lärling där mästaren visar hur något ska gå till. Sara menar att det är något 

annat än förebildning som sker när hon sjunger duett med sina elever. Plötsligt befinner sig 

lärare och elev på samma nivå, de är två musiker som ska musicera. Det är bara det att den 

ena musikern är mer erfaren än den andre. Detta anser Sara gynnar relationen mellan läraren 

och eleven vilket även Anna håller med om. Nielsen och Kvale (2000) anser att relationen 

mellan lärare och elev är viktig för elevens lärande, eftersom det borgar för en trygg och 

tillitsfull miljö. Detta är också något som ingår i skolans uppdrag eftersom alla som arbetar i 

skolan ska värna om en trygg och god lärandemiljö för eleverna (Skolverket, 2011a). 

6.3. Duetten	  som	  verktyg	  för	  sånglig	  utveckling	  i	  gymnasieskolan	  

De lärare som intervjuats enskilt konstaterade att många av de punkter som är listade i det 

centrala innehållet i kursen Sång 1 (Skolverket, 2011b) kan gynnas av att läraren sjunger duett 

med sina elever (se fig. 3 i Resultat).  Detta stämmer väl överens med Fagius och Larsson 

(1990) som anser att imitation, och då även duetten, främjar många olika musikaliska moment 

samtidigt. Kullberg och Sjögren förespråkar också imitation som ett sätt att använda tiden väl 

under lektionerna och som utvecklar instudering, frasering och timing parallellt (1995).  

6.4. Avslutande	  ord	  

Vi upplever sång som väldigt komplext och personligt. När en elev vill utveckla sin röst 

innefattar det även att utveckla vissa sidor av sig själv som person. Ämnet sång består dels av 

den måluppfyllelse som preciseras i Lgy11 (Skolverket, 2011b) men även av sociala aspekter 

(Skolverket, 2011a). För att kunna musicera tillsammans med andra måste eleven utveckla sin 

samarbetsförmåga, sin inlevelseförmåga och sin självständighet. Med förmågan att samarbeta 

följer förmågan att ta ansvar för sitt bidrag till gruppen, något som lärare i gymnasieskolan 

ska uppmuntra (Skolverket, 2011a). Sara uppgav ansvarsförmågan som en av de viktigaste 

egenskaper som kan främjas av duettsång.  
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Lärarna (se fig. 3 i Resultat), Fagius och Larsson (1990) och Kullberg och Sjögren (1995) 

anser att duetten gynnar många områden inom sånglig utveckling på samma gång. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att duett mellan lärare och elev inte bara gynnar den gymnasiala 

utbildningens innehåll utan också effektiviserar vägen mot målen. 

 

Vi anser att för att kunna agera självständigt i en grupp krävs ofta ett visst mått av 

självförtroende, vilket i sin tur kan gynnas av utmaningen att musicera tillsammans med 

någon annan. Med bakgrund av detta tror vi att duetten kan vara en väg in i musicerandet 

tillsammans med andra för de elever som inte har det självförtroende som krävs för att sjunga 

solo inför andra musiker. Detta grundas på att samtliga tillfrågade lärare anser att duett mellan 

elev och lärare kan gynna ett sådant självförtroende och skapar en trygghet för eleven. Denna 

trygghet, som innebär att läraren smittar av sitt lugn på eleven, fungerar även i 

konsertsammanhang. Detta är något vi själva har upplevt, Sundstedt med sin lärare och 

Jönsson tillsammans med andra sångare. 

 

De negativa effekter som kan uppstå genom duettsången är, enligt både Arder (1996) och de 

lärare som intervjuats, försvinnande få i sammanhanget. Vi drar slutsatsen att duetten mellan 

lärare och elev i allra högsta grad kan bidra till elevens sångliga utveckling om läraren 

använder duetten på ett medvetet sätt. Resultatet i denna studie har gett oss tillförsikt att 

använda duetten som verktyg i vårt framtida yrke som sångpedagoger.  

6.5. Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Under arbetet med bakgrunden i denna studie identifierades ett behov av svensk litteratur 

angående sångteknik och sångundervisning. Norge och Danmark tycks ha ett stort försprång. 

Den litteratur som är översatt till svenska är inte anpassad till hur sångundervisning ter sig i 

dagens samhälle och kan inte mäta sig med de nya rön som fortfarande bara finns på 

originalspråk. Här finns mycket att utforska och behovet av relevant litteratur på det egna 

språket är, enligt vår mening, stort hos svenska, verksamma sånglärare. 

 

Vad gäller duetten som fenomen har vi funnit oerhört lite tidigare forskning och rörande 

duettens effekter på sånglig utveckling finns knappt någon alls. En anledning till detta kan 

vara att sångundervisning, som forskningsområde, är relativt nytt vilket kan innebära att 

duetten ännu inte utforskats. En studie över en treårsperiod, med observation som redskap, för 
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att undersöka vilka effekter som kan uppstå när en lärare systematiskt sjunger duett med sina 

elever skulle tillföra ytterligare kunskap till detta fält. Det skulle också vara intressant för 

aktiva sånglärare att undersöka om det går att se fysiologiska skillnader när elev och lärare 

sjunger duett jämfört med när eleven sjunger solo. Det går även att undersöka vad som händer 

när en elev sjunger duett med en annan elev. Försök där forskare mäter sångformanten och 

använder olika metoder för att iaktta stämbandens rörelser och bröstkorgens funktion skulle 

kunna ge svar på huruvida duetten lämpar sig för att utveckla sångrösten. Begreppet 

sångformanten syftar på den energitopp i ljudspektrum där deltonerna blir mycket starka 

vilket leder till att sångaren kan höras tydligare utan att denne egentligen sjunger med mer 

ljudstyrka (Nationalencyklopedin, 2013; Zangger-Borch, 2008).  

 

I sökandet efter informanter till studien fann vi att det var svårt att hitta sånglärare som 

sjunger duett med sina elever i sin undervisning. Inom instrumentalundervisningen är det, 

enligt vår erfarenhet, betydligt vanligare. Det vore intressant att undersöka varför sånglärare 

inte använder duetten i samma utsträckning som sina kollegor.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som vore intressant att utforska är den icke verbala 

kommunikationens funktion i sångundervisning. Skulle sångundervisning kunna utvecklas 

och nå fler elever genom att läraren medvetet använde denna form av kommunikation? 
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a 

Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Intervjufrågor	  

 

• Presenterar syftet kortfattat och garanterar anonymitet. 

 

• Bakgrund: Namn, antal år i yrket, hur ofta har du sjungit duett med elever, på vilken 

nivå befann sig dessa elever? 

 

• Varför sjunger du duett med dina elever? 

• Följdfråga: Vad hoppas du uppnå? 

 

• Vad upplever du som positivt/negativt? För dig? För eleven?  

• Följdfråga: Finns det några sammanhang när det kan vara bra att ta till duett som 

metod? 

 

• Finns det någon skillnad på att bara förebilda och att aktivt sjunga duett med eleven?  

• Följdfråga: Är det några särskilda områden du kommer åt?  

 

• Upplever du att du når eleven på andra sätt än genom verbala instruktioner genom 

duett? 

 

• Ta med betygskriterier för Sång 1 (gymnasiet) – kan duett främja dessa kriterier? 

  



 

 

 

b 

Bilaga	  2:	  Diskussionsområden	  till	  gruppintervjun	  

 

Mötet med andra musiker 
Samarbete, ansvar, flerstämmighet, social utveckling 

En sångare sjunger nästan aldrig ensam. Oftast är man ackompanjerad eller sjunger 

tillsammans med någon. Vi har funnit att duett med sin sånglärare kan främja samarbete, 

ansvar, flerstämmighet och social utveckling hos eleven. Vad tror ni om det? 

 

Imitation 
Eleven hakar på och läraren smittar av sig 

Vi har funnit att eleven kan haka på sånglärarens sångteknik och framförallt då andning när 

den sjunger duett med läraren. Även lärarens uttryck och lugn smittar av sig på eleven. Vad 

tror ni om det? 

 

Referenser 
Egen analys, identifikation och självskattning 

Genom duetten får eleven referensramar att använda sig av vid sin sångövning. Genom att ha 

upplevt en känsla i kroppen tillsammans med sin lärare kan eleven försöka återskapa den på 

egen hand. Duetten ger också eleven insikt i sina egna styrkor och svagheter. 

 

Det är roligt 
Motivation, inspiration, självförtroende och lust 

Lärarna upplever att eleverna tycker att det är roligt att sjunga duett. Eftersom eleven ser upp 

till läraren kan eleven bli motiverad och inspirerad. Eleven får också ett ökat självförtroende 

när den märker att den klarar av situationen. 

 

Musiken i centrum 
Tekniken är till för musikaliteten och inte tvärtom 

Duetten tränar andra saker än enskild sång. Musicerandet och kommunikationen står i 

centrum. Det blir tydligt att tekniken inte har något självändamål. 

 


