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Abstract 

Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om hur sånglärare med klassisk 

inriktning arbetar med återkoppling i sin undervisning. Det teoretiska ramverket är 

socialkonstruktivistiskt och sociokulturellt och vidrör kommunikationsteori. Två sånglärare 

och tre sångelever observerades under sånglektioner och intervjuades därefter om återkoppling. 

Stimulated recall var ett sätt att få syn på hur informanterna talade om vad som hände under 

lektionen, medan observationerna syftade till att få syn på vad informanterna faktiskt gjorde. 

Studiens resultat visar att sånglärarna är multimodala i sin återkoppling och ofta förstärker sin 

verbala återkoppling med rörelser i kroppen. Relationer präglade av respekt och förtroende 

förefaller vara viktiga för både lärarna och eleverna och tillit är en förutsättning för att 

återkopplingen ska uppnå sitt syfte. Återkoppling utgör en stor del av den klassiska 

sångundervisningen och används som en slags metod av lärarna på det sättet att utvecklingen 

av elevens röst är i centrum och inte slutförandet av en viss uppgift. På så vis tydliggör resultatet 

att återkopplingen blir införlivad i den klassiska sångundervisningen. 

 

Nyckelord: Återkoppling, klassisk sångundervisning, lärares förhållningssätt, kommunikation 

i klassrummet  



Förord 

Den här vårterminen har, rent vädermässigt, varit rätt usel. Det har varit kallt, blåsigt och det 
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1. Inledning 

Känn dig som en noshörning 

Jag vet inte vad det är du gör! 

Tänk dig färgen röd... 

Det är inte ditt fel att du sjunger falskt – flygeln är ostämd 

Ovanstående citat är exempel på sådant jag själv och några av mina vänner har fått höra från 

olika sånglärare. Återkoppling kallas det i skolans värld. Det är fyra olika exempel på 

återkoppling, där frågan kan ställas om återkopplingen faktiskt gör det den syftar till, nämligen 

det att vägleda eleven i sin utveckling (Lundahl, 2014). Blir tonen som jag sjunger annorlunda 

om jag tänker på en röd jordgubbe istället för ett blått blåbär? Kan en människa med säkerhet 

veta hur en noshörning känner sig? Om eleven sjunger falskt för att flygeln är ostämd – stäm 

då flygeln! Med detta som bakgrund väcks frågan i mig vad som har hänt med alla som har 

studerat klassisk sång med mig under åren. Vad är det som har gjort att många har valt en annan 

karriär eller att vissa har fortsatt med musik men inte med klassisk sång? 

Som före detta sångelev, nuvarande sångstudent och blivande sånglärare är det mycket 

intressant att fundera över vad som egentligen sägs i sångklassrummet i återkopplande syfte. 

Vad säger läraren? Hur säger läraren det? Hur tas det emot av eleven? En lång erfarenhet av 

klassiska sånglektioner, främst som elev men även som lärare, har gjort mig väl bekant med de 

känslor som kan väckas i en elev under en lektion, både positiva och negativa. Jag känner igen 

känslan av att lyckas i återkopplingen till en elev och känslan av att som elev inte förstå lärarens 

återkoppling. Sådant lever kvar i minnet.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om hur sånglärare med klassisk 

inriktning arbetar med återkoppling i sin undervisning. 

 

För att uppnå syftet har jag ställt följande frågor: 
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• Vilken medvetenhet visar sånglärarna kring den återkoppling de ger? 

• På vilka sätt svarar eleverna på återkopplingen?  

• Uppnår återkopplingen sitt syfte? 

 

1.2. Centrala begrepp 

I det här avsnittet presenteras de begrepp som är centrala för föreliggande studie; återkoppling, 

klassisk musik och klassisk sång samt sånglärare. 

1.2.1. Återkoppling  

Termen återkoppling ska i föreliggande studie förstås som en cykel av respons mellan lärare 

och elev som bidrar till förändring, en lärandecykel. Lundahl (2014) skriver: ”Att arbeta med 

återkoppling är en aktiv process i syfte att ändra förhållandet mellan faktiskt resultat och 

förväntat resultat” (Lundahl, 2014, s. 55; jfr. Hattie & Timperley, 2007). Återkoppling som 

syftar till fortsatt lärande måste, enligt Lundahl (2014) innehålla information om hur eleven ska 

gå vidare i sin kunskapsutveckling, information som eleven också kan förstå och ta till sig.  

1.2.2. Klassisk musik och klassisk sång 

Det finns flera användningsområden för termen klassisk musik. Sohlmans musiklexikon 

(Dahlstedt, 1977) ger tre olika förklaringar:  

• Klassisk musik är musik skriven under den wienklassiska epoken, från ca 1750-talet 

fram till Beethovens död 1828. Nordström (1989) ger wienklassicismen en ungefärlig 

ram: cirka år 1770-1830.  

• Klassisk musik kan även avse den västerländska konstmusiken. Konstmusik ställs i 

kontrast till populärmusik och folkmusik.  

• Klassisk musik är benämningen på ”musikverk från alla epoker och ur olika genrer, 

vilka på ett eller annat sätt anses ha ett odiskutabelt konstnärligt värde” (Dahlstedt, 

1977, s. 95 band 4). 

 

I föreliggande studie används begreppet klassisk musik synonymt med det som Dahlstedt 

(1977) presenterar i sin andra punkt, nämligen betydelsen västerländsk konstmusik. Klassisk 

sång blir således det sångsätt som används för att framföra sånger skrivna inom ramen för 
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klassisk musik. Ett avsnitt om klassiskt sångsätt, sångideal och klassisk sångutbildning följer i 

nästa kapitel. 

1.2.3. Sånglärare 

I föreliggande studie används termen sånglärare till förmån för sångpedagog. Detta för att 

informanterna, oavsett pedagogisk utbildning, arbetar som lärare samt för läsbarhetens skull. 

1.3. Disposition  

För att en studie ska uppfattas som trovärdig behöver den sättas in i ett sammanhang som visar 

hur studien ska förstås. Bakgrunden till föreliggande studie presenteras och där utgör lärarens 

förhållningssätt, återkoppling och bedömning viktiga delar. En presentation av klassisk 

sångundervisning i ett historiskt perspektiv och musikundervisning idag följer därpå. Den 

föreliggande studiens kontext är socialkonstruktivistisk och sociokulturell. Återkoppling är 

kommunikation i olika former, varför även kommunikationsteori vidrörs i det teoretiska 

ramverket. Här görs även en koppling till skolans förordningar. 

 

För att en studie ska kunna genomföras igen och för att läsaren ska förstå studiens 

händelseförlopp måste den valda metoden beskrivas. Med val av metod kommer ett antal 

ställningstagandes som forskaren måste göra, däribland urval av informanter och etiska 

överväganden. Föreliggande studie bygger på observationer av lektioner i klassisk sång samt 

intervjuer baserade på stimulated recall. Studiens resultat presenteras i avsnitten Återkoppling 

som syftar till kunskapsutveckling, Återkopplande frågor, Fysisk återkoppling samt Relationen 

mellan lärare och elev. Arbetets diskussionskapitel är indelat i fyra delar. Inledningsvis 

diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrunden och det teoretiska ramverk som 

beskrivs i kapitel 2 och 3. Vidare diskuteras den valda metoden i förhållande till studiens 

resultat. Till sist ges förslag till vidare forskning och några avslutande ord får knyta ihop arbetet. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till föreliggande studie. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 

bedömning för lärande, lärarens förhållningssätt och återkoppling. Kapitlet avslutas med en 

presentation av sångundervisningen förr och nu.  

2.1. Bedömning för lärande  

I dagens skola talas det om bedömning för lärande, formativ bedömning och återkoppling. 

Dessa ord passar väl in i det sociokulturella perspektivet på lärande. Om vi lär oss tillsammans 

med andra (Säljö, 2000, 2012; Dysthe, 2003) blir det viktigt att det som läraren säger till eleven 

leder till ett konstruktivt lärande. Ett konstruktivt lärande är det lärande som för eleven framåt 

och stärker elevens tro på sig själv. Ett dekonstruktivt lärande blir då det som inte vägleder 

eleven och som ger eleven en felaktig bild av sig själv och sin kunskap. 

2.1.1. Återkoppling och bedömning 

Återkoppling i skolan syftar till att föra eleven från punkt A till punkt B. Undervisning som 

präglas av god återkoppling leder till gott lärande (Hattie, 2012). Effektiv återkoppling måste 

svara på tre frågor: Vart är jag på väg? Hur når jag dit? Vart ska jag härnäst? (Hattie & 

Timperley, 2007; Hattie, 2012). För att kunna ge återkoppling krävs att läraren först har gjort 

en bedömning, men en bedömning i sig är inte återkoppling. Bedömning kan delas upp i två 

delar där den ena delen är så kallad summativ bedömning. Med det menas summan av elevens 

bedrifter, till exempel ett betyg. Summativ bedömning innehåller information om ett resultat. 

Den andra delen, formativ bedömning är till för att forma lärandeprocessen (GRUtbildning, 

2011a; Hattie & Timperley, 2007). Formativ bedömning utgår från var eleven befinner sig i 

relation till målet (Hattie, 2012) och ska ge eleven information om hur den ska ta sig vidare. 

Formativ bedömning syftar med andra ord till ett fortsatt lärande. Bedömning för lärande eller 

lärande bedömning innebär ett förhållningssätt till bedömning, där fokus ligger på just formativ 

bedömning. Ett verktyg som lärare har för formativ bedömning är återkoppling. 

 

För att återkopplingen ska kunna bidra till ett fortsatt lärande måste den innehålla information 

om hur eleven ska gå vidare i sin lärprocess. Christian Lundahl säger i en föreläsning 

(GRUtbildning 2011b) att ”dåliga” bedömningar, alltså bedömningar som inte hjälper eleven 

vidare, riskerar att stjälpa eleven. Bedömningar gjorda på rätt sätt hjälper däremot eleven vidare 

i sin utveckling (GRUtbildning 2011b). Mars (2015) och Falthin (2015) visar båda att läraren 
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har stor inverkan på eleverna. Eleverna kan ta sig en viss bit på egen hand, men när läraren 

kommer in fördjupas lärandet (Mars, 2015; Säljö, 2012). Återkoppling syftar dock inte endast 

till att hjälpa eleven vidare. Den återkoppling som eleven ger läraren hjälper dessutom läraren 

att hjälpa eleven.   

Hattie (2012) skriver om några olika typer av återkoppling. De första typerna är konfirmation 

och diskonfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse. Denna typ av återkoppling bekräftar att 

eleven har gjort rätt, har förstått rätt eller ”är på rätt väg”. Typsvaret skulle kunna sägas vara 

”ja”. Diskonfirmation är i sin betydelse motsatsen till bekräftelse. Syftet med denna typ av 

återkoppling är att rätta till felaktiga antaganden, uppfattningar och beteenden. Diskonfirmation 

som återkoppling är mer än att ”säga nej”. Läraren måste även tala om för eleven hur den ska 

göra eller tänka istället.  

Misstag är skillnaden mellan vad vi vet och kan göra och vad vi strävar efter att 

veta och göra – och det gäller alla […] Att känna till misstaget är grundläggande 

för att kunna gå vidare mot framgång. Det är detta som är syftet med återkoppling 

(Hattie, 2012, s. 158). 

Viktigt blir då att behandla elevens misstag på just det sättet, som ett sätt att lära sig. Det får 

aldrig bli så att eleven känner sig som ett med sina misstag. ”Så som de oftast blir bedömda, så 

kommer de också att uppfatta sig själva” (Lundahl, 2014, s. 57).  Hattie (2012) påpekar att 

konfirmation och diskonfirmation inte ska ses som bra och dålig feedback. En annan form av 

återkoppling är det som Hattie (2012) kallar för snabb formativ bedömning, något som 

exempelvis sångundervisning är byggd kring. Där kan läraren använda sig av nästa typ av 

återkoppling, nämligen frågor till eleven som hjälper läraren att få syn på elevens progression. 

I sångundervisning skulle sådana frågor vara: Känner du någon skillnad? Hur upplever du det? 

Ordet återkoppling syftar inte enbart till att eleven ska få återkoppling, utan även läraren. 

2.1.2. Lärarens förhållningssätt 

Young people expect mutual trust from those around them. They also seek people 

who will be truthful and straightforward, even if they sometimes do not agree 

with each other. How things are said is important to them (Bergmark 2008, s. 

274).  

 

Relationer som är fyllda av empati, igenkänning och kommunikation främjar elevers förmåga 

att lära sig (Bergmark 2008). Bergmark & Kostenius (2011) skriver att lärarnas förhållningssätt 
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till sina elever påverkar elevernas lärande och Dysthe (2003) menar ” […] att delta i och bli 

uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande” (s. 38). Hattie (2012) påminner om 

något viktigt när han skriver: ”Även om lärare kan ha ett varmt mellanmänskligt samspel är det 

inte det som är poängen. Poängen är: tycker eleverna att klimatet är rättvist, empatiskt och 

pålitligt?” (Hattie, 2012, s. 217). 

Elever uppskattar att bli sedda av sina lärare och relationer som präglas av förtroende hjälper 

eleverna att utvecklas (Scheid, 2009), eller annorlunda uttryckt: ”Elevens lärande i skolan hör 

alltså ihop med kvaliteten (min kursivering) i de möten och de relationer de har där” (Skolverket 

2015. s. 6). Nilsson (2012) skriver i sitt examensarbete om respons i musikundervisningen att 

eleverna och lärarna i hennes studie ”upplever och har erfarenhet av att undervisning som är 

ärlig och konkret fungerar bäst för att nå elevernas mål” (s. 2). Rostvall och West (2001) målar 

upp en dyster bild av återkopplingens funktion i den frivilliga musikundervisningen, där 

eleverna sägs ha liten möjlighet att påverka sin egen undervisning.  

Lärarna visar litet intresse för elevernas upplevelser och deras försök att ta 

initiativ. I de fall eleverna försöker uttala en egen åsikt om varför de har problem 

i spelet avbryts de. Lärarna lägger ofta ord i elevens mun, istället för att fråga dem 

hur de upplever situationen (s. 287). 

Ferm (2004) skriver att ”En utmaning för läraren blir att se möjliga lärandesituationer som utgår 

från elevernas livsvärld och därmed deras sätt att tänka, kommunicera och handla” (136).  För 

att återkopplingen ska fungera (Skolverket, 2012) är det nödvändigt att läraren möter eleven 

där den befinner sig. 

2.2. Sångundervisning förr och nu 

Att möta eleven där den befinner sig är viktigt för allt lärande, men det blir särskilt tydligt i 

sångundervisning där läraren arbetar med en persons röst och därmed med den personens kropp 

och känsloliv. Sång har funnits i alla tider och i alla kulturer.  Länge var all sångundervisning 

klassiskt inriktad. I Sverige blev det på 1980-talet möjligt att ha rytmisk sång, som sång inom 

jazz, rock och pop kallas, som huvudinstrument i högre musikutbildning (Claren, 2011). Idag 

visar trenden att allt fler elever och studenter väljer populärmusik, jazz och rock framför 

klassisk musik.  
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2.2.1. Klassisk sångundervisning historiskt sett 

Det klassiska sångidealet är nedärvt från renässansens Italien och kastratsångarna, vars 

egaliserade klang fortfarande utgör grunden för klassisk sång. Att egalisera betyder att utjämna 

eller att göra likformig (Svenska Akademiens ordlista, 2015) vilket i sång betyder att klangen 

är jämn och fri från hörbara registerväxlingar. Sångidealet har under historien förändrats i takt 

med att musiken och sångerna har utvecklats (Liljas, 2007). I Sohlmans musiklexikon 

(Sällström & Stenkvist, 1979) presenteras två olika traditioner av sångundervisning som båda 

grundar sig i synen på rösten som instrument. Det första är ett ”psykodynamiskt synsätt” (s. 

560, band 5) där förmågan att sjunga ses som någonting medfött och undervisningen syftar till 

att frigöra eleven från inre spänningar som hindrar rösten från att göra allt den skulle kunna 

göra. Den andra typen av sångundervisning är behavioristisk i det att den syftar till att lära 

eleven ett muskulärt beteende – alltså en teknik (andning, hållning, stöd) så att rösten därigenom 

kan klinga fritt.  

 

Även om det är ovanligt att sånglärare strikt håller sig till en av dessa två skolor (Sällström & 

Stenkvist, 1979) är det intressant att känna till ytterligheterna. Liljas (2007) skriver att 

sångundervisningen förändrades när laryngoskopet, en spegel som gör att det går att se insidan 

av struphuvudet där stämläpparna finns, uppfanns på 1800-talet och det blev möjligt att för 

första gången se sitt instrument. Från att ha varit något osynligt inom en själv (psykodynamiskt 

synsätt), öppnades möjligheten att se hur stämläpparna arbetar (behavioristiskt synsätt), vilket 

gav nya idéer om hur rösten fungerar och därmed om hur undervisningen skulle se ut. 

Laryngoskopet var en revolution, men alla var inte lika positivt inställda till det röstideal och 

den teknik som blev konsekvensen av upptäckten. Fritz Arlberg (1830-1896) var en svensk 

sånglärare (Percy, 1979) som reagerade mot det ”sångliga förfall” och de trasiga rösterna som 

var en konsekvens av tidens sätt att undervisa (Liljas 2007). Liljas (2007) skriver att ”det 

Arlberg främst reagerar mot är att eleverna systematiskt tvingas underordna sig metoden. Detta 

är bakvänd pedagogik för Arlberg som vill återinföra en individuellt inriktad sångpedagogik. 

Konsekvenserna av en sångpedagogik där metoden går före individen är oerhörda, menar 

Arlberg” (s.159). Det blir tydligt att läraren, med individanpassade metoder, måste möta eleven 

där den befinner sig för en hälsosam utveckling av rösten. 
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2.2.2. Sång – och musikundervisning idag 

Sångidealet förändras fortfarande idag med att musiken utvecklas. Det går ett mode i hur viss 

sång ska låta och det påverkar hur vi använder rösten. Inom den klassiska genren framförs sång 

från olika epoker som alla har sitt sångideal. Gemensamt för dem är den egaliserade klangen. 

Larsson (2010) presenterar i sin studie några intressanta skillnader mellan studenter som 

studerar klassisk sång respektive jazzsång. En skillnad var att de klassiska sångarna i större 

grad fokuserade på och reflekterade över sångteknik. De ville utveckla tekniken som krävs för 

att sjunga den klassiska repertoaren. För jazzsångarna var det istället viktigt att utveckla ett 

personligt ”sound” (Larsson, 2010, s. 71). Ett personligt sound kräver också en teknik, men det 

Larsson (2010) skriver tyder på en skillnad i hur de olika sångarna väljer att se på sitt 

instrument, om det är tekniken som styr uttrycket i sången eller om det är uttrycket som styr 

tekniken. Zandén (2010) visar i sin avhandling på att lärare i ensemblekurser på gymnasiet 

framhåller vikten av ett personligt uttryck och musikaliskt initiativtagande hos eleverna. 

Däremot verkar lärarna inte tala om mycket lärande och ”Undervisning framstår som en diffust 

negativ verksamhet” (Zandén, 2012, s. 108). Lärande ses av ensemblelärarna som en följd av 

”spelglädje och engagemang snarare än som resultatet av reflektion och målmedvetet arbete” 

(Zandén, 2010, s. 109).  

 

Heikinheimo (2009) menar att dagens musikundervisning går från att vara lärarorienterad till 

att bli mer interaktiv. Eleverna i Scheids (2009) studie uttrycker att den klassiska musiken är 

förknippad med ”lärarstyrda aktiviteter” (s. 125) och enligt Holgersson (2011) är 

mästarlärartraditionen fortsatt stark i den enskilda musikundervisningen. Inbakad i relationen 

mellan mästaren och lärlingen finns en hierarki. Läraren är högre, eleven är lägre (Holgersson, 

2011). Detta är något som lever kvar i den klassiska sångundervisningen, där exempelvis master 

classes, ett slags lektion inför publik där eleven ska lära av en mästare på området, är en vanlig 

metod för att förkovra sig. Holgersson (2011) beskriver tre förhållningssätt som eleven kan ha 

gentemot läraren och den kunskap som läraren vill förmedla: reflekterande navigering, 

anpassning och indifferens (s. 87). Reflekterande navigering är ett förhållningssätt som innebär 

att eleven visar respekt för den kunskap som läraren förmedlar. Eleven förväntar sig att själv 

bli bemött med respekt för den kunskap som den har och förmedlar. ”Detta innebär att 

studenterna i samverkan med sina lärare medverkar till att strukturera undervisningen, både 

innehållsligt och metodiskt […]” (Holgersson, 2011, s. 87-88). Anpassning bygger på elevens 

förtroende för läraren som auktoritet och på att eleven känner att den kan dra nytta av den 
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kunskap som läraren besitter. Den vanligaste formen av anpassning är, enligt Holgersson 

(2011), efterbildning. Det sista förhållningssättet, indifferens, ”innebär att studenter inte beaktar 

den kunskap som lärare distribuerar” (Holgersson, 2011, s.88), vilket, enligt Holgersson, kan 

ske medvetet eller omedvetet.  

 

Alla människor lär på sitt eget sätt (Skolverket, 2011b). För att kunna möta varje elev där den 

är kan läraren arbeta multimodalt i sin undervisning. Ordet multimodalitet kommer från 

engelskans mode som betyder sätt, metod, form. Det innebär i undervisningssammanhang 

användandet av flera olika sätt att förmedla ett budskap. I sångundervisning skulle 

multimodalitet exempelvis kunna innebära att läraren visar med armarna hur elev ska sjunga 

samtidigt som läraren uttrycker detta vokalt och att eleven har noter där sången är nedtecknad. 

Falthin (2015) skriver om hur lärare arbetar multimodalt i högstadiets musikundervisning och 

Sandberg Jurström (2009) beskriver multimodalitet utifrån hur körledare arbetar. Rostvall & 

West (2001) visar dock att alla musiklärare inte använder sig av multimodalitet och i sin 

beskrivning av enskild undervisning i gitarr skriver de att lärarna uppvisar brister ”i variation 

att använda språk och musik som pedagogiska verktyg” (s. 170).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet förklaras det teoretiska ramverk som ligger till grund för föreliggande arbete. 

Återkoppling är en komplex kedja av respons och för att återkopplingen ska fungera, det vill 

säga för att eleven ska kunna ta till sig det läraren har sagt och kunna gå vidare därifrån, krävs 

att eleven och läraren har en gemensam utgångspunkt som underlättar förståelsen av 

återkopplingen. Då läraren och eleven är två olika personer, i olika åldrar och med olika 

erfarenheter, är det inte svårt att tänka sig de inte heller ser på verkligheten på samma sätt. Det 

läraren upplever behöver inte nödvändigtvis vara det eleven upplever. Det sociokulturella 

perspektivet som lärandeteori talar om att männsiskan lär i en social kontext tillsammans med 

andra människor (Säljö, 2012). Språk och kommunikation mellan människor är viktiga delar 

av det sociokulturella perspektivet. Skolans uppgift är att ge eleverna förutsättningar till 

kunskapande (Skolverket, 2011b). Genom sitt förhållningssätt (Bergmark & Kostenius, 2011) 

och genom att arbeta med formativ bedömning och återkoppling på ett medvetet sätt (Lundahl, 

2014) kan lärare skapa sådana förutsättningar.  

3.1. Socialkonstruktivism – en syn på verkligheten 

Verkligheten är, enligt en socialkonstruktivist, något som är socialt konstruerat av oss 

människor (Wenneberg 2001) eller annorlunda uttryckt ”[...] de sociala och kulturella 

omständigheter som omger en människa präglar hennes handlande, tänkande och kunnande” 

(Stensmo, 2007, s. 38). Därför finns det inte heller bara en syn på verkligheten, utan flera. Vi 

har skapat ett samhälle där exempelvis en sedel har ett värde, trots att den egentligen är en 

symbol för något annat som har ett värde – guld (Wenneberg, 2001). Likaså har vi skapat ett 

samhälle där vi utan problem kan leva efter metaforen tid är pengar trots att alla vet att pengar 

och tid inte är samma sak (Lacoff & Johnson, 2003).  

I ett avsnitt av serien How the west was won [svensk. Familjen Macahan] (Byrnes & Ruddy, 

1978) talar en indianhövding om pengar som ”the green paper that the white man loves even 

more than gold” I hans kultur och i hans verklighet var det svårt att förstå att en sedel, alltså en 

pappersbit, kunde vara värdefull. Den kultur i vilken en människa är uppfostrad påverkar synen 

på olika företeelser och påverkar hur den människan upplever någonting. 
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It would be more correct to say that all experience is cultural through and through, 

that we experience our ”world” in such a way that our culture is already present 

in the very experience itself (Lacoff & Johnson, 2003, s. 57). 

Ett exempel på återkoppling inom sång är ”tänk dig färgen röd…”. Tanken på färgen röd ska 

alltså hjälpa eleven att nå ett visst mål. Vi tänker oss ett scenario där läraren förknippar den 

röda färgen med en tjurfäktares skynke och att läraren själv skulle vara tjuren. Känslan som 

läraren då vill förmedla är den av att vara aggressiv. Elevens association till den röda färgen är 

däremot ett lingon i skogen som ser så vackert och gott ut, men som smakar surt. Eleven får en 

känsla av besvikelse. Att sjunga aggressivt ger förmodligen inte samma klangliga resultat som 

att sjunga besviket. Om eleven inte delar lärarens uppfattning om, eller upplevelse av, färgen 

röd kan den inte heller åstadkomma det som läraren efterfrågar. Det är genom språket som en 

människas syn på verkligheten kan delas med andra människor. Hur vi ser på verkligheten 

präglar vår syn på kunskap och lärande. 

3.2. Lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om att lärande sker i samspel med andra 

människor (Säljö, 2000). Perspektivet talar även om att lärande ses ”som deltagande i en social 

praktik” (Dysthe, s.33). Det sociokulturella perspektivet bygger till viss del på Lev Vygotskijs 

idéer om bland annat språk och barns lärande. Vygotskij var en rysk psykolog och han menade 

att människan är i ständig utveckling. Lärande är möjligt i det som kallas för den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2012). Säljö (2012) förklarar den proximala utvecklingszonen som att 

människan har ”nya erövringar av kunskaper och färdigheter inom räckhåll” (s.193). När en 

person befinner sig i den proximala utvecklingszonen är den särskilt mottaglig för instruktioner 

från någon som är mer erfaren, en lärare som hjälper personen vidare i sitt lärande – vi lär 

tillsammans med andra (Säljö, 2012).  

 

Mediering är en term som används inom det sociokulturella perspektivet och ordet betyder 

enligt Svenska Akademiens ordlista (2015) ”förmedling av information om verkligheten”. Säljö 

(2012) beskriver mediering som att människan använder redskap för att förstå och verka i 

världen. På samma sätt som människan lär i en social kontext, alltså tillsammans med andra, 

använder människan olika redskap för att förstå omvärlden, så kallade medierande resurser 

(Jacobsson, 2012, Säljö, 2012, Wertsch. 1998). Några exempel på medierande resurser inom 

musik är noter och notpapper. Även musikläraren ses som en medierande resurs (Säljö, 2010). 
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Med hjälp av ett notpapper och notskrift medierar, eller förmedlar, kompositören information 

till en musiker. Ett notställ fungerar som ett hjälpmedel för musikern i inövandet och senare i 

framförandet av musikstycket. Medierande resurser är sådant som vi människor lär oss med 

och lär oss av. Vygotskij menade att människan använder två olika typer av medierande 

resurser, materiella och språkliga, och språket gav han namnet ”redskapens redskap” (Säljö, 

2012, s. 189). Språkliga redskap är exempelvis bokstäver, siffror och noter. Språket samverkar 

med andra medierande resurser och med en människas kroppsspråk och gester. Språket är i 

ständig utveckling (Säljö, 2012). 

3.3. Kommunikationsteori 

”Ett ord som berövats sin betydelse är inget ord, utan ett tomt ljud” (Vygotskij, 2001, s. 393-

394). Vygotskij menar att det är betydelsen av ett ord som är viktigt, inte ordet i sig (Vygotskij, 

2001). Om ordet inte längre betyder det som det utger sig för att betyda kan inte 

kommunikationen mellan människor fungera. Kommunikation är en förutsättning för 

återkoppling och ordet kommer från latinets communicare som betyder ”att göra gemensamt” 

eller ”att meddela” (Långström & Viklund, 2006). Svenska Akademiens ordlista (2015) 

beskriver kommunikation som kontakt mellan människor eller överföring av information. Det 

finns flera kommunikationsteorier som berör hur människor kommunicerar med varandra och 

hur kommunikation kan struktureras (Fiske, 1990). Genom att analysera meddelanden 

(kommunikationen) kan vi förstå varför kommunikationen fungerar eller inte samt varför vissa 

slagord, meningar eller uttryck ”fastnar” hos människor. 

 

Roman Jakobson (1896-1982) var en rysk lingvist som presenterade en modell för hur 

kommunikation kan struktureras. I all kommunikation finns en avsändare och en mottagare, 

men det är inte tillräckligt för att meddelandet ska nå fram (Fiske, 1990; Jakobson, 1974). 

Jakobson (1974) skriver att meddelandet även kräver en kontext, något som mottagaren kan 

referera till, en kod som är gemensam för avsändaren och mottagaren samt en kontakt, ”en 

fysisk kanal och psykologisk förbindelse mellan avsändaren och mottagaren som sätter dem 

båda i stånd att börja och fortsätta kommunikationen” (s. 143-144).  
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  KONTEXT 

AVSÄNDARE MEDDELADE MOTTAGARE 

  KONTAKT 

  KOD 

         (Jakobson, 1974, s 144) 

Dessa faktorer utgör varsin språkfunktion som gör att vi kan tolka meddelandet: 

 

  REFERENTIELL 

EMOTIV  POETISK  KONATIV 

  FATISK 

  METASPRÅKLIG 

       (Jakobson, 1974, s. 150) 

 

Den emotiva funktionen ger ett intryck av avsändarens känsla för, eller attityd till, det han eller 

hon talar om. Den konativa funktionen handlar om vilken effekt meddelandet är avsedd att ha 

på mottagaren och hit hör exempelvis uppmaningar och befallningar (Jakobson, 1974). Den 

referentiella funktionen kan beskrivas som ”meddelandets ’verklighetsorientering’” (Fiske, 

1990, s. 55) och den refererar till den kontext som meddelandet sänts i. Den poetiska funktionen 

avser själva meddelandet och dess språkliga uppbyggnad eller ”meddelandets förhållande till 

sig självt” (Fiske, 1990, s. 56). Den fatiska funktionen är den som håller igång konversationen 

och den metaspråkliga funktionen handlar om att avkoda meddelandet (Jakobson, 1974). Ett 

meddelande innehåller ofta mer än en av dessa funktioner, men de är ordnade så att en funktion 

är mer framträdande än de övriga (Jakobson, 1974).  

 

En av de medierande resurser (Jacobsson 2012; Säljö 2012) som sånglärare använder är 

metaforer (Larsson 2010). Alla metaforer förstås i den kultur i vilken de används. I annat fall 

kan vi inte ta till oss dess mening (Lacoff & Johnson, 2003). Så är det även med metaforer som 

används i sångundervisning. En sånglig metafor, som exempelvis ”känn dig som en 

noshörning”, blir i ett annat sammanhang obegriplig (Larsson 2010).  En enkel analys av 
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meddelandet ”känn dig som en noshörning” säger oss att det ska uppfattas som en uppmaning 

till mottagaren och att det ska avkodas som en metafor. För att helt kunna förstå meddelandet 

ställs den självklara frågan: hur känner sig en noshörning? Det är en fråga som är svår att svara 

på för en människa och därför uppfylls inte den referentiella funktionen som avser 

meddelandets kontext, i det här fallet vilken av en noshörnings alla egenskaper som mottagaren 

ska ta fasta på. Har sändaren och mottagaren däremot samma uppfattning om vilken kontext 

meddelandet är sänt i, blir meddelandet lättare att förstå och mottagaren kan ”känna sig som en 

noshörning”.  

3.4. Förankring i skolans förordningar  

God återkoppling och lärares förhållningssätt är viktiga för en elevs lärande. I läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011b) står det att: ”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är 

att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper” (s. 6). Utbildningen ska dessutom ”förmedla och förankra för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket, 2011c, s. 7). Bergmark (2008) menar att elever som fått god undervisning i 

demokrati och mänskliga rättigheter, det som hon kallar ”character education” (s. 267), har 

lättare att ta till sig övrig undervisning i skolan. I bedömningsstödet i musik (Skolverket, 2012) 

presenteras tre faktorer som värdet av lärarens återkoppling beror på. Eleven måste känna 

förtroende för lärarens omdömen och ha en villighet att ta till sig dem. Lärarens omdömen ska 

vara ”välgrundade och tillförlitliga” (s. 4) och återkopplingen ska ges på ett sådant sätt att 

eleven kan ta den till sig (Skolverket, 2012). Undervisningen i ämnet musik i gymnasieskolan 

ska ge eleverna förutsättningar att kunna tillägna sig ”kunskaper om musik, begrepp och 

stildrag från olika tider och kulturer.” Eleverna ska efter genomförd utbildning ha färdigheter i 

att sjunga eller spela samt i att använda ett musikaliskt och konstnärligt uttryck (Skolverket, 

2011a).  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras arbetets kvalitativa ansats. En presentation av urval och etiska 

överväganden följs av en beskrivning av studiens genomförande. Som första steg i 

datainsamlingen observerade jag tre sånglektioner. Observationerna videofilmades och 

filmerna utgjorde grunden för de intervjuer som jag senare gjorde dels med eleverna och dels 

med lärarna. Observationerna var ett sätt att få syn på vad som faktisk händer under en 

sånglektion (Kylén, 2004). Observationerna följdes upp av intervjuer baserade på stimulated 

recall där informanterna fick se den inspelade lektionen och kommentera det de såg. Syftet med 

stimulated recall är att stimulera minnet hos informanterna för att, i det här fallet, få ett slags 

återkoppling av den återkoppling de såg på filmerna. Den inspelade lektionen fungerar som en 

medierande resurs och på detta sätt ges informanterna möjlighet att dela med sig av sina tankar, 

upplevelser och sin verklighet.  

4.1. Urval 

De kriterier jag ställde upp för vilka sånglärare jag ville ha med i studien var att de skulle ha en 

utbildning inom klassisk sång samt att de vid studiens genomförande skulle ge lektioner i 

klassisk sång. Det geografiska område som jag hållit mig inom är Lappland, Norrbotten samt 

Västerbotten. I området erbjuds det estetiska programmet vid sju gymnasieskolor, dock finns 

det inte klassiska sångelever och/ eller -lärare vid alla skolor. I området finns även en 

folkhögskola som erbjuder klassisk sång som inriktning samt en musikhögskola som ger kurser 

i klassisk sång. Jag har valt att inte söka informanter vid kulturskolor, då kulturskolan inte 

räknas som en skolform (Lärarförbundet, 2016) av den anledningen att kulturskolan inte har 

samma styrdokument och förordningar som grundskolan och gymnasieskolan. Folkhögskola är 

däremot en gymnasial utbildning. 

 

Sju skolor kontaktades och tre lärare svarade. Med en av dessa fick jag ingen fortsatt kontakt 

och valet föll således på de två övriga sånglärarna och tre av deras elever. Jag ville att 

lektionerna jag observerade skulle vara så naturliga som möjligt och att läraren och eleven redan 

påbörjat ett samarbete.  

 

Ryen (2004) problematiserar forskarens ställning i förhållande till sina informanter och menar 

att det finns både för – och nackdelar med att forskaren ”liknar” informanten. Under mina 
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intervjuer upplevde jag att eleverna såg mig som en annan sångstuderande och att lärarna såg 

mig som en kollega. Jag tror att det påverkade informanterna positivt i det att de kunde tala fritt 

och öppet och att de kände att jag förstod vad de menade. 

4.2. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra huvudkrav för att kunna skydda individer som deltar 

i forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska informeras om vad forskningen går 

ut på, vad deltagarnas uppgift är samt vilka villkor som är uppsatta för deltagandet. Deltagarna 

ska även upplysas om att undersökningen är frivillig och att de får avbryta sin medverkan om 

de så önskar utan att det får några konsekvenser. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få 

på papper att deltagarna i studien har givit sitt medgivande till att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

I föreliggande studie har jag behandlat dessa två krav genom att göra en medgivandeblankett 

(Bilaga 1) där information om studien samt om hur materialet kommer att användas finns med. 

Där fick deltagarna även information om att de närsomhelst får avbryta sin medverkan. 

Medgivandeblanketten daterades och signerades av deltagarna. Konfidentialitetskravet säger 

att alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet. 2002). Då eleverna 

och lärarna i föreliggande studie intervjuades om samma lektionstillfälle och i någon mån också 

om varandra, blev det viktigt att varken elever eller lärare skulle känna att det som skrevs kunde 

spåras dem. Eleverna ska inte känna att de måste stå till svars inför sin lärare för vad de har sagt 

i intervjun eller tvärtom. Det begränsade antalet informanter kan dessutom göra det möjligt att 

ringa in vilka de är. Därför har jag valt att så långt det är möjligt endast benämna lärarna som 

Lärare/Läraren och eleverna som Elev/Eleven. I resultatet görs ingen skillnad på de båda 

lärarnas svar, ej heller på de tre elevernas svar. I några intervjuutdrag talar två elever med 

varandra. De benämns då Elev 1 och Elev 2. I de delar av texten som berör lärarna eller eleverna 

generellt benämns informanterna i plural. Citaten är städade från personliga uttryck, dialektala 

ord och annat som kan avslöja informanternas identitet. Detta för att skydda informanterna. 

Meningen med föreliggande studie är inte att visa på brister hos någon enskild individ, utan att 

hitta kvaliteter som kan bidra till ökad förståelse i ämnet. I nyttjandekravet framgår att de 

uppgifter som samlats in som rör enskilda personer endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har inte delat med mig av det insamlade materialet till någon 

utomstående. 
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4.3. Genomförande 

I följande avsnitt presenteras genomförandet av studien. Som metod för datainsamlingen 

använde jag mig av observation av ett antal sånglektioner med sånglärare och elever. 

”Observation är den mest grundläggande metoden för att få en beskrivning av det som händer 

just nu” (Kylén 2004, s. 95). Dessa observationer följdes upp av halvstrukturerade intervjuer 

baserade på stimulated recall. Meningen med stimulated recall som metod var inte att visa 

informanterna hur de agerar eller vad de gör, utan snarare att få syn på vad informanterna säger 

om det som de gör.  

4.3.1. Observation  

Sammanlagt observerades tre sånglektioner med tre olika elever och två olika lärare. Två av 

eleverna undervisades av samma lärare men vid skilda tillfällen. Lektionerna var av varierande 

längd, mellan 35 och 78 minuter långa.  

 

4.3.2. Intervju baserad på stimulated recall 

Stimulated recall är en metod för att stimulera minnet hos informanten, en metod som bland 

annat används i forskning som behandlar hur lärare tänker och arbetar (Haglund 2003). 

Stimulated recall kan beskrivas som 

en metod där man med hjälp av ljudband – eller videoinspelat material 

dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får kort 

efter inspelningen ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion 

och kommentera inspelningen. På så sätt ska det inspelade materialet 

stimulera och påminna respondenten om sitt tänkande under den 

dokumenterade episoden. (Haglund, 2003, s. 145) 

På samma sätt var filmerna från observationerna tänkta att stimulera och påminna eleverna och 

lärarna om vad som skedde under lektionen, ett slags återkoppling av återkopplingen de såg.  

 

Ett antal teman relaterade till återkoppling valdes utifrån det som observationerna visat, teman 

som var återkommande i de olika observationerna eller som på ett eller annat sätt väckt frågor 

i mig. Dessa var: 

 

• Lärarens förhållningssätt 
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• Relationen mellan lärare och elev 

• Frågor som återkoppling 

• Fysisk återkoppling (när läraren tar i eleven) 

• Metaforer och känslor 

 

Intervjuerna styrdes till viss del av dessa teman och till viss del av de videofilmade lektioner 

som jag och informanten tittade på tillsammans. Informanten fick stanna filmen när och om den 

ville kommentera någonting som hände. Detta för att få en bild av informantens tankar och 

känslor. Flera gånger styrde informanterna själva in samtalet på något av de utvalda temana 

utan att veta att jag hade funderat över samma saker. Kvale & Brinkmann (2009) använder sig 

av orden ”halvstrukturerad livsvärldsintervju” (s. 43) när de beskriver intervjuer där målet är 

att få en uppfattning om informantens egna perspektiv på olika saker. En halvstrukturerad 

intervju ”är varken ett vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 43).  

 

Samtliga informanter intervjuades. Intervjuerna blev mellan 30 och 100 minuter långa. En 

informant fick se hela filmen. Två informanter fick se sekvenser ur filmen. Med två av 

informanterna gjordes en gemensam intervju. Vid den gemensamma intervjun valde jag av 

etiska skäl att inte visa någon film. Däremot stimulerades samtalet på ett annat sätt genom att 

de två informanterna fick möjlighet att diskutera med varandra.  

4.3.3. Transkribering 

Stora delar av materialet transkriberades. De delar som jag valde att inte transkribera var delar 

som handlade om andra saker än ämnet, exempelvis småprat mellan lärare och elev i slutet av 

en lektion när privata saker behandlades. Då återkoppling till sin natur är en kedja av respons 

på olika sätt kan det vara svårt att vid första anblick se vad som faktiskt är återkoppling. Av 

denna anledning har jag hellre transkriberat ”för mycket än för lite”. Transkriberingarna 

färgkodades för att få en överblick av vad som händer och för att se vilka händelser som orsakar 

vilken återkoppling och tvärtom. I föreliggande studie använder jag direkta citat ur 

transkriberingarna. För att behålla anonymiteten hos informanterna har jag ”städat” citaten från 

personliga uttryck, dialektala ord samt namn. 
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Samma utdrag kan förekomma mer än en gång i resultatet. Detta för att samma 

återkopplingscykel kan tolkas på olika sätt eller innehålla olika typer av återkoppling. Utdrag 

ur observationerna läses utifrån följande schema: 

 

 

Läraren säger  

(Lärarens gester, kroppsspråk, rörelser) 

[Läraren sjunger] 

Läraren spelar på pianot  

/Beskrivning av lärarens röst/ 

Eleven säger  

(Elevens gester, kroppsspråk, rörelser) 

[Eleven sjunger] 

/Beskrivning av elevens röst/ 

Siffror, exempelvis 1-2-3-2-1, anger tonhöjd utifrån en viss skala 

*Beskrivning av något som händer 

Siffra) anger turordningen i ett skeende och används i texten som referens till specifika 

händelser i observationerna 

Här följer ett exempel ur Transkribering av observation 1: 

 

1) Läraren: Vi börjar med Puccini men, lägger ackord jag vill att du (rör huvudet fram och 

tillbaka i sidled) hur går det där? 

2) Eleven: Helt okej 

3) L: Helt okej 

4) E: Helt okej, jag har försökt 

5) L: Bara [a 1-2-3-2-1]  

                     1-2-3-2-1 

 

6) E: [a 1-2-3-2-1] 
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Varje talare introduceras i varje utdrag med hela namnet första gången den gör eller säger något. 

Därefter förkortas läraren L och eleven E (se exemplet ovan). Evelina förkortas Eve. Nedan 

följer ett exempel på hur utdrag ur intervjuerna kan se ut. 

 

Evelina: Det är ju en typ av återkoppling, då är du generös här. Det är en beskrivning av 

vad du vill att [eleven] ska tänka 

 

Läraren: För jag hörde nånting  

 

Eve: ja precis och då ville du då...  

 

L: jag såg nånting på [eleven] nämligen att [eleven] var inte där fysiskt 

Ur: Transkribering av intervju 4 

Ett steg i analysen var att föra samman transkriberingen av observationen med transkriberingen 

av intervjun, så att kommentarerna om det som hände i filmen hamnade på rätt plats. Detta 

gjorde jag för att få en tydlig bild av vad som sades, vad som gjordes samt vilka händelser som 

informanterna valde att kommentera. 
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       1) Läraren: där! Så vill jag att du ska prata så att du inte gräver ner dig ger ton  

2) Eleven: [vavavavava-vavavavava-vavavava] [läraren sjunger med] 

3) E: va L: ja! E: [Vavava-vavava-vavava] där blev det en omställning  

4) L: Ja! Men kände du att på den första och den andra så ställde du inte om. Gör det en gång till. 

5) E: [Vavavavava-vavavavava-vavavava] 

6) L: och alltså att du pratar på samma ställe så flyttas klangen upp och ner 

Evelina: Det känner jag igen och då brukar du säga ”prata på samma ställe” ja och det 

säger du här också ja på nåt ställe ja vill du utveckla det?  

 

Läraren: Ja det är att man ska inte ändra text, alltså vi pratar ju på samma ställe, alltså vi 

gör inte så här när vi pratar (pratar långt bak) utan vi har texten på samma ställe när vi 

pratar. Sen när vi börjar sjunga då börjar vi helt plötsligt vavava [vavava långt bak] när vi 

går upp på höjden och det är det, vi ska prata som vanligt, vi ska inte ändra texten bara för 

att det är en högre ton 
 

Ur Transkribering av observation 1 med kommentarer från intervju 1 

Transkriberingarna gjordes med stor noggrannhet för att underlätta analysarbetet och för att få 

syn på alla olika delar av återkopplingscyklerna.  

4.4. Analys 

Under en sånglektion sker återkoppling i olika former nästan hela tiden genom att läraren säger 

något till eleven som syftar till att eleven ska göra bättre ifrån sig nästa gång. En viss del av 

återkopplingen går inte längre än så, som exemplet nedan visar.  

 

1) Läraren: ja, där är det skillnad känner du, nu är du inte lika ansatt i nacken (hjälper 

eleven att hålla huvudet rätt) Så (för elevens huvud från sida till sida) Rör bara huvudet 

(håller elevens axlar) 

2) Eleven: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1]  

3) L: det är lite som att (drar upp sitt hår) 
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4) E: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1] (tittar inte på läraren) så där 

5) L: Kände du skillnad på det? 

 

 

Utdraget ur Transkribering av observation 1 ovan är ett exempel på återkoppling som inte blir 

cyklisk. Läraren hjälper eleven med hållningen och nackens vinkel och försöker visa på en 

korrekt hållning genom att göra en tofs av sitt hår och dra den uppåt för att få rätt vinkel i nacken 

(3). Eleven noterar inte detta utan är helt inne i sångövningen (4) och läraren kommenterar det 

eleven gör: ”Kände du skillnad på det?” (5). Läraren hör att eleven gör rätt, men huruvida det 

beror på att eleven har rätat upp sitt huvud eller inte är oklart.  

 

Den återkoppling som kvalificerar sig för analys är den där det är synligt att det faktiskt sker en 

återkoppling och inte endast att läraren kommunicerar information om kunskapsutveckling. Jag 

har valt att analysera de återkopplingscykler som går ett varv till, alltså där det går se att det 

som läraren säger får fäste hos eleven och att eleven svarar med att göra något som i sin tur gör 

att läraren säger något. 

 

1) Läraren: Kan du göra så här? /puffar på ett v 3 gånger/ 

2) Eleven: vvv 

3) L: och så säger du va 

4) E: va 

5) L: vavava 

6) E: vavava 

7) L: och om du tänker att du pratar i tenorläget 

8) E: vavava /något ljusare, lättare/ 

9) L: vavava 

10) E: vavava 

11) L: där! Så vill jag att du ska prata så att du inte gräver ner dig ger ton 
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Ovanstående utdrag ur Transkribering av observation 1 är ett exempel där återkopplingscykeln 

kan sägas fungera så. Här övar eleven och läraren på att låta texten ligga på samma ställe och 

inte flytta på den när de byter ton. Läraren bryter ner momentet i olika steg och visar före. När 

eleven uppnått det läraren är ute efter, går läraren vidare till nästa steg. Cykeln avslutas med en 

bekräftelse från läraren: ”Där!” (11), samt en förklaring till varför det eleven gjorde var rätt. 

 

Återkoppling som företeelse har analyserats och jag har tittat på vilka olika typer av 

återkoppling som förekommer. Återkopplingen under en sånglektion kan sägas vara 

multimodal (Falthin, 2015) då lärarna använder sig av verbal kommunikation, såväl som av 

sång och pianospel, rörelser och minspel. Lärarna visar ofta på eller med sin egen kropp.  

 

Med inspiration från Hattie (2012) samt utifrån det insamlade materialet har jag hittat tre 

kvalitativa kategorier av återkoppling att analysera materialet utifrån: konfirmation, 

diskonfirmation samt kunskapsutveckling, vilka presenteras i detalj här nedan. 

4.4.1. Konfirmation 

Till kategorin Konfirmation hör de typer av återkoppling som syftar till att bekräfta eleven eller 

elevens handlingar. Här följer ett exempel: 

 

1) Läraren: och så släpper du ner axlarna och så försöker du jobba som du gör ger ton och så 

tar vi den där (för huvudet från sida till sida) 

2) Eleven: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1] 

3) L: se om du kan andas som du gör när du lyfter axlarna 

4) E: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1] (ser uppmuntrande ut och lyfter ett finger) 

5) L: den ligger fint 

Ur Transkribering av observation 1 

 

I exemplet ovan bekräftar läraren det som eleven gjort genom att se uppmuntrande ut, lyfta ett 

finger som för visa att ”det där var bra” samt att säga ”den ligger fint” (5). Ett annat exempel 

på konfirmation följer nedan. I det exemplet är bekräftelsen något mer svårupptäckt. 
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1) Läraren: och då gör vi så här: är i eller a skönast? E. 

2) Eleven: A är väl skönast 

3) L: Ja, då tar vi den bara [a] 

4) E: [melodi på a] 

5) L: ja och så ser vi kan du visar med armen sträcka upp dig lite 

6) E: (sträcker sig) [melodi på a] 

Ur Transkribering av observation 1 

 

I exemplet bekräftar läraren att eleven har sträckt upp sig tillräckligt, eller på rätt sätt, genom 

att eleven får börja sjunga sin sång.  

4.4.2. Diskonfirmation 

Diskonfirmation är återkoppling som på olika sätt talar om för eleven att den ”är på fel väg”, 

gör fel eller ska ändra på någonting. Då återkoppling ska leda till ett fortsatt lärande måste 

diskonfirmationen innehålla information om hur eleven ska göra istället. Läraren måste byta ut 

det felaktiga antagandet med ett ”rätt svar”. Alltså räcker det inte med att läraren säger ”nej”. 

Ordet ”nej” hindrar eleven från att gå vidare på den väg den har tänkt sig, men ger ingen 

information om vilken väg den ska välja istället.  

 

1) Eleven: [Aha12321] Läraren: *under tiden: en gång till. Tänk verkligen ”aha” 

2) E: [Ah] 

3) L: slutar spela (skakar på huvudet) ”aha” 

4) E: Aha? 

Ur Transkribering av observation 1 

 

I exemplet ovan diskonfirmerar läraren eleven på tre sätt. Först slutar läraren spela, sedan 

skakar läraren på huvudet och till sist visar läraren med sin röst hur eleven ska göra. 

 

1) Läraren: ja. Aspetti ton 

2) Eleven: [aspetti signorina]  
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3) L: du, kolla här [aspetti signorina] (skjuter fram hakan) det vinkeln och så nu rätar jag till 

rätar upp huvudet [aspetti signorina] visst är det ganska stor skillnad? 

4) E: Ja [sjunger]  

5) L: överdriv (visar på huvudet) 

Ur Transkribering av observation 1 

 

I exemplet ovan visar läraren hur huvudets vinkel påverkar klangen. Först överdriver läraren 

den vinkel som eleven har för att sedan räta upp huvudet och visa vad som efterfrågas. 

Skillnaden som läraren talar om i exemplet (3) är den skillnad i klang som blir av att räta upp 

huvudet. På det här sättet talar läraren om att eleven ska ändra huvudets vinkel och därmed även 

att den vinkeln som eleven tidigare hade inte var önskvärd. 

4.4.3. Kunskapsutveckling 

I kategorin Kunskapsutveckling ingår den återkoppling som syftar till att utveckla elevens 

kunskaper. Här kan det vara svårt att direkt se att återkopplingen fungerar då tid är en parameter 

som måste tas i beaktande, något som visas i följande utdrag ur Transkribering av intervju 1: 

 

Läraren: och det där är ju en sån kommentar som man kan såhära jaja jag ska ha texten på 

samma ställe och sen kan man fatta tre år senare jaha, det var det här hon menade och så 

tror jag att alla som fortsätter och övar metodiskt och.. kritiskt, och då menar jag kritiskt på 

både ett positivt och ett negativt sätt som ordet betyder, de kommer att få sådana epiphanies 

allt eftersom man övar.  

 
I exemplet ovan talar läraren om att det tar tid för viss återkoppling att landa hos mottagaren. 

Tiden spelar in på två olika sätt, dels att det kan ta tid att fysiskt lära sig något och dels att det 

kan ta tid att förstå något.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i avsnitten Återkoppling 

som syftar till kunskapsutveckling, Den konfirmerande och den diskonfirmerande läraren, 

Fysisk återkoppling och slutligen Relationen mellan lärare och elev. Valet av dessa kategorier 

gjordes utifrån materialet. För att återkoppling ska fungera krävs tillit mellan eleven och läraren 

varför även relationen mellan lärare och elev presenteras som en del i resultatet. Goda relationer 

mellan lärare och elever bör ses som en förutsättning för allt lärande.  

 

Sånglektionerna är så beskaffade att de utgör en kedja av respons. Allt hänger ihop och tal om 

hållning föder tal om stöd. Det i sin tur föder tal om andning. Av den anledningen kan det vara 

svårt att se hur utfallet av återkopplingen blir. Vid första anblick kan det se ut som att läraren 

har lämnat ämnet, medan läraren egentligen valt att angripa problemet från ett annat håll.  

 

Den första observerade sånglektionen var drygt 35 minuter lång. Eleven sjöng under hälften av 

lektionstiden, närmare bestämt i 17 minuter. Lektionen handlade om att få eleven att inte spänna 

nacken när den sjöng. Det var ett genomgående tema och det övades under uppsjungningen och 

senare när eleven sjöng sin sång. Den andra lektionen räckte i 78 minuter och eleven sjöng 

endast i strax över fyra minuter, en tjugondedel av lektionstiden. Under lektionen visade läraren 

olika uppsjungningsövningar, andningsövningar, styrkeövningar och övningar för att mjukgöra 

tungan. Eleven var delaktig i lektionen och gjorde övningarna när den fick möjligheten och fick 

då återkoppling. Det fanns tillfällen när läraren enbart visade övningar och eleven inte fick 

prova själv. Den tredje lektionen var 49 minuter lång och eleven sjöng under en femtedel av 

tiden, i nästan nio minuter. Läraren började lektionen med att ge eleven tips på olika övningar. 

Då eleven sa ”den har jag nog aldrig gjort” fick eleven tillfälle att göra övningen och få 

återkoppling. Lektionens genomgående tema var luftflöde. Det finns sångrelaterade övningar 

att bygga en lektion kring som inte direkt innebär att eleven sjunger: andningsövningar, 

stödövningar och hållning är några exempel. Hur lång stund som eleven sjunger under en 

lektion är alltså inte enbart ett resultat av elevens delaktighet eller av lärarens förmåga att bjuda 

in eleven till deltagande, men det är ett något chockerande resultat. Bör en elev inte få sjunga 

under en sånglektion?  Denna kvantitativa redogörelse är inte av stor vikt för studiens syfte, 

men resultatet är intressant och den ger ett ytterligare perspektiv. Det skulle kunna hävdas att 

lärarens återkoppling ser annorlunda ut när eleven inte får chans att sjunga. Det måste trots allt 

vara det som är målet med sångundervisning.  Ingen av de observerade lektionerna handlade 
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om elevens uttryck eller förmedlande av budskapet i sången, utan snarare om att ge eleven 

verktyg så att den på sikt ska kunna uttrycka och förmedla. 

5.1. Återkoppling som syftar till kunskapsutveckling 

Att utveckla kunskaper i sång är i mångt och mycket en fråga om att träna sin röst. Att lära sig 

sjunga tar tid. Lärarna använder frågor, metaforer, bilder och jämförelser som metoder för 

återkoppling och de förevisar med sin egen röst. Lärarens återkoppling gör inte att eleven blir 

bättre på att sjunga, men återkoppling kan ge eleven förutsättningar att kunna öva sin röst på 

ett bra sätt och därigenom utvecklas. Rösten är ett mänskligt instrument. Hur en person mår, 

både fysiskt och psykiskt, påverkar rösten och rösten låter inte likadan varje dag. Den 

problematiken belyser läraren i utdraget nedan.  

 

Läraren: jag har haft studenter som sagt förra gången sa ju du det här […] men du lät ju så 

då säger jag så jag var tvungen att ta det men idag låter du såhär och då kan vi jobba utifrån 

det  

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Lärarna återkopplar långsiktigt och kortsiktigt i en och samma stund. Målet är att eleverna ska 

bli självständiga sångare och eleverna befinner sig ständigt i den proximala utvecklingszonen. 

Kortsiktigheten i lärarnas återkopplande består i att de alltid måste förhålla sig till hur elevens 

röst uppför sig vid lektionstillfället. Sången skiljer sig där från andra instrument. Det är inte en 

gitarr eller en fiol som ”bara” behöver stämmas innan det går att spela på den. En sångare 

bygger sitt instrument varje dag. 

5.1.1. Parametern tid 

Båda lärarna talar om att det måste få ta tid innan vissa saker landar hos eleven. Det som är 

viktigt att är att läraren ändå väljer att ge återkoppling, även om eleven kanske inte kommer 

kunna göra det som efterfrågas eller förstå vad som sagts. Lärarna visar stor medvetenhet kring 

att utvecklingen tar sin tid. Läraren säger: 

 

Läraren: Det tog ganska lång tid innan [eleven] gjorde det, jag är inte säker på att [eleven] 

ens en gång gjorde det och det är ju sånt där, det kan man inte.. det kan man i ögonblicket 

inte heller förvänta sig va.. det får komma  

Ur Transkribering av intervju 4 
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Även om eleven inte i stunden kan göra det som efterfrågas ger läraren ändå återkoppling. I 

utdraget nedan berättar läraren: 

 

Läraren: och sen liksom som en sån är grej, jag säger forcera aldrig rösten, fixa aldrig när 

du övar, det där är som en sån där grej som jag säger ganska ofta och det är en medvetenhet 

därför att säger man saker tillräckligt många gånger så blir det till slut en sanning.. och 

därför fortsätter jag säga sånt där, för det blir ett mantra och därför gör jag det 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Att upprepa saker är för läraren ett sätt att på sikt implementera ett beteende eller ett tankesätt 

hos eleven. Läraren uttrycker att eleven får mycket information under en sånglektion och att 

eleven inte alltid kan reflektera över allting under lektionens gång. Tiden spelar också in i vad 

läraren väljer att göra under en lektion.  

 

Läraren: det är så många många bitar man ska göra och det är fortfarande det där 45 

minuter, alltså jag kan inte sätta igång en process heller som inte jag kan följa upp, det 

kanske tar 14 dar tre veckor innan jag träffar den här mänskan va […] vad kan jag göra som 

den personen kan gå hem och öva på […] 

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Parametern tid gör sig tydlig på flera sätt. Den kroppsliga lärprocessen tar sin tid och kräver 

övning. Den mentala lärprocessen tar sin tid och kräver reflektion. Läraren är begränsad till en 

viss lektionstid och måste anpassa sitt lektionsupplägg därefter. Det blir viktigt att ge eleven 

uppgifter som den kan öva på själv, då det dröjer innan nästa lektion. Även om eleven i stunden 

inte kan göra det läraren efterfrågar väljer läraren ändå att ge återkoppling. Detta gör läraren 

bland annat för att implementera ett tankesätt hos eleven men det är också ett sätt att hela tiden 

hålla eleven i den proximala utvecklingszonen.  

5.1.2. Återkopplande frågor 

Lärarna ställer ofta frågor till eleven: Hur känns det? Hör du det? Var det någon skillnad? Detta 

är frågor som hjälper läraren att få syn på var eleven befinner sig och vilket steg läraren ska ta 

härnäst, med andra ord: återkoppling för läraren.  
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Evelina: Du frågar ”hör du att, att du flyttar om” och [eleven] säger ja, ja det gör jag, den är 

ju ganska typisk tänker jag för en sångelev, ja jag hör det… talar sångeleven alltid sanning? 

 

Läraren: Nä, men den ska inte heller alltid göra det alltså för att ibland så förstår man... 

ibland så kan man liksom svara ”ja, jag förstår” ”Hör du” ja, men då talar man sanning, nä 

det kanske man inte gör, men då förstår de att det är nånting de måste reflektera över och 

grejen är den att om de inte hör.. så kan man inte göra så mycket egentligen åt det […] mitt 

beteende förändras inte beroende på vad man svarar i den stunden, men det talar om.. var 

de är i medvetandeskalan förstår du, och om man inte hör så behöver det inte ha att göra 

med att man är dum i huvudet utan det har att göra med att man är inte muskulärt där, man 

har inte riktigt uppfattat vad man gör för skillnad […] hör du skillnad på det? Bra, då vet 

jag att det är lättare för dig att jobba vidare. Hör du inte skillnad, okej, då måste vi jobba 

vidare på det här tills du förstår skillnaden det är mer liksom i det perspektivet hur 

självständig är de, hur beroende är de av mig, det är egentligen det jag stämmer av 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Läraren berättar om återkopplande frågor, hur elevens svar kan tolkas och vad syftet med 

frågorna är. Frågorna syftar till att läraren ska få syn på ”var i medvetandeskalan” eleverna 

befinner sig, till att eleverna ska förstå att de ”måste reflektera” över vissa saker och till att 

stämma av hur ”självständiga” eleverna är. Eleverna berättar även de om frågor som 

återkoppling.  

 

Evelina: Varför tror du.. alltså varför tänker du att läraren ställer frågor? 

 

Eleven: Det är ju viktigt att kunna analysera och reflektera själv och kunna förstå sig på sin 

egen kropp och hur den fungerar eh... ibland är det kanske bara för att ha nånting att säga, 

jag vet inte haha faktiskt, men jag tror också att det är viktigt att eleven får egentligen 

komma underfund med sig själv och hur ens kropp fungerar för alla fungerar inte på samma 

sätt […] det är väl viktigt bara att känna efter så jag inte sjunger... utan att jag faktiskt får 

känna mig själv  

 

Eve: precis, så tycker du att det är en hjälp när läraren ställer frågor.. på det sättet?  

 



 

30 

 

E: Ibland. Ibland är det väldigt jobbigt för ibland vet man verkligen inte och ibland tvingas 

man fram ett svar som man egentligen kanske inte identifierar sig med men jag tror också.. i 

slutändan så är det viktigt att.. att dividera med sig själv egentligen, ja.. och om man inte väl 

vet svaret just vid det tillfället så kan man ju gå hem och fundera också  

Ur Transkribering av intervju 2 

 

I ovanstående utdrag visar eleven på stor medvetenhet kring varför lärarna väljer att återkoppla 

med hjälp av frågor och säger att det är för att eleven på sikt ska lära känna sitt eget instrument. 

Reflektion verkar vara viktigt för eleven. Nedan följer ett utdrag från en intervju med två elever 

som också de reflekterar kring frågor som återkoppling. 

 

Elev 1: jag tror att det är bra, jag tror det bidrar till att man gör övningarna mer rätt för man 

kommer ihåg, kroppen kommer kanske ihåg vad man gjorde förra gången fast man inte 

kommer ihåg det själv medvetet  

 

Elev 2: samtidigt kan jag känna såhär att man krystar fram ett svar ibland hur känns det där 

hur känns det där hur känns det där man ba.. eh jag vet inte eller såhär 

  

E1: precis, som när man är hos optikern, är det här bättre 

 

E2: och så säger man typ såhär och hon bara är du säker på det man ba neej  

 

E1: eller såhär, men vad gjorde du nu? Jaaa jag sjöng tror jag  

 

E2: eller hur och man ba hur kan man va så himla medveten om vad man gör men det är väl 

det man strävar efter att vara, så jag tror inte att hon förväntar sig att man ska ha svar men 

att man ska  

 

E1: att man ska börja reflektera  

 

E2: exakt men det är så, det är så svårt tycker jag 

 

E1: ja, jo det är det man får tänka en stund  
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E2: mm  

 

E1: ganska länge ibland 

Evelina: men föredrar ni frågor framför att hon talar om för er vad ni gör.. eller.. 

E1: ja alltså just nu skulle jag hellre vilja att hon säger vad jag ska göra men jag tror att det 

är bättre för.. mitt eget lärande att hon ställer frågor  

E2: mm i det långa loppet så är det nog bättre för att till slut kommer man kunna fråga sig 

själv samma frågor och förhoppningsvis få ett svar så man blir sin egen lärare på nåt sätt  

Ur Transkribering av intervju 3 

 

De två eleverna i utdraget ovan talar även de om att frågorna hjälper dem att reflektera över 

rösten och att det är bättre för det egna lärandet att läraren ställer frågor. Dock verkar alla tre 

eleverna vara besvärade av att behöva svara på frågor som de inte vet svaret på. 

 

Frågorna som lärarna ställer förefaller fylla flera funktioner, dels att lärarna ska få återkoppling 

från eleverna men även att eleverna ska öva sig i att reflektera över sin röst och hur den fungerar, 

något som eleverna förstår. Sång handlar om att lära känna sitt instrument och med tiden blir 

sångaren expert på sin egen röst, eller som en elev i utdraget ovan uttryckte det: ”man blir sin 

egen lärare”. Elevernas utsagor visar även på att det inte alltid är lätt att svara på de frågor som 

lärarna ställer och att det händer att de svarar något som de egentligen inte står för.  

5.1.3. Metaforer, jämförelser och bilder 

Sånglärarna använder sig av metaforer, bilder och jämförelser som medierande resurser för att 

beskriva sådant som kan vara svårt att ta till sig. Nedan följer tre exempel. 
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Cruella de Vil 
1) Läraren: har du sett 101 dalmatiner? 

2) Eleven: Det är längesen 

3) L: du vet vem Cruella De Vil är? 

4) E: Det vet jag 

5) L: Jag menar inte den tecknade versionen utan 

6) E: jag har sett den 

7) L: Ja. Du vet hur hon är. Där (visar med huvudet) E: (gör likadant) 

8) L: Ja. Lite sån. Högfärdig, lite bitchig. Får man säga så? 

9) E: jo 

10) L: Där. Och så blir det som om (gör en tofs av sitt hår) att man lyfter tofsen 

11) E: ja [melodi på a] 

12) L: Javisst! Och så tar vi det på text 

[…] 

13) L: ta det på a en gång spelar melodi 

14) E: [melodi på a] 

15) L: a, och så lite mer Cruella De Vil 

16) E: en gång till (sträcker på sig) [melodi på a] 

17) L: Bra! Nu på text 

Ur Transkription av observation 1 

 

En attityd eller en känsla ger gensvar i kroppen. Det är vad läraren vill förmedla med hjälp av 

Cruella De Vil -metaforen. Läraren frågar först om eleven är bekant med Cruella De Vil för att 

försäkra sig om att de avkodar metaforen i samma kontext. Efter att ha fått ett jakande svar kan 

läraren gå vidare med sin förklaring. Genom bilden, som är gemensam för dem båda, förmedlar 

läraren en attityd som påverkar hållningen. Eleven kan ta till sig detta och återskapa det i sin 

egen kropp. Det som är viktigt i just denna sekvens är att metaforen återkommer senare under 
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lektionen. Eleven vet då precis vad som förväntas och kan ställa in sin kropp därefter. I utdraget 

nedan berättar eleven om metaforer och känslor som återkoppling. 

 

Eleven: Alltså så länge man kan hitta nåt samförstånd eller ha nån gemensam bild som man 

kan associera till.. om det är en personlig fråga som jag inte alls kan relatera till så, eller en 

person eller vad som helst då, så länge man kan ha nån, vad ska man säga.. gemensam 

plattform då funkar det  

 

Evelina: då funkar det och samma sak tänker jag med känslor, funkar det också bra?  

 

E: Jo, det är väl egentligen samma förhållningssätt där att kunna gå tillbaka och associera 

till känslor man har varit med om tidigare eller.. ja men emotionella händelser eller vad 

som helst när man ska gestalta nånting eller agera på scenen eller vad som helst och jag 

tycker att det är väldigt svårt dock att simulera en känsla ibland i övningsrummet, jag vet 

inte, för då känns det inte på riktigt […] 

Ur Transkription av intervju 2 

 

Eleven uttrycker att metaforer och bilder fungerar bra när eleven och läraren har en gemensam 

utgångspunkt. På samma sätt kan eleven använda sig av känslor för att få en respons i kroppen, 

men säger samtidigt att det är svårt att använda känslor som verktyg i övningsrummet ”för då 

känns det inte på riktigt”. 

 

 För att förklara bukmuskulaturens rörelser använder läraren bilden av ett blixtlås.  

 

Blixtlåset 
1) Eleven: då är det som att man spänner magen, typ  

2) Läraren: Ja, det är som att du drar upp ett blixtlås så i byxan kan du tänka dig det? Ja och 

så drar du ner blixtlåset och så kommer luften in  

3) E: ja det har man ju varit med om  

4) L: javisst och så drar vi upp och så drar vi ner blixtlåset och så drar vi ut ja och det är ju 

så här hur mycket bukmusklerna rör sig det är lite individuellt också för det vet du själv när 

man är trött och inte orkar hålla upp bröstkorgen och då känner man att det blir mer form, 

det blir bulligare i de här regionerna (visar på magen) och det har att göra med att om 
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bröstkorgen är så här (håller upp händerna) och diafragman ska gå ner och platta till sig och 

den inte kan det då måste den platta till sig på nåt annat sätt (visar med händerna) och så 

blir det att den gör sådär  

Ur Transkribering av observation 2 

 

I exemplet ovan talar läraren om hur musklerna i magens nedre del ska röra sig vid andning 

genom att använda sig av bilden av ett blixtlås i byxan som man drar upp och ned. Läraren 

försäkrar sig om att eleven kan förstå bilden genom frågan ”kan du tänka dig det?” (2). Eleven 

förstår bilden och kan därför ta till sig den. Jämförelsen får en förklaring när läraren beskriver 

hur musklerna arbetar (rad 4).  

 

Lärarens tanke med en jämförelse med, eller ett återskapande av, en känsla är att den ska ge en 

respons i kroppen. I exemplen nedan använder läraren bilden av att vara generös. 

 

”Var generös” 

1) Eleven: [r 1-5-1] 

2) Läraren: mm så är du generös då och följer med [r 1-5-1] (visar med armarna) ah [r 1-5-1 

(armarna rakt ner längs sidorna) då vill du inte nä ton  

3) E: [r 1-5-1] 

 

 […] 

4) L: men om du nu är generös då ton [ro 1-5-1] var generös fysiskt i kroppen fastän du kör 

den här du vet (visar med händerna) ton  

5) E: [ro 1-5-1] 

6) L: (visar med händerna) och så tar du ett riktigt å och så är du generös i kroppen ton  

 […]  

7) E: [ej skall jag se tillbaka] L: och när du säger ej skall jag se kan du släppa käken på till 

så ska vi se vad som händer då  
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8) E: [ej skall jag se tillbaka] L: ja, det är positivt va E: ja L: vad händer då det är inte så 

ihoptryckt E: nä L: och jag tror, jag vet inte men jag tror att du är så, sjunger man i kör så 

är det väldigt lätt att man trycker ihop sig E: mm L: men när du gör det här så öppnar du 

mer så du är mer generös med ljudet men du har kontroll ändå 

Ur Transkribering av observation 3 

 

I utdragen ovan använder läraren bilden av att ”vara generös” i ljudet, i luftflödet och i kroppen, 

alltså stödet. Ljudet, luftflödet och stödet hänger samman med varandra och en generositet i 

kroppen kan ge en generositet i luftflödet och så vidare. I en intervju förklarar läraren: 

 

Läraren: där hörde jag att [eleven] började att ge mer ljud från sig, kan du vara ännu mer 

generös och då gjorde [eleven] det, man skulle också kunna säga kan du putta på lite mer 

haha hade jag kunnat sagt ja, så det beror alldeles på men nu pratade vi om generositet är ju 

nånting som kommer inifrån det har ju med en känsla att göra så att jag skulle vilja få 

[eleven] att visa.. visa mera det, därför använder jag såna ord. 

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Läraren svarar även på frågan varför just känslor fungerar bra som representation. 

  

Läraren: Med känslor, om man har kontakt med sitt jag och sitt känsloliv så kan man ju via 

den vägen återskapa nånting som ger samma effekt som när man säger nånting rent.. 

teoretiskt eller så man kan ju använda väldigt många olika.. referenser för att komma fram 

och som lärare måste jag lära känna den här mänskan först för att veta vad som passar hon 

eller han och hur mycket känslor visar [eleven] visar inte mycket känslor nej så då kan det 

vara känsligt att gå in och jobba med det utan då kanske vi måste lära känna varandra mer 

innan jag går in från det hållet så därför lägger jag mig automatiskt på samma nivå och så 

tar vi det därifrån och så ska se sen när man har fått förtroende för varann för man känner, 

man läser, jag känner av […] 

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Känslor är något som vi människor har naturligt i oss. Vi behöver inte fundera på hur kroppen 

ska göra för att framkalla exempelvis ett skratt, det kommer naturligt. Av den anledningen kan 

känslor vara en väg att hitta en respons i kroppen vid sång. För att en elev ska våga visa en 
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känsla och våga öppna upp sig så pass mycket som det krävs för att sångundervisningen ska 

bära frukt behöver eleven ha förtroende för sin lärare.  

5.1.4. Förevisning som återkoppling 

Förevisning som återkoppling är återkommande under de observerade lektionerna. Läraren 

förevisar med sin röst för att visa eleven hur läraren vill att det ska låta. Ibland härmar läraren 

elevens röst eller klang för att sedan visa på någonting annat och gör därigenom en jämförelse. 

En lärare berättar: 

 

Läraren: Det är klart att jag måste visa hur det låter, jag gör ofta det.. att jag försöker låta 

som dem.. som jag hör att de gör utifrån vad jag känner att de gör och sen så måste jag visa 

skillnaden då hur det låter när jag tänker så här så att de hör om de hör att det blir nån 

skillnad oftast gör de det […]   

Evelina: finns det gånger som man väljer att inte förebilda?  

L: Ja om jag är i dålig form men då säger jag det att nu låter inte jag så bra så du ska inte 

lyssna på, men man kan höra principen vad det är man är ute efter det kan man höra va men 

det är viktigt att jag själv är uppsjungen och att rösten är mjuk och så där 

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Läraren menar att eleven kan höra hur den själv ska göra när den får lyssna på läraren. Av den 

anledningen är det viktigt att läraren själv är i bra form.  

 

Läraren: Sen så väljer man också vilka elever man förevisar för, vissa gör man det för och 

andra inte beroende på hur man märker att de tar in.. en del.. tar instruktioner och så gör de 

den till sitt eget medans andra måste få härma och känna och sen förstå vad de gör just det 

och då blir det ju jätteviktigt att man sjunger sunt själv.. ja, och då är det ju att om jag är 

sliten så sjunger jag inte före, såklart också för att spara min röst, men också för att det 

färgar [eleverna] 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Läraren menar att vissa elever behöver få härma läraren och då är förevisning en 

återkopplingsform som fungerar bra. Andra elever gör verbala instruktioner till ”sitt eget” och 
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då behöver läraren inte sjunga före på samma sätt. En del i förevisade som återkoppling är när 

läraren sjunger med eleven. Enligt läraren kan det finnas olika anledningar till att sjunga med 

eleven. 

 

Läraren: ibland gör man det för att driva och hjälpa till.. ibland gör jag det för att känna i 

rösten.. […] ibland så, ska man va helt krass, ibland har man inte hunnit sjunga upp nånting 

på morgonen och då istället för att jag sitter och spelar övningen så sjunger jag så att jag 

kommer igång […] men.. oftast är det för att känna, driva, sen är det också att är man på en 

viss basal nivå.. då går det fortare om de härmar.. […] och också att om de tycker att nåt är 

högt, om de tror att det är svårt liksom.. och sen finns det ju det här.. sista lilla momentet 

och det är att ibland behöver de också förstå att det finns nivåer som de inte fixar… […] för 

ibland kan man ju känna en viss kaxighet.. och då är det jättebra om man kan sjunga bort 

det så att de förstår att okej det finns saker som.. [läraren] kan som jag inte kan […] Där 

sjunger jag med just bara därför att jag vill inte att [eleven] ska tänka så mycket utan 

kanske bara gå med flödet 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Att sjunga med eleven fungerar som återkoppling för läraren, då läraren känner i sitt eget 

instrument vad eleven gör. Läraren sjunger även med eleven för att ”driva och hjälpa till”. När 

eleven får härma läraren är det själva röstfunktionen som läraren vill att eleven ska härma och 

inte primärt ljudet.  

5.2. Den konfirmerande och den diskonfirmerande läraren  

Konfirmation är samma sak som bekräftelse och bekräftelse som återkoppling ger eleven 

visshet om att den har gjort rätt eller att den är på rätt väg. Ord som ja, bra eller fint bör i 

återkopplingssammanhang åtföljas av information om vad som var bra eller fint. I annat fall 

kan eleven inte lära sig någonting av återkopplingen. Konfirmerande ord följs, under de 

observerade lektionerna, allt som oftast av en utveckling av den uppgift eleven har fått. 
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1) Läraren: se om du kan andas som du gör när du lyfter axlarna 

2) Eleven: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1] (ser uppmuntrande ut och lyfter ett finger) 

3) L: den ligger fint 

4) E: [va 1-8-5-3-1-8-5-3-1] *2 gånger 

5) L: Känn nu när du börjar komma upp högt att du får lite mer fart över när du går till 

oktaven 

Ur Transkribering av observation 1 

 

I utdraget ovan ger läraren instruktionen att eleven ska andas på ett visst sätt (1). Eleven andas 

in och sjunger och läraren konfirmerar elevens sång (3). Eleven sjunger vidare och får 

ytterligare en instruktion (5) som ska underlätta för eleven att ta de höga tonerna. 

 

Diskonfirmation som återkoppling syftar till att rätta till felaktiga antaganden eller beteenden. 

Den typen av återkoppling används av läraren när eleven ska ändra på någonting.  

 

1) Läraren: det krävs ju, jag menar du skulle ju inte göra så om du spelade en hög ton nä så 

varför ska du göra det när du sjunger 

2) Eleven: men det är som att det tar stopp, när man sjunger tar det ju stopp L: gör 

det? E: ja L: det har jag inte hört E: jo men det gör det ju L: det var för att du la av att 

flöda med luften, då gör ju stämbanden såhär (knyter ihop händerna) ksch  

3) E: ja, men om jag spelar då vet jag att om jag tar det här greppet och blåser då 

kommer det en ton  

4) men när du sjunger så vet du att stämbanden sträcker sig och dina stämband sträcker sig 

utan problem men du måste ligga på med luftström du måste öka farten när du ska upp på 

höjden och så får du inte lyssna på hur det låter 

 

Ur Transkribering av observation 3 

 

I exemplet ovan beskriver eleven att ”det tar stopp” (2) när den försöker sjunga höga toner. 

Läraren menar att det är för att eleven slutar ”flöda med luften”. Eleven gör då en jämförelse 

med hur det är att spela flöjt då man ”tar ett grepp och blåser” för att det ska komma en ton (3). 
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Läraren transformerar den bilden till att gälla sång och förklarar hur stämläpparna arbetar samt 

att det krävs en ständig ström av luft för att komma ”upp på höjden” (4). Läraren avslutar med 

diskonfirmationen ”och så får du inte lyssna på hur det låter”, som talar för att det är en funktion 

i rösten som läraren efterfrågar, inte ett ljud. Läraren diskonfirmerar elevens uppfattning om att 

”det tar stopp” när den sjunger höga toner genom att berätta orsaken till att det uppfattas så, 

nämligen att eleven slutar flöda med luften. Vidare delger läraren eleven vad som händer i 

instrumentet när luftströmmen sinar samt hur eleven ska göra för klara av de höga tonerna.  

 

1) Eleven: i-e  

2) Läraren: ton vänta ton ton ton  

3) E: i L: nä inte [i] (ut med tungan, flyttar tungan) undre delen av tungspetsen är vid 

nederdelen av tänderna i  

4) E: i L: ja [i] E: [i] 

Ur Transkribering av observation 2 

 

I exemplet ovan böjar eleven först med att sjunga fel ton. Läraren diskonfirmerar elevens valda 

ton genom att spela den rätta tonen på pianot (2). När eleven har hittat rätt ton går läraren vidare 

till att diskonfirmera hur eleven säger vokalen i. Först visar läraren hur eleven gör, sedan visar 

läraren hur det ska göras samt förklarar verbalt att tungspetsen ska vara ”vid nederdelen av 

tänderna” (3). Eleven provar, får en konfirmation och får gå vidare med att sjunga på ett i efter 

det att läraren har förebildat hur det ska låta (4). Här i ligger komplexiteten med återkoppling 

under en sånglektion. För att kunna sjunga på ett i måste eleven först kunna säga ett i på ett 

tillfredställande sätt. Därefter får eleven gå över till sång. Väl i sången är det många olika 

faktorer som spelar in för att tonen ska bli bra: luftflöde, ett öppet instrument, stöd. Det är inte 

olika moment som kan bockas av, utan allt hänger ihop. Av den anledningen går läraren alltid 

vidare och utvecklar uppgiften och det finns sällan tid för eleven att stanna upp och känna att 

den har åstadkommit någonting bra eller att den ”är färdig”. 
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1) Eleven: [een gång blir allting] Läraren: märker du att den har ingen (”drar i ett 

gummiband”) sånt här E: nä L: den har ingen elasticitet [en gång e-e-e] (”drar i ett 

gummiband”) så därför är det bra att öva sådana där så att man känner nu töjer jag gnäller 

lite grann E: mm L: ton [e 5-1] 

2) E: [een gång] L: ja [e 1-5 n] 

3) E: [e 1-5-1 n] L: så ja bra känner du att du jobbar i stödet då E: ja L: [e1-5n gång blir 

allting] och så tar vi det tempo som du känner att du klarar ton  

 

Ur Transkribering av observation 3 

 

I utdraget ovan går läraren vidare från att ha hjälpt eleven att hitta en elasticitet i stödet till att 

låta eleven börja sjunga sin sång i ”det tempo som du känner att du klarar” (3). Tanken är att 

eleven ska fortsätta med det påbörjade stödarbetet även i sången. I utdraget ovan följs det 

konfirmerande ordet bra av en fråga: ”Känner du att du jobbar i stödet?” (3). Elevens ”ja” en 

signal till läraren att gå vidare.  

 

Ett slags diskonfirmation är när läraren bryter av eleven när den sjunger. Läraren beskriver sina 

tankar om att bryta av eleven i utdraget nedan.  

 

Läraren: det tror jag är den där gränsen mellan vad ska vi medvetandegöra är ett fel och 

inte, en del fel vet man kommer gå till sig alltså det är därför vi gör samma övning två 

gånger, annars skulle jag kommentera varje gång i stort sätt, men det är likadant när man 

övar själv att man måste göra lite först innan man börjar korrigera och det är därför vi gör 

oftast två eller tre gånger på varje för att, men det blir automatiskt bättre bara man får hålla 

på, för den andra blir nästan alltid bättre 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Läraren menar att vissa ”fel” ordnar upp sig själva om eleven får sjunga en stund. Det är en del 

i att bygga upp sitt instrument. Vidare säger läraren att vissa saker inte ska förklaras i ord utan 

snarare visas. 
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Ur Transkribering av observation 1 med kommentarer från intervju 1 

 

En verbal beskrivning kan ge eleven en felaktig bild av vad som efterfrågas. Istället för att låta 

eleven själv tolka beskrivningen av uppgiften väljer läraren att visa vad som efterfrågas. I 

utdraget ovan arbetar läraren med placeringen av tonen och väljer att visa på en bra placering 

utan att i ord förklara hur eleven ska tänka. Att bryta av eleven eller inte är ett val som läraren 

gör. 

 

Läraren: Om man ska göra en återkoppling här så jag hör ju en massa saker nu men jag 

tänker att [eleven] måste få sjunga igenom den först  

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Läraren har erfarenhet av att elever ibland kan finna det irriterande att bli avbrutna och väljer 

därför att låta eleven sjunga igenom sin sång innan de börjar arbeta med den. Att låta eleven 

sjunga igenom sången utan att arbeta med den innebär att välja bort viss återkoppling. 

 

1) Läraren: Bara [a 1-2-3-2-1] 

                               1-2-3-2-1 

2) Eleven: [a 1-2-3-2-1] 

3) L: och så säger du ”aha” 

4) E: Aha 

5) L: [Aha] en gång till 

6) E: [Aha 1-2-3-2-1] 

 

Läraren: Ibland måste man göra saker utan att förklara och ibland ska man 

medvetandegöra och det är väl där egentligen som, som den stora 

undervisningsskickligheten ligger. Vad ska jag medvetandegöra och vad ska jag 

inte medvetandegöra. För som när jag gjorde ”aha” det gör jag för att få dit 

placeringen utan att säga ”du måste placera tonen” för då börjar man haä (nasalt 

ljud) utan bara ”aha” för att [eleven] låg för långt bak. 
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Läraren: förr hade jag säkert gått på varenda grej va men nu har man lärt sig att man får ta 

en sak i taget  

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Att ta en sak i taget är något som läraren har fått lära sig. Läraren påpekar att det inte är bra för 

eleven om det blir för många tankar på en gång. Läraren gör hela tiden val under en lektion och 

att välja en sak innebär att välja bort någonting annat. Eleven har sina erfarenheter av att bli 

avbruten: 

 

Evelina: Okej, nu stannar jag igen haha Eleven: gör det Eve: men du vet! Du vet när man 

har sånglektion E: ja ja Eve: och så sjunger man en fras och så bryter läraren och så sjunger 

man samma igen och så bryter läraren och säger nånting E: mm mm Eve: vad har du för 

upplevelser kring det? 

 

E: Hehehe, det kan ju vara frustrerande haha faktiskt eh, men jag tror också faktiskt, ja, 

ibland vill man ju fortsätta, men jag tror att det är bra att belysa att man gör fel, jag ser ju 

nu att, det är ju jättebra att ha på inspelning, jag ser ju själv att jag gör jätteknasiga grejer.. 

så jag tror... det är väl kanske inte bra att nöta på samma grej alldeles för mycket heller för 

så kan det bli nån from av överkompensation kanske men kanske ett sånt där... ett sånt litet 

minimalistiskt avbrott det kan vara bra ibland, kanske inte hela tiden nä  

 

Eve: Förstår man alltid i stunden då vad  

 

E: vad [läraren] är ute efter tänker du?  

 

Eve: Ja  

 

E: Nej, nej, fast nä jag tycker nog ändå att jag förstår [läraren] väldigt bra […] [läraren] är 

väldigt konkret […] det gillar jag 

Ur Transkribering av intervju 2 

 

Eleven tycker att det är bra att läraren påpekar felen som eleven gör, men säger att det kan vara 

tröttsamt om det sker hela tiden. Diskonfirmation är en vanligt förkommande återkoppling i 

observationerna, men sällan i form av att läraren säger nej. Lärarna diskonfirmerar snarare 
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elevens uppfattningar genom att ge dem en ny tanke eller genom att belysa problemet från ett 

annat håll.  

5.3. Fysisk återkoppling 

Lärarna visar på och med sin egen kropp sådant som kan vara svårt att förklara enbart med ord. 

Det förefaller vara helt naturligt för dem. När läraren visar med eller på kroppen är det också 

lättare för eleven att härma läraren än om eleven bara hade fått en verbal återkoppling.  

5.3.1. Lärarens kroppsspråk 

Lärarna förstärker sin verbala återkoppling med rörelser i kroppen, ofta med armarna. Lärarna 

använder också ansiktsuttryck och blickar som återkoppling. Ibland andas läraren in för att visa 

eleven att den ska börja sjunga.  

 

1) Läraren: se till att du är kvar i kroppen gör (en nedåtrörelse med händerna) släpp av 

käken också (visar på käken) [r (glider upp och ner)] (visar med blicken och en hand att 

eleven ska göra likadant) 

[…] 

2) Eleven: [r (glider upp och ner)] (visar en töjningsrörelse med armarna) 

3) L: [r (glider upp och ner, något högre)] (visar en töjningsrörelse med armarna) och när 

du vidgar då (visar en töjningsrörelse med armarna) då känner du att den här basen blir 

större (visar en töjningsrörelse med armarna) va och det har ju också med bröstkorgen att 

göra men att du känner [r (glider upp och ner)] (visar en töjningsrörelse med armarna) [r] 

(glider upp och ner)] (armarna rakt ner längs sidorna, stelt) mm (nickar och ler) så du inte 

är stel i kroppen va mm (andas in och visar med armarna) 

4) E: [r (glider upp och ner)]  

5) L: ja, och så kör du lite högre (”slänger iväg tonen” över axeln) 

Ur Transkribering av observation 3 

 

I exemplet visar läraren visar med rörelser och med sin blick att eleven ska göra likadant eller 

börja sjunga. Rörelserna förstärker den verbala förklaringen. Läraren gör ”hjälpande” rörelser 
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(3, 5) till eleven medan den sjunger. Rörelserna visar på ett flöde, en känsla eller ett ”driv” i 

frasen. Om sitt eget kroppsspråk säger en lärare: 

 

Läraren: vad jag pekar hela tiden.. men det är för att jag inte vill spela eller prata, det är lite 

[en] spara röst-grej  

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Läraren använder rörelser istället för att spela, prata eller sjunga, men rörelserna används också 

i kombination med att spela, prata och sjunga. Rörelserna blir en förstärkning av det verbala 

budskapet, men används även för att visa på specifika muskler eller rörelser i kroppen.  

5.3.2. Taktil återkoppling 

Ett slags fysisk återkoppling är det som jag här kallar för taktil återkoppling, det vill säga när 

läraren tar i eleven. Detta gör läraren för att själv känna vad eleven gör och för att hjälpa eleven 

att känna vad den gör eller inte gör.  

 

1) Läraren: Då känner du att då måste klangen åka liksom (visar en loop med händerna) så 

2) Eleven: [va 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1] 

3) L: (går fram till eleven. Placerar elevens huvud i rätt position) att gå upp där 

4) E: okej! 

5) L: [va] (för elevens huvud fram och tillbaka i sidled) 

6) E: [Va] 

 

Att ta i sin elev är ingenting som en lärare kan göra hur som helst. Läraren berättar: 

 

Läraren: alltså vi känner ju varann så väl därför frågar jag inte nu får jag, är det okej?, men 

när man.. man måste alltid, först måste man läsa av.. […] men när det gäller att ta på elever 

så, jag har aldrig upplevt det som märkligt, konstigt, det har aldrig varit några problem.. 

man får passa sig när man.. och där tror jag att som kvinna.. har man det enklare än som 

man, tyvärr alltså, det finns för mycket kulturellt bagage, men jag tror att det är extremt 

viktigt att från början, är det okej att jag tar i dig? Är det okej om jag lägger en hand här? 

Får jag känna? […] nej men man ska fråga och känna, känna först är det här läge.. sen 
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fråga.. och sen lyssnar man på svaret och sen måste man också känna efter medans för att 

även om man, även om man märker, känner man att det här går inte, då avbryter man och 

så gör man nåt annat. Jag har aldrig upplevt det men det skulle jag ju göra […] man tar ju i 

folk så lite som möjligt, så är det ju, utan man går ju fram och tar i nån när man vill 

verkligen få veta gör de ens rätt eller om jag lyfter här nu då kommer det här att 

effektiviseras 

Ur Transkribering av intervju 1 

 

För läraren är taktil återkoppling ett sätt att få veta vad eleven gör och ett sätt att hjälpa eleven 

att hitta en viss funktion i kroppen. Läraren säger att det aldrig har känts som ett problem med 

taktil återkoppling, men trycker samtidigt på vikten av att fråga eleven om det går bra och att 

hela tiden känna av hur eleven reagerar på den taktila återkopplingen. En elev berättar om sina 

erfarenheter: 

 

Eleven: Eh, från början när jag gick på [en skola] så var det.. lite grann av en konflikt för 

mig eftersom jag inte var van vid det. Jag gick ju på estet i [en stad] och... sångpedagogen 

då som jag gick för […] tog aldrig på eleverna så det var ju absolut, det var ju främmande, 

men jag har aldrig haft problematik med fysisk kontakt eller nånting så.. det är ju inte 

jättefarligt egentligen, men haha, det är ju klart att när någon kommer och intentionen att 

röra så att säga.. det är väl klart att.. jag vet inte, kroppen kanske blir lite stelare på något 

sätt, svårt att slappna av på ett sätt förstår du hur ja tänker, men rent mentalt så är det inte 

jobbigt men rent fysiskt så tror jag att man försöker ställa sig in på nåt sätt ibland kanske 

man skärper sig, men jag tror också att det kan påverka att man.. eh.. man stelnar till  

Evelina: precis, det kan jag verkligen tänka mig att det är så… lär man sig nånting.. eller är 

det läraren som lär sig nånting av att ta på en?  

E: Jag tror att båda lär, för jag ju ta på [läraren] också haha så det är ju ett givande och 

tagande eh.. så när [läraren] instruerar mig till exempel, nu på filmen tar [läraren] ju mig i 

nacken för att instruera att jag är väldigt spänd ja, men då kan det ju se ut så att jag får ta på 

[lärarens] nacke egentligen och jämföra då vart skillnaden är och kontrastera då och hur jag 

ska tänka  
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Eleven uttrycker inte några problem med taktil återkoppling, men belyser samtidigt 

problematiken av att bli spänd i kroppen när någon kommer fram för att röra vid en. Eleven 

beskriver taktil återkoppling som ett givande och tagande och säger att både läraren och eleven 

kan lära sig något av återkopplingen.  

5.4. Relationen mellan lärare och elev 

En god relation mellan lärare och elev är en förutsättning för att återkopplingen ska lyckas bra. 

Lärarna talar om respekt och förtroende. I utdragen nedan berättar lärarna om hur de förhåller 

sig till det mänskliga instrumentet sång. 

 

Läraren: min uppgift är ju att eh, leda dem dit de vill och därför måste jag på nåt sätt.. ja jag 

möter dem där de är och framförallt måste jag vara förankrad i mig och eh inte framhäva 

mig förstår du […] jag sitter inne med kunskap men varje individ, precis som [eleven] sa, 

jag tyckte det var jättebra [eleven] sa varje individ tar emot den kunskapen på olika sätt och 

jag måste på nåt sätt nå in till den mänskan så att, det är bara mänskokunskap och att själv 

vara ödmjuk och inte sätta sig själv i centrum va så gör, så arbetar jag […] förtroendet 

kommer kanske, det är inte alldeles säkert.. […] men att hålla på med sång är ju ändå 

mänskan man håller på med alltså får man va försiktig […] för mig är det mera intressant 

att den här person, människan som står här att jag får henne att förstå, eller han, att det är ett 

mänskligt instrument och hela du sjunger 

Ur Transkribering av intervju 4 

 

Läraren säger sig möta eleven där den är och uttrycker att arbetet med sång är ett arbete med 

människor och det att det är någonting att ha respekt för.  

 

Läraren: jag ställer ju väldigt mycket frågor och jag inbjuder till dialog, jag är nog ganska 

inkännande […] jag tror att det blir en dialog och jag tror att det där funkar bra för att jag 

tror att mina elever känner sig respekterade, jag tror att det är enormt viktigt att har respekt 

för ens elever och jag anser att har jag godkänt nån att vara min elev.. då kommer jag att 

jobba för dem […] så att jag tror att egentligen respekt är enormt viktigt och jag tror att det, 

och förtroende är ännu viktigare än respekt […] men respekt absolut, det finns ju lärare 

som.. inte kanske gör det utan man gör sitt jobb och det tror jag funkar dåligt när man 

jobbar med människor och röster speciellt eftersom man.. hur flummigt det än låter och sånt 
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där som jag tyckte var löjligt när jag var tjugo, så rösten är vår kontakt med själen och 

känslolivet. Luften, sången och luften, sången och andningen det är liksom kontakten till 

vårt allra, allra innersta och det måste man har respekt för när man är och jobbar i och 

gräver i.. så är det  

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Läraren beskriver sig som inkännande i relationen till eleverna och säger sig inbjuda till dialog. 

Läraren betonar vikten av respekt för människan som hör till rösten och säger vidare: 

 

Läraren: jag tror ju att mina elever ändå vågar ifrågasätta mer än snittet och vågar fråga och 

vågar säga att man inte förstår... men det är ju bara min uppfattning...  

Ur Transkribering av intervju 1 

 

Lärarna talar om respekt för människan som de arbetar med och de känslor som den personen 

har. De talar också om vikten av att kunna läsa och känna av den person vars röst de arbetar 

med. Lärarna berättar även om hur det är att misslyckas med att skapa ett förtroende. 

  

Läraren: men det är jättejobbigt som lärare när man har studenter som inte bjuder till för två 

öre och nästan känner en slags motvilja, det är jättejobbigt för man funderar hela tiden hur 

ska jag nå denna person och då är det ju egentligen så här att den personen själv är inte.. eh, 

vad ska jag säga, lärt känna sig själv haha man måste ju veta vem man är  

Ur Transkribering av intervju 4 

 

För att läraren ska kunna möta eleven måste eleven också vilja bli mött. Förtroende går åt två 

håll. Eleverna berättar om relationen till sina lärare i utdragen nedan. 

 

Eleven: [läraren] känner ju mig sen innan också och vad heter det [läraren] har ju ganska 

mycket insyn i mitt privatliv också, så jag tror också att det påverkar hur [läraren] förhåller 

sig som lärare gentemot mig och [läraren] vet ju också att [läraren] kan säga vad [läraren] 

vill, [läraren] får vara hård, jag tar inte illa vid mig eller nånting […]  

 

Evelina: men du sa att [läraren] kan säga vad som helst till dig, kan du säga vad som helst 

till [läraren]? 



 

48 

 

 

E: Jag vill inte säga vad som helst till [läraren] haha 

 

Eve: varför då?  

 

E: Jag vet inte, för jag respekterar [läraren] jag vet inte, jag tror [läraren] respekterar mig 

också, nämen jag kan jag kan nog säga det mesta till [läraren] det tror jag när jag känner att 

jag är otrygg rent tekniskt eller när jag har en dålig dag, men sen så har jag tendensen att 

klaga väldigt mycket också så.. vad heter det.. ja, jag litar på [läraren] och [läraren] litar på 

mig också känner jag, så jag tycker vi har en god relation 

Ur Transkribering av intervju 2 

 

Eleven beskriver relationen till läraren som god och att det finns en tillit mellan dem. Eleven 

säger att läraren vet saker om elevens övriga liv och verkar tycka att det är bra. Eleven 

framhåller även att den vågar berätta för läraren om den har en ”dålig dag” eller är ”otrygg rent 

tekniskt”. En annan elev beskriver relationen till sin lärare på ett annat sätt: 

 

Eleven: alltså jag skapar väldigt sällan en kompiskontakt med lärarna, alltså vissa vet man 

ju som typ jag vet inte går ut och röker med lärarna, ja men jag vet inte, kan komma fram 

och krama sin lärare. Jag har väldigt mycket respekt för mina lärare och är ganska nervös 

när jag är med en lärare liksom så det har nog lite med nog att göra också jag skulle inte 

tänka mig att göra vissa saker liksom för det passar bara inte in i hur jag tänker mig att det 

ska vara typ eller hur jag är bekväm med att vara 

Ur Transkribering av intervju 3 

 

Eleven säger sig ha mycket respekt för sina lärare och att den inte är bekväm med att skapa en 

”kompiskontakt” med dem.  

 

Eleven: jag tycker inte att man kan bli kompis med läraren om man fortfarande är den 

eleven 

Ur Transkribering av intervju 3 

 

Två elever beskriver i en gemensam intervju hur läraren förhåller sig till dem som elever: 
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Elev 2: jag tänker att den är väldigt, det är lärare och student  

Elev 1: ja [läraren] är 

E2: det är inget tjitt-tjatt liksom  

E1: nä men samtidigt i och med att sången är ju ganska personlig mm så blir det ju som en 

väl, det blir som en lite formell… alltså det är verkligen lärare och elev fast.. man möts på 

samma  

E2: man möts genom att prata känslor typ  

E1: ja  

E2: eller erfarenheter, tänk dig typ att och så ska man gå in i den rollen liksom  

E1: ja så ska man försöka hitta associationer, att hitta samma mål från olika håll, att komma 

för det är ju det som är med sång.. i och med att det är så svårt att förklara vad det är man 

gör när man sjunger så blir det ju det man måste göra man måste hitta sätt att förklara för 

andra människor så att de kan hitta till samma sätt att göra det på  

E2: mm men jag tycker att hon pratar formellt med en mm men å andra sidan, sång handlar 

mycket precis som du säger om känslor sen så här att man typ kan ta på varandra alltså 

känn här gör här  

E1: ja alltså man blir ju fysiska med varandra mer än på nåt annat instrument jag har spelat 

på 

Ur Transkribering av intervju 3 

 

I utdraget ovan talar eleverna om att en lärare måste kunna hitta olika sätt att förklara sång för 

olika människor. De beskriver att läraren talar formellt under lektionerna även om sången i sig 

är personlig. Eleverna har respekt för sina sånglärare de beskriver relationen som en elev-

lärarrelation. Att bli ”kompis” med läraren är ingenting som eleverna eftersträvar. Däremot 

möts läraren och eleven genom att ”prata känslor” i sången. Relationen mellan eleven och 

läraren måste alltså vara så pass öppen att eleverna känner sig trygga med att visa känslor och 

att de vågar uttrycka sig i sång.  
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5.5. Sammanfattning 

Resultatet visar på att återkoppling under en sånglektion sker på många olika sätt och 

återkopplingen kan beskrivas som multimodal då läraren använder sig av olika uttryckssätt. 

Den verbala återkopplingen som läraren ger eleven förstärks ofta med rörelser. Rörelserna kan 

var beskrivande eller hjälpande och används ofta när läraren talar om sådant som är svårt att 

beskriva enbart med ord. Metaforer, bilder och jämförelser med andra företeelser, exempelvis 

känslor, syftar till att hjälpa eleven att hitta någonting specifikt, exempelvis en respons i 

kroppen. Viktigt är då att det finns en gemensam utgångspunkt i återkopplingen så att eleven 

förstår vad läraren menar. Förevisning som återkoppling förefaller vara en viktig del i 

sångundervisningen och läraren sjunger både före och med eleven. Taktil återkoppling innebär 

att läraren tar i eleven för att dels känna vad eleven gör och dels belysa för eleven vad den gör. 

För att taktil återkoppling ska fungera som metod krävs att läraren och eleven har en 

förtroendefylld relation.  

 

Konfirmation och diskonfirmation är två typer av återkoppling och den som används mest 

frekvent av lärarna är diskonfirmation, alltså när läraren ”rättar” eleven. Konfirmation, eller 

bekräftelse, följs ofta av en utveckling av elevens uppgift. Lärarna nöjer sig inte utan fortsätter 

arbeta hela lektionen igenom. Därför får eleven mycket information under lektionen och det 

kan vara svårt för eleven att ta till sig allting där och då. Tid är en viktig aspekt när det talas om 

sångundervisning. Det tar tid att öva och lära sig någonting muskulärt och den mentala 

lärprocessen, i vilken eleven lär sig förstå vad den gör, tar tid. En god relation mellan lärare 

och elev är en viktig del i elevens lärande och en förutsättning för att återkopplingen ska 

fungera. Lärarna arbetar med relationen till eleverna genom att möta eleven där den är och att 

inbjuda till dialog. Båda lärarna nämner respekt och förtroende som viktiga komponenter i 

relationsbyggandet. Eleverna säger sig ha respekt för sina sånglärare. 

 

Under sånglektionerna sätts utvecklingen av elevens röst i fokus och inte att eleven ska klara 

en viss uppgift. Återkopplingen kan därför sägas användas som en metod av lärarna. Det är 

genom lärarens återkoppling som eleven tar sig vidare. Det är svårt att direkt kunna se resultaten 

av lärarnas återkoppling. Det är även svårt att veta om det som eleven gör är ett resultat av 

lärarens återkoppling i stunden, eller ett resultat av tidigare återkoppling. Parametern tid går 

inte att bortse ifrån. Den kortsiktiga återkopplingen som lärarna ger, som syftar till att rätta till 

någonting i stunden, förefaller fungera bra och eleven kan ta till sig den. Lärarna belyser ofta 
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samma sak från olika håll, de använder sig av olika återkopplande metoder. De gånger eleven 

inte kan ta till sig lärarens återkoppling beror det antingen på att eleven behöver öva för att 

kunna göra det läraren vill eller på att eleven inte förstår vad läraren efterfrågar och att läraren 

i sin tur inte väljer att återkoppla på ett annat sätt. Eleverna motsäger sig inte återkopplingen, 

men de frågar och startar diskussioner med lärarna om de inte förstår. Eleverna verkar lita på 

det som lärarna säger och förefaller vara villiga att göra det läraren ber dem göra, även om 

resultatet inte blir perfekt.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrunden. Även metoden och dess 

utfall diskuteras. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

I analysen har komplexiteten i återkopplingens natur framträtt i svårigheten att kunna avgöra 

längden på återkopplingscyklerna. Tal om andning föder tal om luftflöde som föder tal om stöd. 

Det ligger i sånglektionens natur, allt hänger samman och sångens olika beståndsdelar står i 

relation till varandra.  

6.1.1. Rösten – ett mänskligt instrument 

Sång är ett mänskligt instrument. Vi kan inte plocka ut vår röst och lämna den hemma i den 

händelse att den inte fungerar så som vi önskar eller att vi har tröttnat på den. Rösten följer oss 

var vi än går, men vi kan inte se den. Att arbeta med någons röst är att arbeta med en persons 

innersta. Av den anledningen blir lärarens förhållningssätt till sin elev och relationen mellan 

lärare och elev särskilt viktigt. Lärarna talar om att rösten är ett mänskligt instrument och att 

det är något att ha respekt för. Det är min erfarenhet som sångelev att det kan vara svårt att inse 

skillnaden mellan mig som person och mig som röst och att förstå att kritik mot rösten inte 

innebär kritik mot personen. Detta är saker som lärare måste förhålla sig till. Rösten är ett 

instrument inuti en person och frågan är vad som får styra undervisningen, respekten för 

personen eller viljan att utveckla rösten? Det finns svårigheter med båda infallsvinklarna. Om 

personens känslor får stå i centrum under lektionen kanske det hindrar läraren från att göra det 

som behövs för att utveckla rösten. Om läraren går på för hårt i drillandet av rösten kanske 

personen som hör till rösten blir sårad. Vikten av att som lärare kunna känna av en situation blir 

särskilt tydlig här. Relationer som präglas av respekt, tillit och förtroende är relationer där 

eleven kan utvecklas och lära (Bergmark, 2008; Scheid, 2009). Om läraren är ärlig och öppen 

i sin undervisning och visar respekt för eleven och dess röst kan återkopplingen fungera 

(Skolverket, 2012). Återkoppling innebär inte bara att eleven ska förstå, utan också att det ska 

ske på ett sådant sätt att eleven kan ta till sig informationen utan att känna sig dömd eller 

bedömd.  

 

Sånglärarnas medvetenhet kring att rösten är ett mänskligt instrument och att det med rösten 

följer en person att ta hänsyn till verkar göra lärarna till goda människokännare. De kan ”läsa 
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av” sina elever utan att eleverna säger någonting. Till skillnad från musiklärarna i Rostvall & 

Wests (2001) avhandling, som inte förefaller ha ett samarbete med sina elever, visar sånglärarna 

stort intresse för eleven och elevens mål och ambitioner. Sånglärarna arbetar med och för sina 

elever istället för emot dem. Det innebär inte att eleven alltid får sin vilja igenom eller att läraren 

fogar sig efter eleven. Röstens utveckling är i fokus och lärarna samarbetar med eleverna. De 

lär tillsammans (Säljö 2000, 2012; Dysthe, 2003) men läraren är ändå lärare (jfr. Holgersson, 

2011).  

6.1.2. Återkoppling som undervisningsmetod 

Återkoppling är en komplex företeelse, vilket har visat sig dels i problematiken att förklara 

återkoppling på ett bra sätt för informanterna och dels i analysarbetet. En sånglektion är byggd 

kring återkoppling och det förefaller vara naturligt för lärarna. Det är ingenting de som de 

särskilt behöver tänka på.  Båda lärarna har ställt sig undrande till vad återkoppling innebär 

trots att de bygger sina lektioner kring företeelsen. För lärarna verkar återkoppling vara 

synonymt med metodik, vilket inte är underligt. Återkoppling är den metod som sånglärarna 

använder. Från det att lektionen börjar till lektionens slut är målet att förbättra och utveckla, 

inte att eleven ska klara en viss uppgift. Lärarna ger inte upp, utan ”står upp för sin profession”, 

som en av informanterna uttryckte det. Skulle all återkoppling tas bort från de observerade 

sånglektionerna blir inte mycket kvar. Eleven skulle kanske få sjunga upp och sjunga sin sång, 

men detta hade skett utan eftertanke och reflektion, utan hjälp från läraren och framförallt utan 

att det sker någon form av utveckling hos eleven. En sånglektion utan återkoppling skulle 

närmast kunna beskrivas som en repetition utan ambition till förbättring eller som att läraren 

kommunicerar kunskapsutveckling utan att involvera eleven. Lärarna ger eleven återkoppling 

även om de vet att eleven inte kommer att klara momentet på en gång. De väntar inte, utan 

medvetandegör för eleven vad som kommer att krävas för att nå ända fram till målet. Eleverna 

befinner sig ständigt i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012) och lärarna ger ständigt 

en fingervisning om vad som finns utanför elevens nuvarande kunnande. Lärarna fungerar i 

högsta grad som medierande resurser (Säljö, 2010) och de försöker föra eleverna till 

självständighet genom att hjälpa dem att reflektera över den egna rösten och hur den fungerar. 

Däremot finns det sällan tid för eleven att under sånglektionen få känna sig bra.  Konfirmation 

(Hattie, 2012) i form av positiva ord som bra och fint, följs allt som oftast av en utvecklig av 

uppgiften. De konfirmerande orden som förkommer i det insamlade materialet är lätträknade 

och det kan diskuteras varifrån eleverna hämtar den konfirmation som behövs för att vilja 

fortsätta. Finner de konfirmation i sin egen utveckling eller i att de får sjunga allt svårare 
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repertoar? En förutsättning för klassisk sångundervisning, som kanske inte gör sig gällande i 

andra instrument och ämnen, är att hela tiden utgå från hur elevens röst ”låter idag”. Läraren 

kan inte säga ”du lärde dig ju att sjunga trestrukna c förra veckan” och förvänta sig att eleven 

kan göra igen därför att rösten är ett mänskligt instrument som hör till en person som mår på 

olika sätt varje dag. Det är som att ifrågasätta varför en rekordhållare i löpning inte springer 

lika snabbt varje dag.  Konfirmation från läraren blir kanske än viktigare när utvecklingen av 

elevens röst till stor del sker över många år och utvecklingen från lektion till lektion inte alltid 

är tydlig. De tre frågorna som god återkoppling måste svara på är, enligt Hattie (2012) och 

Hattie & Timperley (2007): 

 

• Vart är jag på väg? 

•  Hur når jag dit?  

• Vart ska jag härnäst?  

 

Lärarna ger återkoppling som svarar på alla tre frågorna. Framtiden är i blickfånget och lärarna 

ger tydlig information om hur eleven ska nå dit. Vad som däremot inte talas om är var eleven 

befinner sig just nu. Fokus ligger på elevens, eller röstens, utveckling och inte på elevens 

nuvarande kunskap. Det skulle kunna medföra att eleven inte får en rättvis bild av sitt eget 

kunnande då det är svårt att se sin egen utveckling när det inte finns någonting att jämföra med. 

Till skillnad från ensemblelärarna i Zandéns (2010) avhandling som verkar framhålla vikten av 

personligt uttryck framför målmedvetet arbete, är de klassiska sånglärarna mer intresserade av 

att hjälpa eleven att utveckla en teknik. De har ett behavioristiskt sätt att se på rösten som 

instrument (Sällström & Stenkvist, 1979). Under de observerade lektionerna talades det sällan 

om elevens uttryck utan ”reflektion och målmedvetet arbete”, för att låna Zandéns (2010) 

beskrivning, stod i fokus (s. 109).  

6.1.3. Återkoppling och kommunikation 

Lärarna kommunicerar verbalt och sångligt med sina elever. De förebildar med sin röst, med 

sin kropp och i vissa fall på elevens kropp. Metaforer, jämförelser och bilder av olika slag 

används för att förklara sådant som annars är svårt att förklara, exempelvis muskelarbete. 

Jämförelser med känslor syftar till att få en respons i kroppen. En viktig del i verbal 

kommunikation är att meddelandet sänds i en kontext som mottagaren kan relatera till samt att 

sändaren och mottagaren har en gemensam kod så att mottagaren förstår meddelandet rätt 

(Jakobson, 1974). Hur kan en sånglärare veta om kommunikationen fungerar eller inte när 
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läraren inte kan förvänta sig att eleven ska kunna göra det som efterfrågas just där och då? Finns 

det risk att en lärare gömmer sig bakom parametern tid och inte ser över sitt eget språk när 

återkopplingen inte fungerar i stunden? En socialkonstruktivistisk världssyn talar om att 

världen upplevs på olika sätt av olika personer. Traditioner och kultur präglar vår syn på 

verkligheten och det går inte att förvänta sig att två personer upplever en företeelse på samma 

sätt (Wenneberg, 2001; Lacoff & Johnson, 2003). För läraren blir då den stora uppgiften att 

möta eleven där den befinner sig (Ferm, 2004, Skolverket, 2011b). Om kommunikationen inte 

fungerar kan inte heller återkopplingen fungera. Sånglärarna belyser ofta ett problem från olika 

håll, vilket skulle kunna tolkas som en otålighet från lärarens sida när eleven inte ”förstår” eller 

kan göra det som efterfrågas. Å andra sidan visar sånglärarna stor medvetenhet kring 

parametern tid och det verkar snarare som att de genom att angripa problemet från olika håll 

vill hitta just den återkoppling som fungerar för eleven i den stunden. Sångundervisning är likt 

ett detektivarbete med återkoppling som metod och för att återkopplingen ska fungera måste 

läraren utmana sina egna förutfattade meningar och fortsätta vilja utvecklas. 

6.2. Metoddiskussion 

Genom observationer av lektioner fick jag med egna ögon se vad som faktiskt sker under 

klassiska sånglektioner. Problemet med observation som metod är att situationen i klassrummet 

förändras genom att ytterligare en person befinner sig där. Jag kan alltså inte veta hur lektionen 

skulle ha sett ut om den inte observerats. Det är svårt att säga på vilket sätt min närvaro 

påverkade lärarna och eleverna men min ambition var att vara ”osynlig”. Jag sa ingenting under 

lektionernas gång, men om eleven eller läraren någon gång tittade på mig nickade eller log jag 

tillbaka. Det hände att lärarna ibland sökte få mitt medhåll under lektionerna, som att de ville 

säga ”hörde du, vad bra det blev” eller ”du förstår, eller hur?”. Att förhålla sig helt och hållet 

neutral till det som hände under lektionen var svårt. Jag har erfarenhet av att vara både elev och 

lärare och jag kunde se på lektionen ur bådas perspektiv. 

 

Intervjuer baserade på stimulated recall är spännande att genomföra. Det var intressant att se 

vad informanterna själva valde att ta upp. Jag fick en bra inblick i lärarnas förhållningssätt och 

relationen mellan eleverna och lärarna, sådant som inte syns på en film. Det som kan diskuteras 

är hur mycket jag som intervjuare faktiskt styrde intervjun när jag var den som valde ut vilka 

sekvenser vi skulle titta på. Att välja ut sekvenser var ett sätt att styra samtalet mot återkoppling 

specifikt. Det finns många andra saker som händer under en sånglektion som är av intresse, 
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dock inte för denna studie. Trots att intervjuerna styrdes av valen av filmsekvenser och valen 

av frågor gavs informanten alltid möjlighet att tala om det som den upplevde vara viktigt.  

6.3. Vidare forskning 

Återkoppling inom sång, och framför allt inom klassisk sång, är ett fält för framtida forskning. 

Intressant hade varit att se en jämförelse mellan kommunikation under en klassisk sånglektion 

och en rytmisk sånglektion. Hur mycket av gamla traditioner ligger kvar i undervisningssättet 

när vi talar om klassisk sång och hur kan den klassiska sångundervisningen utvecklas för att 

bättre passa de krav som vår tid ställer på undervisning? Det hade även varit intressant att se 

hur någon utan förförståelse för klassisk sångundervisning ser på kommunikationen mellan 

lärare och elev under klassiska sånglektioner och vad som skulle bli synligt genom ett par 

glasögon som inte är färgade av lång erfarenhet på området klassiska sånglektioner.  

6.4. Avslutning 

Det har varit en utmaning att förstå och beskriva återkoppling under klassiska sånglektioner på 

ett tillfredsställande sätt. Det som jag kunnat se är att återkoppling handlar om att involvera 

eleven i sitt eget lärande. Är det så finns ingen anledning att inte arbeta med återkoppling som 

metod. Det är inte för lärarens skull eller för skolans eller betygens skull som en elev ska sjunga 

och uttrycka sig, utan för sin egen. Oavsett som eleven känner sig som en noshörning eller ej.   

 

Tell me and I forget 

Teach me and I may remember 

Inolve me and I will learn  

- Benjamin Franklin 
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Bilaga 1 

MEDGIVANDE 

Jag, …......................................................................, deltar frivilligt i 

undersökningen och får närsomhelst avbryta min medverkan utan att 

det får några konsekvenser. 

I undersökningen, som handlar kommunikation och återkoppling 

under sånglektioner, ingår observationer (videoinspelning) av 

lektioner samt intervjuer där vi tittar på den inspelade lektionen och 

pratar utifrån den. Endast forskaren (Evelina Strandh) samt handledare 

(Susanna Leijonhufvud) och opponent har tillgång till det insamlade 

materialet. Alla medverkande kommer att förbli anonyma.  

Materialet kommer att användas i ett examensarbete vid LTU (Luleå 

Tekniska Universitet). Arbetet kommer att publiceras. 
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