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Syftet med det här arbetet är att prova hur jag som lärare kan arbeta med musikaliskt uttryck 

på ett sätt som lägger fokus på elevens handlingar snarare än elevens personliga egenskaper. 

Jag har genomfört lektioner med elever i gymnasieåldern och arbetat med tolkning och 

musikaliskt uttryck. Jag har vägt relevanta begrepp och tankesätt mot varandra. Min reflektion 

landade i att jag uppfattade en utveckling i mina elevers musikaliska uttryck när vi arbetade. 

Jag kan dock inte dra några generella slutsatser eftersom mitt underlag är för begränsat. 
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INLEDNING 
Min första tanke var att undersöka hur jag som lärare kan arbeta med personligt uttryck i den 

individuella sångundervisningen. Det personliga uttrycket, upptäckte jag snart, är något som 

utvecklas över lång tid och är möjligtvis dessutom svårt att se på de få lektioner det här 

arbetet sträcker sig över. Jag valde därför att avgränsa mitt område till musikaliskt uttryck, 

vilket för mig är något mer greppbart, och vilket jag snart också fann användbar litteratur 

kring.  

Musikaliskt uttryck i musikundervisningen på gymnasieskolan 

Uttryck är en vanlig term inom musikundervisning, bland annat i form av personligt uttryck 

och konstnärligt uttryck. Musikalisk gestaltning nämns också, vilket jag anser är detsamma 

som tolkning och musikaliskt uttryck. Detta är färdigheter som en musiklärare förväntas 

kunna undervisa i och bedöma i ett flertal kurser på gymnasienivå (Skolverket 2011). I 

Skolverkets skrift Bedömningsstöd i musik - presentation av materialet (2012) står det att  

 
I musikens värld finns en stark tendens att tala om egenskaper snarare än om handlingar. När vi 

hör någon spela uttrycksfullt förklarar vi det ofta med att hon är musikalisk; vi gör egenskapen 

musikalisk till en del av hennes identitet. Styrdokumenten är dock konsekventa med att tala om 

handlingar och inte om egenskaper och forskning visar entydigt att lärare inte hjälper elever att 

utvecklas genom att tala om hur de är. Det är när du ger återkoppling på vad eleverna gör och hur 

de gör det som du kan hjälpa eleverna att begåva sig i musik. (Skolverket, 2012) 

 

Skolverket (2012) poängterar alltså att när en elev spelar uttrycksfullt, detsamma som jag 

kallar att använda sig av musikaliskt uttryck, tillskriver vi ofta eleven en egenskap snarare än 

en handling. Att tänka och ge återkoppling utefter detta tankesätt går inte bara tvärs emot 

Skolverkets styrdokument, utan kan också hämma elevens utveckling (Skolverket, 2012). 

Uttryck och intryck  

Uttryck är enligt Nes (2017) definition att tydligt framföra en viss tanke, åsikt eller känsla. 

Detta kan göras med hjälp av talade eller skrivna ord men även med hjälp av ansikte eller 
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ögon. Uttryck beskrivs bland annat som en kroppslig form, till exempel ansiktsuttryck, men 

kan också hänvisa till hur en person framstår (NE, 2017). 

 
Intryck beskrivs i sin tur av NE som ett resultat av inverkan på själen orsakad av yttre 

upplevelser eller förnimmelser. Intryck kan också enligt NE vara hur någon framstår eller att 

uppfatta något med sina sinnen (NE, 2017). 
 

Både uttryck och intryck kan alltså referera till hur någon eller någonting uppfattas. Ett 

intryck, en inverkan på själen, kan då vara ett resultat av att uppleva någon annans uttryck. 

Att arbeta med musikaliskt uttryck i sång kan, som jag ser det, innebära att sångaren vill 

framföra en viss tanke, åsikt eller känsla genom musik, med syfte att inverka på publikens 

eller lyssnarens själ.  

 

Jag vill dock hävda att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan uttryck och intryck. 

Intryck är en inverkan på själen och eftersom jag anser att varje människas själ är unik blir 

den logiska följden att samma uttryck kan lämna olika intryck på olika personer. Vem har inte 

gått på en konsert med en vän och sedan haft helt olika upplevelser av samma konsert? I 

enlighet med det tankesättet uppmanar Ing-Marie Janzon (2007) sina läsare att, när de står på 

scenen, acceptera att de inte kommer att kunna tillfredsställa samtliga i publiken, eftersom 

“det ofta handlar om ‘tycke och smak’” (s.29).  Detta resonemang väcker tanken om att vad 

som uppfattas som ett gott musikaliskt uttryck möjligtvis är en subjektiv fråga. Om varje 

lärare uppfattar elevernas musikaliska uttryck olika, kan då undervisningen och bedömningen 

verkligen bli likvärdig? 

Musikaliskt uttryck i sång 

Janzon (2007) skriver om interpretation och att det innebär att du tolkar en låt “med ditt eget 

uttryck” (s.26). Hon menar vidare att det är viktigt att sångaren vet vad hen vill med sin låt 

och hur det ska förmedlas till åhörarna. Janzon (2007) uppmuntrar också sångelever att öva 

framför en spegel för att bli medveten om och arbeta med hållning och ansiktsuttryck, då 

dessa faktorer säger mycket om vad hen gestaltar. 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intryck
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intryck
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intryck
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intryck
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intryck
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Jag menar att det Janzon (2007) beskriver som interpretation innefattar mina begrepp tolkning 

och musikaliskt uttryck; att sångaren vet vad hen vill förmedla och hur det ska förmedlas. 

 

Både Janzon (2007) och Daniel Zangger-Borch (2012) menar att det musikaliska uttrycket är 

hela poängen med att utöva musik. De anser båda att all övning i sångteknik och tolkning 

endast har det musikaliska uttrycket och mötet med publiken som mål. Även lyssnaren 

kommer till konserten för att få en musikalisk upplevelse, alltså att få ett musikaliskt intryck 

(Zangger-Borsh, 2012). 

 

Förutom ord och ansiktsuttryck, vilka nämns i NEs (2017) definition, använder en sångare en 

blandning av verktyg som tonhöjd, klangfärg och rytm i framförandet av en musikalisk 

tolkning. 

Syfte 
Mina egna upplevelser av undervisning i musik, både som elev och lärare men också som 

utövare, stämmer väl överens med det synsätt på musikaliskt uttryck som egenskap istället för 

handling som beskrivs av Skolverket (2012). Detta motiverar mig att fördjupa mig i hur jag 

som lärare kan undervisa i den konstnärliga aspekten av musikundervisning utifrån handling. 

Jag vill undersöka hur jag som musiklärare kan arbeta med musikaliskt uttryck i individuell 

sångundervisning, då instrumentlärare är inriktningen för min utbildning och sång mitt 

huvudinstrument. Mitt syfte är att prova hur jag kan arbeta med musikaliskt uttryck på ett sätt 

som lägger fokus på elevens handlingar snarare än elevens personliga egenskaper. 

Frågeställningar  

Jag bryter ner syftet i tre frågeställningar. 

- Hur kan jag som lärare identifiera musikaliskt uttryck hos eleven? 

- Hur kan jag arbeta med musikaliskt uttryck med utgångspunkt i handling? 

- Hur möjliggör jag för eleven att ta med verktygen i sitt framtida musicerande? 

Avgränsning 

Arbete med musikaliskt uttryck kan göras på många olika sätt och med många olika medel. 

Fördjupningen i min utbildning är inom de genrer som stammar ur den afroamerikanska 
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traditionen. Därför kommer jag arbeta med låtar inom de genrerna med mina elever. Min 

upplevelse är att det inom dessa genrer är vanligt att inlärning sker till stor del på gehör, 

genom att lyssna på förlagor av olika slag. Traditionellt uppmuntras musiker att förändra låten 

efter eget tycke och smak, och den notation som förekommer är i regel begränsad till text, 

ackord och melodi. Dynamiska instruktioner förekommer sällan i skrift. Därför har jag valt att 

inte ta upp tolkning av dynamiska anvisningar i notbilder, utan istället fokusera på tolkning av 

text, melodi och harmonik tillsammans med elevens egna uppfattning av låten. 

 

I arbetet med tolkning låter jag fokus ligga på elevens egna upplevelser av låten och berör 

endast själva låtens uppbyggnad. Jag har valt att inte tolka låten utefter kompositörens 

intentioner, så som Janzon (2007) uppmanar sina läsare att göra genom att fördjupa sig i 

låtens historia; vem kompositören är, när, var, varför och för vem låten skrevs. Detta beslut 

tar jag utifrån det synsätt på tolkning jag erfarit är norm inom genrer som stammar ur den 

afroamerikanska traditionen då, som jag nämnt, stor vikt läggs på sångarens konstnärliga val.  

Centrala begrepp och teoretisk utgångspunkt  

Centrala begrepp 

Jag använder flera olika begrepp, varav vissa kräver en mer ingående förklaring. Tidigare har 

jag förklarat bland annat begreppet uttryck och specifikt musikaliskt uttryck. Det begreppet 

ligger tillsammans med tolkning, vilket jag presentarar nedan, till grund för mitt resonemang. 

Allra först ska jag dock utveckla mitt val av begreppet låt. 

Låt 

Låt är ett begrepp som länge använts inom folkmusik för att beteckna musikstycken av olika 

slag. Idag har begreppet vidgats och gäller nu även andra populära melodier (NE, 2017). 

Eftersom låt är det begrepp som oftast används för musikstycken inom de genrer som berörs i 

det här arbetet, har jag valt att genomgående använda just begreppet låt. 

Tolkning 

Det finns ett inneboende uttryck eller en mening i all musik. Denna mening beror på 

kompositörens grundtanke eller intention. Sångarens uppgift är att utläsa denna inneboende 
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mening, alltså att tolka låten. Samtidigt är till exempel texten ofta dubbelbottnad och fri för 

tolkning av varje individuell sångare (Zangger-Borch, 2012). Janzon (2007) uppmuntrar sina 

läsare att vid tolkning använda sin fantasi, att hitta på en händelse att sätta in sången i. Janzon 

(2007) framhåller även att det är viktigt att vara personlig och äkta i sin inlevelse. 

 

Även fast jag i mitt arbete delar in musiken i delarna text, melodi och harmonik är det viktigt 

att belysa att alla delar ingår i en helhet. Till exempel tolkas och förstås texten endast i 

samband med musik, som sjungen text (Lillestam, 2009). 

 

Nanna-Kristin Arder (2004) skriver i sin bok Sangeleven i fokus att sånglärarens uppgift i 

arbetet med tolkning är tudelad. Dels ska denne utifrån sin egen tolkning “hjelpe eleven på 

sporet” (s.38) och dels ska sångläraren uppmuntra eleven att själv sätta sig in i låten och finna 

sin egen tolkning. Arder (2004) menar också att, även fast sånglärarens uppgift är att leda 

eleven till musikaliskt uttryck, är det också viktigt att sångläraren är tydlig med att det största 

arbetet ligger hos eleven. 

 

Jag hävdar att varje sångare redan har ett förhållningssätt till musiken denne ägnar sig åt, 

alltså att en typ av tolkning görs redan vid första kontakten med en låt, mer eller mindre 

medvetet. Det är vid elevernas förhållningssätt jag som lärare måste börja, sedan är det upp 

till läraren att visa eleverna vägar framåt utifrån deras olika förhållningssätt.  

 

Tolkning kan man arbeta med genom att undersöka en låts delar; text, melodi och harmonik, 

här kan ofta flera olika meningar uttolkas. Texten kan vara till särskilt stor hjälp både för att 

förstå kompositörens intention med låten men också för att skapa en egen uppfattning om 

låtens mening. Sångaren bearbetar text, melodi, harmonik och andra musikaliska delar för att 

på olika sätt skapa sig en uppfattning om vad låten handlar om (Janzon, 2007).  

Teoretisk utgångspunkt 

Musikaliskt uttryck kan ses som en form av sceniskt uttryck. Om sceniskt uttryck skriver 

Konstantin Stanislavskij (1986) att enligt den förevisande skådespelarkonsten är det privata 

känslomässiga uttrycket för “vardagligt och grått” (s.58, kursivering i original) för scenen. 
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Och de äkta känslorna är “för fintecknade, ogripbara och för litet framträdande på scenen” 

(s.57).  Stanislavskij (1986) menar alltså att de känslouttryck som en person har i sin vardag 

är för svåra att se eller höra för en publik för att platsa på scenen, åhörarna kan inte uppfatta 

det privata känslomässiga uttrycket eftersom de känslorna inte tar en tillräckligt stor form. För 

att känslorna ska nå fram behöver gesterna vara större och förädlade, detta genom att 

skådespelaren uppmärksammar de kroppsliga och röstliga egenskaperna i en känsla snarare än 

att försöka återuppleva själva känslan på scenen. Det viktiga är vad åskådaren känner 

(Stanislavskij, 1986). 

 

Stanislavskij (1986) skriver också att det enligt den upplevande skådespelarkonsten är bättre 

att istället för att be en skådespelare föreställa sig hur denne skulle känna i en given situation 

be skådespelaren föreställa sig hur denne skulle göra. De känslor som då träder fram gör det 

som en konsekvens av handlingen och kommer inte bli desamma från gång till gång. Min 

egen utgångspunkt i detta tankesätt är också att känslorna ska finnas med i det konstnärliga 

arbetet även fast utgångspunkten är i handlandet. 

 

Dessa två tankar kommer ur två olika traditioner, den förevisande och den upplevande 

skådespelarkonsten. Jag anser att jag har mycket att hämta ur båda traditionerna när jag 

undersöker sätt att arbeta med musikaliskt uttryck. 

 

Jag tänker mig att en sångelev som har svårt att visa känslor kan ha lättare att visa hur denne 

skulle göra i en given situation, likväl som att det kan ligga närmare till hands att förevisa 

känslouttryck utan omedelbar känslomässig inblandning. Det kan vara en annan väg till det 

musikaliska uttrycket. Som Stanislavskij (1986) beskriver det kommer de mer specifika 

känslouttrycken träda fram genom handlingen. En elev som å andra sidan har närmare till sina 

känslor kan använda det här tankesättet för att få en slags buffert mellan sina privata känslor 

och sitt professionella uttryck. Dessutom fokuserar den här metoden på handling istället för 

egenskap eller känsla. En fara med att arbeta på det här sättet anser jag är att framförandet 

riskerar att bli glättigt och överdrivet. Det är en fin balansgång mellan sanna, privata känslor 

och ett professionellt uttryck. 
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Med stöd i de tankesätt presenterade av Stanislavskij (1986) och motiverad av Skolverkets 

(2012) resonemang ska jag arbeta med musikaliskt uttryck i sångundervisning utifrån 

handling snarare än känsla. Jag vill ta avstamp i hur eleven själv arbetar i stunden, även när 

jag presenterar ett nytt arbetssätt. Jag vill att eleven ska kunna ta med de metoder vi utforskar 

tillsammans som ett komplement till sin befintliga metod. 
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DOKUMENTATION 

Planering och förberedelse 

Kontakt med eleverna 

En första kontakt med mina sångelever fick jag genom en lärare på Kulturskolan, vilken 

vidarebefordrade min förfrågan till sina elever. Läraren förmedlade sedan elevernas 

kontaktuppgifter till mig. 

 

Eleverna jag undervisat kallar jag här i mitt arbete för Billie och Ella, efter två av mina 

förebilder inom jazzgenren, Billie Holiday och Ella Fitzgerald. Billie var vid 

lektionstillfällena 16 år och hade tagit sånglektioner i ungefär åtta månader. Ella var 19 år och 

hade tagit sånglektioner i fyra år. De uppgav båda vid de första tillfällena att de inte arbetat 

särskilt mycket med musikaliskt uttryck tidigare men att de såg fram emot att prova. Båda 

elever gick på gymnasieskolan. Jag valde elever i gymnasieåldern eftersom min utbildning 

har inriktning mot gymnasieskolan. 

Etiska överväganden 

Jag har övervägt om, och hur, känsligt området jag behandlar är. Min inledande tanke var att 

arbeta med personligt uttryck. Enligt min erfarenhet kan det personliga uttrycket ligga nära en 

persons privata sfär och för vissa vara ett känsligt arbetsområde. När jag sedan beslutade mig 

för att arbeta med musikaliskt uttryck anser jag att fokus flyttades en bit bort från det privata 

och mot det professionella. Å ena sidan handlar arbetet med det musikaliska uttrycket om 

individens kroppsliga, röstliga och känslomässiga bearbetning av en låt, vilket kan vara nära 

förknippat med en persons privata känslor. Å andra sidan tar mitt arbete avstamp i 

användandet av verktyg för att eleven på ett professionellt sätt ska kunna arbeta med 

musikaliskt uttryck.  

 

 



9 
 

Utifrån ovanstående resonemang beslutade jag mig för att inte spela in lektionerna, eftersom 

en inspelningsapparat riskerar tillföra viss stress som kan försvåra arbetet. Jag har istället 

använt mig av loggbok för att efter varje tillfälle sammanfatta mina erfarenheter skriftligen. 

 

Vid den inledande kontakten med mina elever förklarade jag att jag skulle skriva ett 

självständigt arbete på grundnivå som kommer att publiceras på en öppen sökportal på 

Internet (DiVA). Jag förklarade att deras deltagande var helt och hållet frivilligt och att de när 

som helst fick avbryta sin medverkan. Det gjordes också klart att ingen obehörig kommer ta 

del av mitt material och att det, i det färdiga arbetet, inte kommer framgå vilka deltagarna är. 

Jag berättade också vad arbetet skulle handla om och vad som skulle studeras, alltså hur jag 

som lärare kan arbeta med undervisning i musikaliskt uttryck med utgångspunkt i görandet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Loggbok 

En loggbok kan användas av pedagoger för att utveckla deras arbetssätt, detta genom att i en 

skriftlig reflektion föra en inre dialog med sig själv. Att använda en loggbok innebär också att 

avsätta tid för reflektion (Bjørndal, 2005).  

 

En loggbok kan se ut på olika sätt. Under förberedelsearbetet har jag skrivit loggbok med 

mycket låg struktur. Jag har till viss del strukturerat genom att ge de olika loggboksinläggen 

olika färger beroende på vad inlägget rör, men förutom det har loggboken snarare tagit 

formen av en dagbok än en strukturerad loggbok. Under arbetet med lektionerna har jag 

däremot använt mig av en tematisk loggbok. En tematisk loggbok är strukturerad utefter 

teman som anses särskilt intressanta (Bjørndal, 2005). Mina loggboksanteckningar tar 

avstamp i lektionsplaneringen och följer samma teman, vilka återkommer varje lektion. 

 

● Prattid. Var eleven är just idag. 

● Uppvärmning. Andning, kropp, fokus, röst. Kort anteckning om mitt genomförande 

och tankar därikring. 

● Låten. Musicera och arbeta med musikaliskt uttryck på olika sätt. På vilket sätt jag 

och eleven arbetar med musikaliskt uttryck och hur jag uppfattar det.  
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● Till nästa gång. Ett moment i uppgift, något som vi arbetat med under lektionen. Vad 

eleven fått i uppgift. Också vad jag själv särskilt vill lägga på minnet till nästa tillfälle.  

Planering och utformning av lektionerna 

Jag överväger i planeringen av lektionerna ifall jag själv ska bestämma vilka låtar eleverna 

ska arbeta med, eller om jag ska låta dem ta med egna låtar. Fördelarna med att jag väljer en 

låt som de inte redan kan är att vi får en chans att arbeta med musikaliskt uttryck från början 

av processen. Nackdelen är att eleverna kanske inte lär sig låten bra nog för att kunna 

fokusera på uttrycket. Fördelarna med att de tar med sig en egen låt innefattar att de 

förmodligen kommer att ta med en låt de själva är motiverade att arbeta med, som de kanske 

redan har börjat tänka kring, vilket kan sätta fart på processen. Nackdelen är att sättet att 

sjunga den på riskerar att vara så djupt etablerat att det inte tillåter en bearbetning under de få 

tillfällen vi ses. Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra tog jag beslutet att låta 

eleverna ta med sig egna låtar.  

 

I planering av och förberedelse inför lektionerna ingår att öva aktuella pianokomp, reflektera 

över tidigare lektioner och resonera kring sätt att arbeta vidare på med hjälp av relevant 

litteratur. Jag förbereder flera olika vägar framåt för att ha alternativ att välja på så jag kan 

vara så flexibel som möjligt under lektionerna.  

 

Varje lektion är 30 minuter lång, detta för att simulera arbetsförhållanden på gymnasieskolans 

estetiska program. Jag träffar varje elev 3 gånger vardera och använder mig av 

musikhögskolans övningsrum för lektionerna. Alla lektioner är utformade efter samma ram 

som loggboksantakningarna. För lektionsplanering, se bilaga 1. 

Presentation av lektionerna 
Då vikten i mitt arbete ligger på arbetssätt snarare än lektionernas fortlöpande har jag valt att 

presentera lektionerna tematiskt. 

Tolkning 

Jag uppfattar redan tidigt under lektionerna att vägen in till det musikaliska uttrycket för mina 

elever liksom för mig själv är genom tolkning av låten; med fokus på text, melodi och 
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harmonik. För att eleverna ska kunna svara på frågan Hur skulle du göra i den situationen? 

behöver eleverna ha en bild av vilken situation det handlar om. Eleverna arbetar med tolkning 

under lektionerna med mig som bollplank och vägvisare.  

 

Då jag presenterar ett, till viss del, nytt arbetssätt för eleverna ger jag flera exempel under 

lektionernas gång. Jag anstränger mig under dessa stunder för att inte lägga för stor vikt på 

min egen tolkning. Mina farhågor att eleverna ska acceptera min tolkning som sanning lättas 

något, då båda elever vid olika tillfällen går emot mina förslag och presenterar sina egna 

uppfattningar om låtens mening. Överlag talar eleverna under lektionerna om sina tolkningar i 

jag-form. De verkar vara öppna för flera alternativa tolkningar och talar inte om tolkning i 

absoluta termer.  

Text 

Billie arbetar med låten True colors av Cyndi Lauper (Kelly&Steinberg, 1986). Vid vår första 

lektion frågar jag henne vad hon anser att låten handlar om, jag är intresserad av hennes 

övergripande tolkning. Billie förklarar att hon uppfattar att låten är menad att visa stöd till en 

vän och att uppmuntra vännen att visa vem hen är innerst inne. ”Att visa sina sanna färger, 

liksom”, säger Billie och hänvisar till låttiteln.  

 

När eleverna motiverar sina uppfattningar om låtarnas mening utgår de oftast från texten. De 

förklarar vilken situation de föreställer sig och pekar sedan på vissa textrader för att motivera 

sin uppfattning. Texterna eleverna arbetar med är på engelska och i arbetet används till viss 

del översättning till svenska som ett verktyg för att närma sig textens mening. 

Melodi 

Ytterligare ett verktyg för att bearbeta låten är att låta eleven välja ut ord som denne anser är 

viktigare än andra. När eleverna väljer ut vilka ord de anser vara viktiga uppmuntrar jag dem 

att, förutom att använda tolkning av texten, också använda tolkning av melodin. Jag förklarar 

att vissa ord, eller toner och fraser, är skrivna som mer eller mindre viktiga i melodin. 

 

Ella arbetar med låten Seven nation army (White, 2003). Jag ger ett exempel och föreslår att 
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det viktigare ordet i den första frasen är fight, eftersom melodin går upp på just det ordet. Jag 

visar även hur frasen blir när jag lägger betoning på andra ord i frasen. Se exempel 1. 

  
  Exempel 1 

 
Ella accepterar mitt förslag om att det viktigaste ordet i frasen kan vara fight och utför därefter 

till stor del självständigt en tolkning av vilka ord, eller toner, som är viktigast i låten. Hon 

verkar använda både melodi och text när hon kommer fram till sin tolkning. Jag uppfattar att 

hon i sitt arbete prövar att lägga betoning på olika ord i fraserna för att sedan göra en 

bedömning om vilket alternativ hon själv föredrar. 

Harmonik 

Under ett samtal med Ella om låten Seven nation army (White, 2003) säger hon att den 

”känns lite bluesig”. Jag konstaterar att harmoniken har en slags enkel bluesform och vi 

binder ihop Ellas uppfattning om harmoniken med de associationer hon gjort kring låten 

tidigare, bland annat att den kan handla om någon som lever ett hårt liv. Jag finner snart att 

jag inte hittar ord för att leda samtalet om harmonikens betydelse framåt och vi går snart 

vidare med en annan övning. 

 

I arbetet med att bilda sig en uppfattning om låtens mening, hur eleven tolkar låten, kan 

harmoniken användas som ett verktyg. Jag överraskas under lektionerna över att jag inte har 

tillräckliga begrepp för att tydligt förklara harmonikens betydelse för låtens mening. Detta 

område berör vi därför endast kortfattat, bland annat när eleverna pratar om de helhetsintryck 

de fått av låtarna.  Jag märker i elevernas resonemang och uttryck att de själva i sin tolkning 

tar hänsyn till det harmoniska förloppet och därför har jag valt att nämna det som ett verktyg 

för tolkning. 
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Musikaliskt uttryck och intryck 

I enighet med lektionsplaneringen får mina elever sjunga igenom låten direkt efter 

uppvärmning. Ella sjunger Seven nation army (White, 2003) och har arbetat med bland annat 

groove och rytmik med sin sånglärare på Kulturskolan sedan vi senast sågs, förutom 

uppgiften hon fått av mig att översiktligt tolka låten. Jag uppfattar en ökad närvaro i groovet 

från Ella jämfört med senast vi sågs vilket jag till stor del tillskriver det arbete hon gjort med 

sin lärare på Kulturskolan. Jag nämner för henne att det mer rytmiska sättet hon sjunger på nu, 

med till exempel kortare toner, också främjar det tuffa uttrycket vi arbetar för att få fram och 

Ella håller med. Under samma genomsjungning lägger jag också märke till att dynamiken i 

låtens delar är i huvudsak jämn, både i ljudstyrka och rytmiska variationer inom melodin. Jag 

anser att det inte främjar det sökta uttrycket och väljer att låta Ella tolka låtens mening 

ytterligare genom bearbetning av text och melodi på det sätt som presenteras här ovan. När 

Ella strukit under viktiga ord utefter text och musik och blivit instruerad att lägga betoning på 

dessa spelar vi igenom låten igen. Jag märker en omedelbar skillnad från den första 

genomspelningen, och efteråt instämmer Ella i min observation. Skillnaden från första 

genomsjungningen är till exempel att fraserna får en bredare dynamik och tydligare riktning 

samt att texten går fram på ett tydligare sätt. Ella får i framförandet ett uttryck som uppfattas 

av mig som mer angeläget och mer i överensstämmelse med det tuffa uttryck vi arbetar för att 

få fram.  

 

Billes tolkning av sin låt True Colors (Kelly&Steinberg, 1986) landar i att den är riktad till en 

nära vän som har det svårt och att meningen, eller budskapet, är att visa förståelse och stöd för 

vännen och att uppmuntra denne att visa vem hen verkligen är eftersom den som sjunger 

uppskattar och till och med älskar vännens sanna jag. Jag frågar Hur skulle du göra i den 

situationen? och Billie reflekterar över olika sätt att agera. Hon föreslår till exempel att hon 

kanske skulle se glad ut för att uppmuntra eller allvarlig ut för att vännen är ledsen. Beslutet 

landar, med viss styrning av mig, i att se allvarlig ut och vara stilla i kroppen eftersom det är 

en allvarlig situation. Jag väljer att styra in på det allvarliga spåret dels eftersom min egen 

tolkning är att låten har ett allvarsamt budskap och dels i övningssyfte för Billie. Billie är en 

person som skrattar och ler mycket och jag ser ett tillfälle för henne att öva på att inte le. 

Detta så att hon i framtiden kan göra det aktiva valet att inte le när det musikaliska uttrycket 
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främjas av ett allvarsamt ansiktsuttryck. Vi gör en eller två genomsjungningar och att inte le 

visar sig vara en svårighet. Jag ger Billie i uppgift till nästa gång att öva sången med fokus på 

att inte le och tipsar om att sjunga framför spegel för att se ordentligt. Nästa lektion sjunger 

Billie True colors utan att le och med en stillhet i kroppen, som vi också pratat om kan hjälpa 

det allvarsamma uttrycket som eftersträvas. Jag upplever uttrycket som mer sammanhållet och 

flödande den här gången, då inte det allvarsamma uttrycket avbryts av leenden. Efteråt uppger 

hon att hon själv börjat känna sig lite ledsen under genomsjungningen.  

 

Jag uppfattar att närvaron i musiken ökar hos mina elever, timingen blir mer stilmässigt precis 

och artikulationen tydligare när de arbetar med musikaliskt uttryck. Trots att jag uppfattar att 

det musikaliska uttrycket blir mer definierat under arbetets gång upplever jag inte att jag själv 

blir känslomässigt berörd. Vid ett tillfälle uttrycker däremot Billie att hon blir känslomässigt 

berörd under en genomsjungning. Vid ett annat tillfälle gör vi en övning där Billie föreställer 

sig att hon står framför en publik och sjunger med det uttryck vi arbetat fram. Då uppger hon 

att hon är nervös, men genomför övningen med ett lugnt uttryck. 

 

Frågan Hur skulle du göra i den situationen? ger upphov både till diskussioner och 

förevisande i kropp, ansikte och röst. Jag upplever att särskilt Billie, vilken är den av eleverna 

som arbetar under längst tid med just det här området, resonerar om och utforskar skillnaden 

mellan sina privata känslor och det personliga sceniska uttrycket. Detta sker till exempel när 

hon framställer ett lugnt och säkert musikaliskt uttryck och senare uppger att hon känt sig 

nervös. Båda eleverna framför också vid flera tillfällen tanken om att hur de själva uppfattar 

sitt framförande från ett inifrånperspektiv inte nödvändigtvis är samma som hur åhörare skulle 

uppfatta framförandet.  
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REFLEKTION 

Planering och förberedelse 

Loggbok 

Under arbetets gång har jag märkt att jag har blivit hjälpt av att kontinuerligt skriva ner mina 

tankar och planer. Jag har kunnat sortera tankarna och sett samband och olikheter som jag inte 

sett när jag endast bearbetat informationen mentalt, som också Bjørndal (2005) framhåller. 

 

Särskilt den strukturerade tematiska loggboken har hjälpt mig att ordna mina tankar kring 

lektionstillfällena och påminna mig att ägna uppmärksamhet åt delar av lektionerna som jag 

annars hade riskerat att försumma. Jag märker till exempel att jag tenderar att lägga störst vikt 

vid det sista som hände under lektionstillfället, men med loggbokens hjälp erinrar jag mig 

också saker av lika stor vikt som hänt tidigare under samma lektion. Dessutom upplever jag 

att vanan att föra loggbok direkt efter varje lektionstillfälle gav mig mer tid till förberedelse 

inför nästa lektion. När jag omedelbart efter lektionens slut skrev ned mina upplevelser 

började jag också direkt reflektera över lektionen och mina didaktiska val. Detta gav mig 

möjlighet att börja blicka framåt och reflektera över framtida lektioner redan efter det nyss 

avslutade lektionstillfället. Också detta är en av de styrkor loggboken besitter, enligt Bjørndal 

(2005). 

Planering och utformning av lektionerna 

Jag tror att både jag och mina elever vann på att lektionernas upplägg såg likadant ut från 

gång till gång. Detta upplevde jag gav stabilitet och flyt till våra möten. Jag bröt sällan från 

mallen, även om det hände att jag kom in på sidospår ibland. Jag håller fortfarande i mitt 

lärarskap på att hitta en balans mellan att följa min plan och vara flexibel i stunden. 

 

Något jag tror hade förbättrat mina lektioner ytterligare är att inkludera en 

uppvärmningsövning i musikaliskt uttryck. Den övning som närmast liknar det jag söker är 
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utformad som så att eleven sjunger en och samma låt med olika känslor som ingång. Eleven 

ska då testa hur hen skulle sjunga en viss låt som till exempel glad, arg, rädd eller ledsen. Jag 

avstod att använda den här övningen eftersom jag ansåg att detta tankesätt låg för nära det 

arbetssätt jag försökte komma bort ifrån, alltså det att utgå ifrån känslor snarare än handling. I 

efterhand tror jag att jag hade kunnat omformulera övningen så att den hade passat in bra i 

mitt koncept ändå, till exempel genom att lägga vikt på vad en glad eller arg person har för 

ansiktsuttryck etc. Å andra sidan hade vi oftast bara 20 minuter på oss per tillfälle att arbeta 

med den valda låten, så tiden var möjligtvis ändå bäst disponerad med fokus på endast den 

aktuella låten. 

 

Jag tog i planeringsfasen beslutet att låta mina elever ta med två egna låtar som de ville arbeta 

med. Efter att lektionerna avslutats insåg jag att jag inte varit tydlig med att jag ville avgränsa 

mig till genrer som stammar ur den afroamerikanske traditionen och att faktumet att eleverna 

tog med sig låtar som passar in i den genren endast var en tillfällighet. Jag var själv så inne i 

mitt eget arbete och medveten om mina egna avgränsningar att jag inte ens övervägde att 

mina elever kunde ta med sig låtar ur en annan genre. Detta är en värdefull erfarenhet för mig 

att ta med in i framtida arbeten, det är lätt att jag tar för givet det jag själv vet. 

Tolkning, uttryck och intryck 
Arbetet med tolkning tog olika lång tid med de olika eleverna på grund av faktorer som till 

exempel låttextens komplexitet. På grund av detta arbetade Billie mer utförligt med uttryck 

utifrån en konkret situation och de resonemang jag för kring arbete med musikaliskt uttryck 

utifrån handling är till största delen hämtat från hennes lektioner. Ella å andra sidan arbetade 

mer med olika sätt att tolka låten och därför grundar sig en större del av mitt resonemang 

kring tolkning på lektionerna med henne. 

Tolkning 

Mina elevers uppfattning om att det finns flera olika sätt att tolka och framföra en låt stämmer 

överens med resonemanget om att varje sångare kan finna sin egen tolkning som återfinns i 

litteraturen (Zangger-Borch, 2012; Janzon, 2007; Arder, 2004). Detta visade eleverna genom 

att diskutera och överväga olika alternativ samt tala om sina uppfattningar i jag-form snarare 
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än att hävda att det absolut är på det ena eller andra sättet, men också genom att ibland gå 

emot de förslag på tolkning jag gav och presenterade sina egna. Jag har dock för litet underlag 

för att dra några generella slutsatser. 

 

I mitt arbete med eleverna lade jag vikt på elevernas egna uppfattningar om låtarnas mening, 

motiverad av genrens tradition. Dock överväger jag i efterhand möjligheten att eleverna hade 

fått verktyg till att forma en rikare tolkning om jag uppmanat dem att också fördjupa sig i 

kompositörens tanke och intention genom efterforskning, såsom Janzon (2007) beskriver. Vid 

framtida arbete med undervisning i musikaliskt uttryck vill jag på ett tydligare sätt lyfta in 

kompositörens tankar kring låten som tillägg till elevernas tolkningar. 

 
Under tolkningsarbetet var det i första hand texten som användes som verktyg. Att en sångare 

i första hand använder sig av text i arbetet med ett musikaliskt uttryck är, enligt min 

erfarenhet vanligt. Om text finns är dess mening ofta mer konkret och för de flesta mer 

greppbar än implikationer som återfinns i övriga musikaliska parametrar. I texten kan ofta en 

situation beskrivas med tydlighet medan melodi och harmonik kan kräva en något djupare 

undersökning för att bilda sig en tydlig uppfattning om dess mening. Det finns dock enligt 

mig en risk att texten separeras från den musikaliska helhet som Lilliestam (2009) talar om 

när stort fokus hamnar på bara texten. 

 

En möjlig orsak till att eleverna i första hand har använt sig av text som tolkningsverktyg är 

att jag själv arbetar på det sättet. Utan att reflektera över det under lektionerna använde jag 

texten när jag första gången gav exempel på hur man kan tolka en låt. Det finns en risk att när 

jag allra först använde mig av texten vid tolkning, påverkade det elevernas vidare arbete på 

det sättet att de fick intrycket att texten är det viktigaste och de andra musikaliska 

parametrarna sekundära. Det är möjligt att mitt inledande exempel ändå inte resulterade i 

vidare problem. Jag betonade till exempel melodins påverkan på frasernas innebörd, som i 

exempel 1 med låten Seven nation army (White, 2003), och Ella verkade anamma mitt 

tankesätt. Jag anser att jag lyckades behålla den sjungna texten som en del av musikens 

helhet, i enlighet med Lilliestams (2009) synsätt. 
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Under lektionernas gång blev det tydligt att jag är mitt i processen att skapa en ny, eller 

snarare utbyggd, vokabulär kring musikaliskt uttryck och tolkning. Detta blev extra tydligt då 

jag under lektionerna upplevde att jag saknade begrepp för att på ett tillräckligt sätt beskriva 

hur en tolkning utifrån harmoniken kan gå till. Jag hade själv tidigare utgått från i huvudsak 

text och använt känslor och bilder som verktyg och nu skulle jag inkorporera för mig helt nya 

begrepp i undervisningen. Detta var en utmaning för mig och jag upplevde att det försvårade 

kommunikationen mellan mig och eleverna något. Dessutom är till exempel redogörelse för 

hur man kan tolka harmonikens roll i kompositörens intention en komplicerad sak, som jag 

märkte att jag inte var rustad att ta mig an. Det är dock intressant att lägga märke till att 

eleverna, och också jag själv, ändå använde harmoniken för att bilda sig en övergripande 

tolkning av låten. Detta kan vara en anledning till att jag blev överraskad över att jag inte 

kunde förklara harmonikens betydelse; jag hade förståelse för fenomenet, men inte begrepp 

nog att uttrycka den. Jag anser att detta kan kopplas till min inledande tanke om att alla 

musiker har en uppfattning om musiken de ägnar sig åt, även om den inte är medveten. Dock 

förhindrar mitt begränsade underlag mig att dra några generella slutsatser. 

Musikaliskt uttryck och intryck 

Termen uttryck enligt NE (2017) innebär att framföra ett budskap, detta utan att 

nödvändigtvis engagera sina egna känslor. Ett intryck däremot beskrivs i första hand som en 

inverkan på själva själen. Inom den förevisande skådespelarkonsten betonar Stanislavskji 

(1986) att det viktiga är att publiken blir berörd. Detta stöder mitt arbetssätt där görandet är 

det centrala i uttrycket och pekar på att åhöraren fortfarande kan bli känslomässigt berörd utan 

att sångaren nödvändigtvis är det. Däremot uppgav Billie vid ett tillfälle att hon själv blev 

känslomässigt berörd när hon sjöng under vårt arbete. Detta kan kopplas ihop med 

Stanislavskijs (1986) påstående om att känslor kommer som en konsekvens av handlandet. 

Det uppfyller dessutom min förhoppning om att känslorna ska finnas tillgängliga i det 

konstnärliga arbetet även fast utgångspunkten är i handlandet. Fortfarande anser jag att det är 

viktigt för mig som lärare att vara medveten om risken att uttrycket blir glättigt och överdrivet 

om känslan inte släpps fram i handlingen. Jag kan oavsett diskussionen ovan inte dra några 

generella slutsatser utifrån mina erfarenheter, då mitt underlag är för begränsat.  
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Frågan Hur skulle du göra i den situationen? gav upphov till reflektion, samtal och 

förevisande gester mellan mina elever och mig själv när de resonerade sig fram till 

musikaliska uttryck. Jag upplevde att eleverna uppvisade ett professionellt förhållningssätt till 

sitt musikaliska uttryck när de resonerade kring frågan och att de fann det här sättet att arbeta 

användbart. Jag kan dock inte dra slutsatsen att resultatet varit mycket annorlunda om de hade 

arbetat med utgångspunkt i känsla istället för i handling.  

 

Under lektionernas gång kunde jag höra att eleverna utvecklade sitt musikaliska uttryck till 

exempel genom att sången fick bredare dynamik och fraslinjerna blev tydligare. Däremot blev 

jag själv inte känslomässigt berörd. Som NE (2017) beskriver intryck är det en inverkan på 

själen vilken jag anser känslomässig rörelse att vara. En anledning till att jag uppfattade det 

musikaliska uttrycket men inte fick det intryck NE (2017) beskriver kan vara att jag själv var 

lärare i första hand och därmed hade ett mer analyserande och distanserat förhållningssätt till 

elevernas musicerande än jag haft som åhörare eller medmusiker. 

Musikaliskt uttryck i musikundervisningen på gymnasiet 

Enligt Janzon (2007) beror vem som kommer njuta av en sångares framförande eller inte på 

“tycke och smak’” (s.29). Som jag nämnt drar jag slutsatsen att ett och samma uttryck kan 

lämna olika intryck på olika personer. Frågan som väcktes var huruvida lärare uppfattar och 

därmed bedömer uttryck på olika sätt, och att det då riskerar att bli en ojämlik bedömning. 

 

Skolverket (2012) framhåller att det är viktigt att lärare undervisar och bedömer utifrån 

elevens handlingar, inte egenskaper. Under min egen undervisning upplevde jag att jag kunde 

identifiera och till viss del bedöma det musikaliska uttrycket, detta utan att själv bli 

känslomässigt berörd eller att upplevelsen gjorde ett själsligt intryck. Därifrån är inte steget 

långt till att tänka sig att också andra sånglärare kan ha samma uppfattning om musikaliskt 

uttryck, oavsett om de blir berörda av det eller inte. Lärarna besitter i så fall en medvetenhet 

om vad som anses vara hög kvalitet och har distans till sina egna konstnärliga preferenser i 

undervisning och bedömning av elever. Jag har inte heller här nog med underlag för att dra en 

generell slutsats. 
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Avslutande reflektion 
Som jag skrev i inledningen var syftet med mitt arbete att prova hur jag kan arbeta med 

musikaliskt uttryck på ett sätt som lägger fokus på elevens handlingar snarare än elevens 

personliga egenskaper. Jag ville samtidigt utveckla min förmåga att identifiera dessa 

handlingar hos elever. Mitt syfte bröt jag ned i tre frågeställningar vilka rörde hur jag som 

lärare kan identifiera musikaliskt uttryck hos mina elever, hur jag kan arbeta med musikaliskt 

uttryck med utgångspunkt i handling samt hur jag kan möjliggöra för eleven att ta med 

verktygen i sitt framtida musicerande. 

 

När jag arbetade med musikaliskt uttryck med mina elever lät jag dem först tolka låten genom 

musikaliska parametrar så som text, melodi och harmonik. När mina elever hade en bild av 

låtens mening, eller situation, frågade jag Hur skulle du göra i den situationen? med syfte att 

låta eleven själv reflektera över sitt uttryck. Oavsett vilka verktyg eleverna tillämpade i 

tolkning och musikaliskt uttryck märkte jag en stor skillnad i musikaliskt uttryck när eleverna 

hade en tanke med sitt musicerande. Jag identifierade det musikaliska uttrycket, oavsett vad 

eleven ville uttrycka, genom att det kroppsliga och röstliga uttrycket blev mer definierat. 

Fraslinjerna blev tydligare och dynamiska förändringar mer levande, timingen blev mer precis 

och artikulationen tydligare när eleverna gjorde sig medvetna om varför de sjunger, samt valt 

den form de vill använda sig av. Jag anser att tolkning ligger till grunden för musikaliskt 

uttryck, inom gehörsbaserad musik och troligen inom all musik. 

Jag uppfattar att arbetet med tolkning och musikaliskt uttryck utifrån handling gav eleverna 

en ökad konstnärlig medvetenhet, vilket främjade deras konstnärskap och konstutövande. De 

fick chans att öva sig i att med en konstnärlig utgångspunkt i handling undersöka och 

överväga olika musikaliska uttryck.  

 

Jag märkte under arbetets gång att jag hela tiden så gott jag kunde utgick från hur eleven 

arbetade i stunden, även när jag presenterade ett nytt arbetssätt. Jag vill att eleven ska kunna 

ta med de metoder vi utforskar tillsammans som ett komplement till sin befintliga metod. Jag 

hävdar att varje sångare redan har ett förhållningssätt till musiken denne ägnar sig åt, mer 

eller mindre medvetet, och att det är där jag som lärare måste ha min utgångspunkt. Den 
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första uppgiften är att förstå hur eleven arbetar, och sedan är det upp till läraren att visa eleven 

vägar framåt. 

 

Jag valde att ge eleverna endast ett moment i uppgift till följande tillfälle, vilket var något vi 

redan börjat arbeta med under lektionen och som skulle vara lätt att komma ihåg. Min 

förhoppning var att eleverna skulle fortsätta tänka på tolkning och musikaliskt uttryck även 

mellan de tillfällen vi sågs, så att eleverna lättare kan ta verktygen och göra dem till sina.  

 

Enligt Arder (2004) är en av sånglärarens uppgifter att vara tydlig med att det största arbetet 

med tolkning ligger hos eleven. Detta håller jag helt med om. Jag vill att mina elever ska ta 

med de verktyg de tyckte var användbara för att använda självständigt i framtiden. Mitt mål 

som lärare är att jag inte ska behövas.  
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BILAGA 
Lektionsplanering  
 

 

(2min)  Prattid. Söka kontakt med eleven för att möta denne där hen är just idag. 

 

(5min)  Uppvärmning. Andning, kropp och fokus; sträcka ut kroppen, “fake-yoga” 

och explosiva konsonanter. 

Röst; “mjukisen” och “Mia & Maria” eller “Now-Now”, beroende på 

låtens karaktär. 

Gör övningarna tillsammans med eleven för att hitta en gemensam 

puls. 

 

(20min) Låten. Genomsjungning.  

Har/hur har eleven övat/jobbat med låten? 

Elevens uppfattning av låten/befintlig tolkning. 

Utveckla tolkning genom verktyg som textbetydelse, musikbetydelse, 

vem/var/när/med vem/för vem osv.  

Fråga hur eleven skulle göra i en sådan situation, med kroppen, 

ansiktet (uttryck). 

Pröva hela tiden bitar ur låten.  

Avsluta med en genomsjungning med fokus på görandet. 

 

(3min) Till nästa gång. Ett moment i uppgift, något som vi jobbat med under 

lektionen. 

Exempel på uppgifter är inom tolkningsarbete, som att fortsätta stryka 

under nyckelord i texten utifrån textbetydelse och musikalisk betydelse. 

Ett annat exempel är arbete med uttryck, som att öva på att behålla ett 

visst ansiktsuttryck under framförandet av låten. 


