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INLEDNING 
 
Sång och musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag minns med glädje 
den första sånglektionen, en ny värld öppnade sig! Det blev en omvälvande 
upplevelse som påverkade mig på djupet och som senare även påverkade 
mitt yrkesval. 
 
Att möta människor är en annan viktig del av mitt liv. Vad menas med att 
möta någon, och vad innebär det egentligen? Är inte alla sociala situationer 
och sammankomster möten av något slag? Jag tror att vi kan mötas på olika 
nivåer och på olika sätt utifrån personlighet och sammanhang, och ibland 
kan ett möte påverka och göra skillnad.  
 Under många år har jag haft förmånen att arbeta som sångpedagog 
med elever i olika skolformer musikskola, studieförbund, folkhögskola och 
privatelever. Under de senaste 15 åren har musikhögskolan varit min 
huvudsakliga arbetsplats med elever i sång och röstträning, samt 
undervisning i metodik/ämnesdidaktik. Mitt intresse för att möta 
människor/elever i dessa olika undervisningssituationer har fördjupats med 
åren, och det finns många frågor jag skulle vilja belysa och undersöka. 
 Den fråga som på ett särskilt sätt har väckt mitt intresse och min 
nyfikenhet är hur ett gott och fruktbärande möte kan uppstå mellan lärare 
och elev, och hur det kan påverka den individuella sånglektionen.  
 

Vi kan aldrig med säkerhet bestämma hur det kommer att bli, 
vad som kommer att hända i ett möte: Det kan bli på många 
sätt, men det kan inte bli hur som helst. Genuina mänskliga 
möten kan inte förutbestämmas, de är både kreativa och 
obestämda (von Wright, 2003, s. 202).   

 
Just där, i det kreativa och obestämda, vill jag ta min utgångspunkt för 
denna studie och undersöka hur det pedagogiska mötet kan göras möjligt. 
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BAKGRUND 
 
För att ett mellanmänskligt möte ska kunna äga rum är den kommunikativa 
processen i dess skiftande former nödvändig.  
 En pedagogisk situation kännetecknas enligt von Wright (2003) av 
kommunikation och lärande.  
 Vad är då kommunikation, och vilken betydelse har detta i 
pedagogiska sammanhang? För att skapa förståelse och lägga en grund 
inför denna studie, är det av vikt att definiera vissa centrala begrepp. 
Kommunikation, dialog, interaktion och intersubjektivitet kan definieras på 
följande sätt:  
 

• Kommunikation – process för att överföra informationen från en 
punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en 
tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller 
information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. 

• Dialog – ömsesidig konversation mellan två eller flera deltagare. 
Termen dialog kommer från grekiskan och skulle kunna förklaras 
som ”tankar genom ord”. 

• Interaktion – samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. 
• Intersubjektivitet – egenskapen att en (subjektiv) uppfattning delas 

av medlemmarna i en större eller mindre grupp. De har då vad man 
kallar en intersubjektiv förståelse av ett visst fenomen eller begrepp. 

 (Nationalencyklopedin, 2009; Wikipedia, 2009) 
 
Dessa begrepp är centrala för denna undersökning, och kommer här att 
belysas i en litteraturgenomgång.  
 
Den litteratur som presenteras ger en begreppsram till denna studie och 
sätter in densamma i ett vidare perspektiv. Den inriktning som presenteras 
behandlar mellanmänskliga möten, och vad som sker i olika former av 
kommunikativa processer. Den verbala sidan av kommunikation såväl som 
den ickeverbala belyses. Vidare studeras begreppen interaktion, inter-
subjektivitet och dialog. För att sedan ge en tydlig riktning mot det 
pedagogiska mötet, presenteras litteratur som ur olika perspektiv berör 
lärare–elevrelationen. I vissa situationer är det planerade möten mellan 
många, andra gånger möten mellan två. När mötet sker mellan två 
närvarande benämns det face-to-face (Goffman, 1967; von Wright, 2003). 
Aspelin (1999), använder uttrycket ansikte-mot-ansikte, och därför väljer 
jag i denna studie att röra mig mellan båda uttrycken. 
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Detta kapitel avslutas med en litteraturpresentation med sångpedagogisk 
anknytning som belyser hur de olika författarna presenterar sin syn på 
kommunikativa processer och pedagogiska möten. 
 
Verbal kommunikation 
För att vi människor ska kunna förstå varandra så bra som möjligt i olika 
situationer är det av stor vikt att bygga upp en fungerande och god 
kommunikation. Vad är då kommunikation, något som vi ofta tar alldeles 
för givet? Enligt Långström och Viklund (2006) är kommunikation något 
som innebär att man meddelar sig; att kontakt uppstår mellan individer 
genom överföring av olika slags beteenden. Ordet kommunikation kommer 
från latinets communicare och betyder att meddela eller göra gemensamt 
(ibid.). 
 
När två människor möts finns alltid en möjlighet, en öppning för 
kommunikation av något slag anser Molander (2004). Säljö (2008) menar 
att kommunikationen har en utsida vänd mot andra och en insida vänd mot 
oss själva och vårt eget tänkande. Språket blir på det sättet en länk mellan 
det yttre – kommunikationen, och det inre – tänkandet. Författaren menar 
på det sättet att språk och tanke delvis är två sidor av samma mynt (ibid.).  
 
Aspelin (1999) talar om vikten av effektiv kommunikation och definierar 
det utifrån Scheff, amerikansk socialpsykolog, som direkt och respektfullt 
agerande. Han beskriver det inte som en färdig egenskap eller förmåga, 
utan som något som utvecklas i konkreta möten mellan människor, i den 
specifika kontext de befinner sig i här och nu. Gustavsson (2003) menar att 
en människa inte ensam kan komma fram till sanning och kunskap i sitt 
eget medvetande. ”Man tvingas att kommunicera för att förstå” (ibid., 
s.79). 
 
Ickeverbal kommunikation 
I vardagligt tal är kroppsspråk ett vanligt uttryck för kroppslig 
kommunikation. 
 Inom forskningen har man enligt Gelang (2008) undvikit uttrycket 
kroppsspråk, eftersom ordet språk för tanken till regler som inte är 
överförbara till det kroppsliga uttrycket. Kroppsspråk har ersatts med 
begreppet ickeverbal kommunikation. Hur definieras då detta begrepp? 
Gelang (2008) hämtar följande definition från psykologin: ”Ickeverbal 
kommunikation inkluderar alla budskap, andra än ord, som människor 
utbyter i interaktiva kontexter” (ibid., s.27). Den ickeverbala kommuni-
kationen är personlig och sker här och nu. De gester individen använder är 
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hans eller hennes egna, och ett slags resultat av den mellanmänskliga inter-
aktionsprocessen. 
 
När det gäller ansiktets mimik, dvs. panna, ögon och mun, är munnen och 
ögonen de mest utforskade. Det har visat sig att leendet är ett ofta använt 
uttryck i kommunikativa situationer. Även ögonkontakten påverkar den 
sociala interaktionen. I tidigare forskning dominerade uppfattningen att det 
ickeverbala inte var en del av det talade språket förutom den 
förstärkningseffekt det kunde medföra. I senare forskning har man kommit 
fram till att gester och tal är ”två sidor av samma mynt” (ibid., s.88). Det 
som främst avgör stabiliteten i en relation är sättet på hur aktörerna 
kommunicerar med varandra – hur de samspelar ickeverbalt (Aspelin, 
1999). Enligt von Wright (2003) är en gest den första öppna (uppenbara) 
fasen i en social handling, och när vi svarar på den, så ger vi respons på det 
som gesten betyder eller menar. 
 
Interaktion 
En typ av social interaktion är situationen då vi står ”ansikte-mot-ansikte” 
med en annan människa. Enligt Aspelin är det i dessa möten som relationer 
har möjlighet att formas och utvecklas (1999). Författaren relaterar vidare 
till Goffman (1970), som hävdar att individer antar skilda linjer för sitt 
handlande. En linje definieras som ett mönster av verbala och ickeverbala 
handlingar som innebär att man aspirerar på att få ett visst bemötande och 
få en viss föreställning om sig själv bekräftad. Det kallar Goffman för att 
upprätthålla ett visst ”socialt ansikte”. 
 
Interaktionsforskning i pedagogiska sammanhang studerar och försöker 
fånga vad och hur aktörerna gör när de samtalar eller på andra sätt 
kommunicerar med varandra (Lindblad & Sahlström, 2001). Genom att 
studera och analysera denna komplexa verklighet försöker man fånga 
meningsfullheten i vad som sker ur aktörernas perspektiv och hur ett 
skeende utvecklas som ”interaktion”. Lärandet sker inte som en överföring 
från individ till individ, utan som en konkret förankrad interaktionell 
process. I denna process är det aktörernas handlingar som avgör vilka kun-
skaper eller värderingar som deltagarna tillägnar sig. Allt detta sker i ett 
specifikt sammanhang ”här och nu” som man måste känna till för att förstå 
vad som sker i processen. ”Situerad” är ett annat ord för begreppet ”här och 
nu” och det står för att man söker efter situationens betydelse (ibid., s.15).  
 
I avhandlingen Vad eller vem lyfter von Wright (2003) fram möten av olika 
slag och då framför allt det pedagogiska mötet. Författaren menar att ett 
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möte kan vara ett kort ögonblick, eller pågå under en längre tid. Mötet är 
inte alls av privat karaktär, och inte heller handlar det om att läraren ska 
kunna se in i eleven, utan det handlar om ett möte där läraren respekterar 
eleven som ”konkret och unik”. I den situationen där mötet sker mellan två 
benämns det face-to-face (ibid., s. 204). Detta bekräftas hos Gelang (2008) 
som menar att face-to-face interaction är ett samtal mellan två personer, där 
samverkan mellan tal och gester är i fokus (s. 87). 
 Goffman (2000) definierar interaktion på följande sätt: 
 

Interaktion är individernas ömsesidiga inflytande på varandras 
handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras 
omedelbara fysiska närvaro. Man skulle lika gärna kunna 
använda sig av beteckningen ”ett möte” (ibid., s. 23). 

 
Intersubjektivitet 
Innebörden av begreppet intersubjektivitet är komplicerat och används i 
olika sammanhang med närbesläktade, men inte helt lika innebörd. Själva 
ordet kommer av inter och subjekt: ”egenskapen hos något att vara vetbart 
eller tillgängligt för flera subjekt”. Dess motsats är egenskapen att vara 
privat (NE). Kunskapsteoretiskt sägs att ett ”påstående uttrycker 
intersubjektivt giltig kunskap om det godtas (accepteras som sant eller 
sannolikt) och har prövats med hjälp av procedurer eller metoder som i 
princip kan användas av flera, eller i idealfallet av vem som helst” (ibid.).  
 Intersubjektivitet i betydelsen att människor, genom inlevelse och 
dialog, samspelar och på så sätt kan förstå den andres uppfattningar och 
värderingar används bland annat inom pedagogisk forskning. Säljö (2008) 
förklarar detta och menar att ”intersubjektivitet innebär att jag kan se vad 
du ser i problemet och tvärtom” (s. 114). Vi kan samtala och ”samlyssna”, 
och kan även dela varandras slutsatser och analyser. På så sätt uppstår en 
kontinuitet i tänkandet mellan individer (ibid.).  
 Enligt von Wright (2003) handlar intersubjektivitet om den kommuni-
kation som uppstår och tar form i ömsesidigt handlande. Den typen av 
social handling kallas ibland mellanrummet. Vidare lyfter författaren fram 
språkets betydelse för upprätthållandet av kommunikationen. Uttrycket 
mellanrum är inte av rumslig art utan har sin betydelse i det som sker i ett 
levande samspel mellan individer (Buber 2004). Detta samspel upprätthålls 
inte per automatik, det behöver näras och ständigt erövras (von Wright 
2003). I det föränderliga mellanrummet öppnas nya möjligheter. Upp-
fattningar möts och bryts mot varandra, nya insikter kan skapas (Westvall 
2006). Swanwick (2001) beskriver det som en förändringsprocess som 
symboliskt pågår ”in The Space Between”. Den processen förekommer på 
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olika nivåer och i olika sammanhang till exempel mellan individ och 
samhälle mellan tradition och nyskapande. Det som sker i mellanrummet är 
av relationell karaktär och förutsätter någon form av respons. ”The 
relationship is two-way” (ibid., s.112). Enligt von Wright (2003) är 
”intersubjektivitetens utmaning att hålla kommunikationen öppen så att vi 
vågar ställa frågan: Hur blev det? Vad säger Du?” (ibid., s. 204). 
 
Perspektivväxling 
Von Wright (2003) lyfter även fram förmågan att sätta sig in i den andres 
situation, att ta den andres perspektiv. Detta är av stor vikt för 
kommunikationsprocessen och en förutsättning för det gemensamma 
handlandet. Att förstå eleven ur elevens eget perspektiv är något helt annat 
än att förstå utifrån en lärarroll. En perspektivväxling, enligt von Wright 
(2003) öppnar upp för flera möjligheter och är enligt författaren särskilt 
betydelsefull ur pedagogisk synvinkel. Enligt Mead (1962) är det 
nödvändigt för kommunikationen att upprätthålla ett kollektivt system av 
meningsfulla symboler, dvs. ett språk. Det är viktigt att symbolen 
uppväcker hos oss själva det den upptäcker hos den andre. Det förutsätter 
att individerna har en gemensam förståelse för symbolernas innebörd. 
Denna gemensamma förståelse kan även gälla den ickeverbala kommuni-
kationen och dess skiftande uttrycksmöjligheter (Gelang, 2003). 
 
Dialog 
Dialogbegreppet kan ha olika innebörd, den distanserade dialogen och den 
närvarande. Den distanserade står för ett vidare begrepp, t.ex. när två 
kulturer möts och berikar varandra utan att smälta samman. Den 
närvarande dialogen sätter det mänskliga mötet i centrum och förutsätter 
fysisk närvaro. För denna studie är den närvarande dialogen av störst 
intresse. En stor företrädare för den dialogformen är den judiske filosofen 
Martin Buber. Buber beskriver tre slags dialogformer. Den första kallar 
författaren den äkta – där deltagarna, enligt Buber ”menar” varandra sådana 
de är och möts i ömsesidighet. Den andra är enligt författaren av teknisk art 
där det viktiga är att nå förståelse i sak, och den tredje kallar Buber 
”monologen förklädd till dialog”. Författaren menar vidare att dialogens 
grundrörelse är hänvändelsen, man riktar sin uppmärksamhet mot någon. 
Enligt Buber finns huvudsakligen två sätt att förhålla sig till människor, 
antingen att påtvinga den andre sin attityd och åsikt, eller att hos den andre 
känna igen och stödja något som det redan finns anlag till. Det första sättet 
har tillämpats inom propagandan, det andra inom pedagogiken (ibid., 
1993). 
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 Enligt Molander (2004) kan dialogen sägas ha en skörhet i sig, den 
kan brista och obemärkt övergå i monolog. Den levande dialogen är aldrig 
stillastående, den är i ständig rörelse som livet självt. Det öppnas nya 
dörrar, nya rum öppnar sig. Gustavsson (2003) menar att dialogen som 
bildningsform utgörs av strukturen av frågor och svar, och det svar man får 
är beroende av den fråga som ställs, men frågan ställs alltid utifrån en viss 
specifik situation eller tradition. När människor deltar i dialog ingår de 
alltid i ett gemensamt språkligt rum: ”Skilda horisonter smälter samman 
och bildar en ny gemensam förståelse av den sak samtalet rör sig om” 
(ibid., s. 63). Det som sker mellan människor när de står inför varandra 
kallar Buber (2004) det dialogiska, och förklarar även vad ett dialogiskt liv 
innebär på följande sätt: 
 

Dialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med 
människor att göra, utan ett i vilket man verkligen har att göra 
med de människor med vilka man har att göra (ibid., s 62). 
 

Molander tar upp dialogformen som grundläggande modell för 
kunskapsbildning, och betonar mönstret av fråga–svar och jämför 
kunskapens dynamik med dialogens dynamik. 

I Långström och Viklund (2006) citeras en okänd amerikansk lärare: 
”Att fråga är svårt, att fråga rätt och bra är svårare” (s. 197). Den 
inställningen till dialog stämmer väl överens med Lauvås och Handal 
(2001), som menar att ”dialogen måste handla om ett sakförhållande som är 
både känt och okänt för båda parter. Om det man pratar om faller inom det 
kändas område för den ena men utanför för den andra, blir det ingen 
dialog”(s. 307). 
 
Relationen mellan lärare och elev 
Von Wright (2003) betonar den pedagogiska relationen, lärare–
elevrelationen, som en social process i handling. Författaren menar vidare 
att undervisning är social interaktion i vilken var och en oundvikligen är 
deltagande, även de som verkar vara passiva.    
 Aspelin (1999) beskriver lärare–elevrelationen som om det fanns band 
mellan aktörerna. Dessa band är i sin materiella betydelse synonymt med 
rep eller remsa, dvs. något som används för att sammanbinda åtskilda 
objekt. I detta sammanhang handlar det om de sociala band som byggs i 
relationen mellan lärare och elev, och som blir en mellanmänsklig process, 
ett pågående interpersonellt flöde. Det teoretiska perspektiv som Aspelin 
anknyter till har formulerats av Scheff som i sin tur har inspirerats av Mead 
(1976) och Goffman (2000). Sheffs metod benämns del-helhet-analys och 
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visar hur ”de minsta delarna i kommunikationsprocessen, ord och gester, är 
relaterade till det vidare sammanhang som dessa tecken ingår i” (ibid., s. 
12).  

Bernstein (1996) lyfter fram två olika pedagogiska diskurser, den 
performativa med tyngdpunkt i en specifik prestation, och den kompetens-
inriktade där tyngdpunkten ligger i utvecklandet av kunskapsförvärvarens 
förmågor. Kompetensmodellen är processorienterad och har sitt fokus på 
hur relationer mellan människor skapar förutsättningar för lärande. Utifrån 
den givna målsättningen ska studenten få stöd och hjälp för att kunna 
utvecklas maximalt. Målen kommer inte att kunna förutbestämmas i detalj. 
De växer fram i samspelet mellan lärare och student, och bör då relatera till 
de förutsättningar, förmågor och relevanta egna mål som den aktuella 
studenten har. Relationen mellan lärare och student ses här som lika 
väsentlig för lärandet som innehållets karaktär och krav.  
 
Roll eller person? 
Enligt Birnik (1999) är det viktigt att läraren inte enbart styrs av sin yttre 
lärarroll och inte heller eleven av sin elevroll, eftersom det kan försvåra 
möjligheten till en nära relation. Om ett möte ska komma till stånd, krävs 
det att individerna framträder mer som personer inför varandra än 
rollfigurer. Relationen bör bygga på ömsesidig respekt. Författaren drar 
paralleller till psykoterapin där man arbetar med det som utspelar sig 
mellan människor. 

Aspelin (1999) betonar vikten av att individerna möter varandra som 
konkreta personer för att stabila sociala band ska kunna formas. Det 
förutsätter även opersonlig distans eftersom aktörerna ändå har sina givna 
roller. Buber (2004) menar att i ett äkta samtal är det viktigt att var och en 
bidrar med sig själv, och att man accepterar den person man står inför och 
verkligen ”menar” den andre. 

Goffman (2000) beskriver rollen i förhållande till jaget och 
sammanhanget. Enligt författaren är den roll som spelas en produkt av en 
viss kontext, inte orsak till densamma. Goffman kallar detta för en 
”preliminärt fungerande enighet”. Denna enighet visar graden av 
samstämmighetsnivå i en given situation (ibid., s.18). Enligt Goffman är 
alla sociala handlingar någon form av rollframträdande. 

Bouij (1998) menar i sin avhandling om musiklärares yrkes-
socialisation att vi bär vi på flera rollidentiteter både utifrån vår yrkesroll 
och vår privatperson. En del rollidentiteter kan ligga nära varandra och en 
del visar sig vara mera framträdande. Författaren definierar roll som 
förväntningar från omgivningen som kan förekomma i ett visst socialt 
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sammanhang. Identitet är det som har kontinuitet, och drag som består över 
tid. 

Froehlich (2007) lyfter fram olika aspekter av rollidentiteten utifrån 
Mead´s teori om jaget, ”Your private self, the I and the Empirical Selves 
(or ’me´s’)” (s. 89). Utifrån den teorin är ”jaget” sammansatt av många 
delar som samverkar i en människas personlighet. Det handlar om roller 
och individens identitet från tidig barndom, vidare genom de olika lager av 
”jag” som växer fram genom åren och finns representerat ibland annat 
”student-jag, musiker-jag, lärar-jag, yrkes-jag , privat-jag samt ”övriga jag-
identiteter”. 
 
Lärarens ansvar 
Enligt Birnik (1999) ligger det i lärarens ansvar att skapa en tillitsfull 
relation till sina elever och det går i sin tur hand i hand med inlärningen av 
de faktiska ämneskunskaperna. Vidare redovisar Birnik fyra behov som 
elever önskar att läraren ska tillgodose: 

 
• Att bli sedd  
• Att bli uppmuntrad  
• Att bli respekterad   
• Att bli vägledd 

 
Eleverna kan också visa rädslor som kan hämma deras utveckling och 
inlärning: 

 
• Rädsla att bli övergiven 
• Att bli förtvivlad och börja misströsta 
• Att känna sig löjlig 
• Att känna sig bortkommen eller vilsen (ibid., s.22) 

 
Även Aspelin (1999) anser att det ligger i lärarens ansvar att bygga upp en 
relation. Han påvisar också att det finns fyra faktorer som relationen bygger 
på. De faktorer som lyfts fram är en tolkning av Scheffs teori om hur 
sociala band bildas. Här följer de fyra faktorerna: 

 
• Nivå av samklang i kommunikationen: hur väl förstår aktörerna 

varandra och vilken grad av respekt visar de varandra? 
• De ackompanjerande emotionernas tillstånd: vilka uttryck för 

emotionerna skam och stolthet finner vi och hur är dessa relaterade 
till den pågående processen? Aspelin utgår från två grundkänslor, 
skam och stolthet. Människan värderar sig själv genom att inta den 



 10 

andres perspektiv. Utifrån detta blir värderingen av det egna jaget 
positivt eller negativt, och då väcks antingen skam eller 
stolthetskänslor som i sin tur påverkar de sociala bandens stabilitet. 

• Alienationens och relationernas differentieringsgrad: vilken grad av 
närhet respektive distans utvecklas i relationen? 

• Kommunikationsmönster: vilka kommunikationstekniker använder 
sig aktörerna av och hur inverkar detta på samspelet? (Aspelin, 1999, 
s. 67). 

 
Närhet och distans 
I lärarens professionella förhållningssätt ingår hans/hennes förmåga att vara 
nära eleverna och samtidigt ha distans till dem. Hon bör besitta förmågan 
att objektivera eleven i den meningen att vara kapabel att se eleven, och 
dennes problem och svårigheter, skilda från sina egna (Birnik 1999). 
Läraren bör besitta förmågan att distansera sig från sina egna förutfattade 
meningar (von Wright, 2003).  

Buber (2004) lyfter fram vikten av närvaro och fördjupad intuition 
som han benämner realfantasi. Han menar att det gäller att ”djärvt och 
ohämmat svinga sig över till den andre, något som kan kräva intensiv 
omvälvning i ens egen tillvaro, och detta är endast möjligt i levande 
samverkan” (ibid., s. 49).  
 
Självanalys 
Birnik (1999) påvisar utifrån sin studie om lärare–elevrelationen att 
lärarens medvetenhet om sig själv är av stor betydelse för att kunna förstå 
sina elever. Läraren bör vara medveten om hur det egna beteendet i 
interaktionen påverkar eleven och relationen. Von Wright (2003) menar att 
betecknande för självmedvetenhet är att kunna distansera sig från sig själv 
och se sig som en annan. 
 
Musikalisk och sångpedagogisk kommunikation  
Enligt Brown (1996) är alla elever olika och det är en verklig utmaning för 
den som undervisar i sång. Alla har sitt eget sätt att förstå och det gäller att 
hitta varandra i den processen. Som lärare gäller det att ständigt lära av sina 
elever. Brown menar vidare att språket kan uppfattas och tolkas på olika 
sätt utifrån varje elevs specifika utgångspunkt. Förståelse mellan lärare och 
elev kan inte tas för givet utan måste upprättas. Brown påvisar vikten av att 
arbeta på den gemensamma förståelsen genom följande citat: ”I know you 
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belive you understand what you think I said, but I am not sure you realize 
that what you heard is not what I meant” (Brown s. 235). 
 
Den norska författaren Arder (2001) skriver om vikten av att läraren alltid 
bör ha ”sangeleven i fokus”, och om kommunikationens betydelse för att 
på bästa sätt få en god undervisningssituation. Författaren skriver vidare 
om vikten av att pedagogen tycker om människor, har intuition och empati. 
Dessutom bör läraren lära sig att lyssna till eleven, både till det som sägs, 
hur det sägs – och till det som inte sägs (ibid.). Det finns en mera 
musikalisk och sånglig aspekt av den empatiska förmågan också, nämligen 
att höra och se vad eleven gör eller inte gör. Om läraren kan se och uppfatta 
sina elever både på det mänskliga såväl som det musikaliska planet så ökar 
också chanserna till den ”goda kommunikationen” skriver författaren. 
Författaren betonar också vikten av att pedagogen vet hur han/hon 
använder sin kropp i undervisningssituationen. Samspelar kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och tonfall med det som förmedlas verbalt? Förmedlar 
ögonen samma budskap som det verbala språket? (ibid.).  
 
Andersson och Jansson (2006) påvisar i sin C-uppsats att sångpedagogyrket 
till stor del handlar om relationer. I en jämförande studie mellan 
kommunala musikskolan, gymnasiet och musikhögskolan intervjuade de 
sex kvinnliga sångpedagoger och undersökte deras syn på lärare–
elevrelationen och hur de uppfattade att det påverkar undervisningen. 
Resultatet visade att musikhögskolans lärare inte arbetade aktivt och 
medvetet med att bygga upp en god relation till sina elever, man menade att 
det uppstod naturligt. Lärarna från kulturskolan och gymnasiet däremot 
menade sig jobba aktivt med att bygga upp goda relationer med sina elever. 
Den slutsats som kom fram i undersökningen var dock gemensam för alla 
stadier. Det var vikten av vem individen läraren är, och vem individen 
eleven är. 
 
Hägglund (2005), menar utifrån sin undersökning av sångundervisning på 
gymnasienivå, att en lärare bör bära med sig och utveckla följande 
egenskaper: 

 
• Tydlighet och balans i lärarrollen 
• Kunskapsförmedling och handledning 
• Flexibilitet och lyhördhet 
• Förmåga att se och bekräfta eleven  
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Författaren lyfter också fram läraren som viktig förebild, och även lärarens 
medverkan till att forma elevens identitet som människa och musiker. 
 
 
 
 
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I litteraturgenomgången och tidigare forskning har olika kommunika-
tionsprocesser belysts. 

Kommunikationens betydelse blir här ett paraplybegrepp som 
innefattar olika aspekter och nivåer av kommunicerande mellan människor. 

Den centrala frågan för denna uppsats är hur förutsättningar kan 
skapas för pedagogiska möten i den individuella sångundervisningen. Som 
Gustavsson (2003) uttrycker det: ”För att förstå tvingas man att 
kommunicera” (s. 79).  
 
Syfte  
Denna studie vill ge en fördjupad förståelse av det som händer mellan 
lärare och student i det enskilda mötet, samt belysa kommunikationen vid 
lärandet i sång.  
 
Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• Hur möts lärare och lärarstudent i den individuella 
sånglektionen?  

• Vilka uppfattningar har lärare och studenter om kom-
munikationens betydelse för lärandet i sång? 

• Vem har initiativet för att skapa och upprätthålla en fungerande 
kommunikation? 

• Hur påverkar lärarens och studenternas roller den kommunika-
tiva processen? 

 
Avgränsningar 
I denna studie undersöks kommunikationens och interaktionens betydelse 
för den individuella sångundervisningen på musikhögskolenivå. I detta fall 
studeras enbart individuella sånglektioner med två blivande sånglärare. I 
denna studie görs ingen jämförelse mellan olika pedagogers sätt att agera, 
utan det blir bilden av en pedagog och två studenters sätt att agera och 
kommunicera med varandra som kommer att belysas. Andra 
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undervisningsformer, som gruppundervisning och masterclass har medvetet 
lämnats utanför, eftersom det skulle bli en alltför omfattande och 
tidskrävande studie, och inte heller kunna relateras till syftet, nämligen att 
studera det möte som sker mellan två individer ansikte mot ansikte. 
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METOD 
 
Denna studie är kvalitativt inriktad. Med kvalitativt inriktad forskning 
menas forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, till 
exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Detta är 
ofta verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidsson, 2003).  
 För att kunna klargöra syftet och dess underliggande frågeställningar 
om kommunikationens och interaktionens betydelse för det pedagogiska 
mötet i den individuella sångundervisningen, har jag valt att genomföra en 
fallstudie. Fallstudier är en undersökningsform som genomförs på en 
mindre, avgränsad grupp (Patel & Davidsson, 2003). I detta fall undersöks 
vad som händer mellan en lärare och två av dennes studenter i individuella 
pedagogiska möten. På vilket sätt kommunicerar de med varandra, och 
vilka konsekvenser får det för lärandet? 
 Den föreliggande undersökningen bestod av två delar, nämligen 
lektionsobservationer och intervjuer. Intervjuerna genomfördes enskilt med 
var och en av deltagarna. Empirin har först analyserats var för sig och 
därefter tolkats och vävts samman till en helhet.  
 
För att få en så innehållsrik bild som möjligt föll valet på att både observera 
lektioner och föra samtal med informanterna i intervjuform. Att först få ta 
del av och uppleva interaktionen mellan lärare och student i realtid blev en 
viktig utgångspunkt för de följande intervjuerna. Det informanterna 
berättade under intervjuerna hade sitt fotfäste i den praktiska erfarenheten 
från deras tidigare lektioner. 
 Nedan följer en närmare beskrivning av det urval som gjordes, och hur 
kontakten med respondenterna upprättades. Därefter presenteras valet av 
metod och tillvägagångssätt.   
 
Urval  
Den informant som först kontaktades är sångpedagog och verksam vid en 
av landets sex musikhögskolor. I god tid togs kontakt per telefon och via 
mail med en förfrågan om det var av intresse att bidra till denna 
undersökning. Informanten/pedagogen informerades om syfte och 
tillvägagångssätt och visade sig vara intresserad. Pedagogen kunde då ge 
information om vilka studenter hon arbetade med under just den period 
som var aktuell för undersökningen. Utifrån den informationen togs den 
första kontakten med de båda studenterna via mail. Även de informerades 
om syfte och tillvägagångssätt, och visade sig vara intresserade av att delta. 
Kvale (2008) beskriver detta som ”informerat samtycke”. I enlighet med 
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Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer försäkrades alla informanterna 
anonymitet i den senare presentationen av studien. I det sammanhanget har 
de fått de fingerade namn. Pedagogen kallas Petra, och studenterna Bea 
och Kicki.  
 Här följer en beskrivning av de två undersökningsmetoderna 
observation och intervju, och hur de båda tillsammans kan ge en klarare 
bild av det som undersöks, nämligen kommunikationens betydelse för 
lärandet i den individuella sånglektionen.  
 
Observationer 
Observationer är användbara i situationer där forskaren vill studera 
beteenden och skeenden av olika slag. Med beteende i detta sammanhang 
menas relationer mellan individer, verbala yttranden, känslouttryck och 
liknande (Patel & Davidsson, 2003). Vidare beskriver författarna två typer 
av observation, den strukturerade och den ostrukturerade. Författarna 
menar att även så kallade ostrukturerade observationer kräver förberedelser 
och noggranna överväganden. ”Likaså kräver både strukturerade och 
ostrukturerade observationer att observatören är tränad och väl förtrogen 
med det som ska observeras” (ibid., s. 89). 
 För denna studie var den ostrukturerade observationen bäst lämpad 
eftersom min intention var att titta på den kommunikativa processen och 
allt som hände i det som Buber (2004) och von Wright (2003) benämner 
mellanrummet. 
 Utifrån min egen bakgrund och erfarenhet som pedagog och 
handledare, och det faktum att jag tidigare även varit student/elev, var 
sammanhanget inte främmande. Min förförståelse gjorde det möjligt att 
förstå uttryck och begrepp som var direkt yrkesrelaterade, vilket skulle ha 
varit mycket svårare om jag varit främmande för situationen och 
terminologin. Förförståelsen blev på detta sätt en värdefull tillgång och en 
hjälp till fördjupad insikt och förståelse för det givna ämnet. Dock, ”när 
man har med ett välbekant område att göra är självutforskning avgörande 
för den kvalitativa forskaren. ’Talar jag om dem eller om mig själv’? Den 
frågan måste man ställa sig om och om igen” (Ely, 1993, s. 138). Det är av 
stor vikt att ändå hålla en viss distans, att träna sin förmåga att kunna göra 
det välbekanta obekant.  
 Att ha insikter och erfarenheter av det område som beforskas är med 
andra ord inte enbart av godo. Förförståelsens baksida är att forskaren kan 
övertolka och missa det som är självklart. I denna studie hanterade jag 
problemet genom att försöka inta en betraktande roll i lektionsrummet, och 
blicka bortom sångteknik och repertoar.  Mina ”sångpedagogöron” fick vila 
och jag bedömde inte det jag lyssnade till. Min koncentration och min 
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uppmärksamhet var i första hand riktad mot vad som hände mellan student 
och pedagog i det jag här vill kalla det kommunikativa rummet. På vilket 
sätt kommunicerar de med varandra? Hur ser det pedagogiska mötet ut, och 
vad får det för konsekvenser för lärandet? 
 Min roll i denna undersökningssituation var känd av deltagarna, och 
jag fungerade som icke deltagande observatör (Patel & Davidsson, 2003). 
 Utifrån min uppfattning verkade inte min närvaro ha någon direkt 
störande inverkan för deras pågående arbete. Ändå visade det sig att 
pedagogen aldrig hade haft besök på någon av sina lektioner tidigare. 
Studenterna hade dock större vana vid att någon betraktade och lyssnade, 
men då med utgångspunkt från ett annat perspektiv och med ett helt annat 
syfte, nämligen praktiksituationen där de tränar inför sin kommande 
lärarroll. Utifrån den situationen och med den bakgrundsinformationen kan 
det ändå ha varit så att min närvaro i rummet utgjorde en viss begränsning 
för båda parter.         
 De båda lektionerna som observerades var 45 minuter långa vardera 
och spelades in på en digital diktafon.  För att stärka minnet och förtydliga 
upplevelsen fördes även anteckningar under tiden. Båda lektionerna har 
transkriberats till text, och detta har skrivits ut ordagrant och senare 
bearbetats. 
 
Intervjuer 
En intervju kan genomföras på många olika sätt och det finns flera 
modeller. Det som är viktigt och avgör valet av modell är intervjuns syfte. 
Vad vill intervjuaren uppnå med intervjun? I detta fall var det övergripande 
temat och syftet kommunikationens betydelse för lärandet. Med den 
intentionen föll det sig naturligt att intervjun skulle formas som ett öppet 
samtal där informanterna fick berätta utifrån inledningsfrågan om 
kommunikationens betydelse och därefter följde uppföljningsfrågor. 
 Enligt Kvale, (2008) bygger man upp kunskap i den kvalitativa 
forskningsintervjun. Två personer möts och samtalar om ett ämne av 
gemensamt intresse. Ibland kallas den kvalitativa intervjun ostrukturerad 
eller icke-standardiserad. Under intervjun måste många överväganden 
fattas på plats vilket kräver kunskap och uppmärksamhet hos intervjuaren. 
En viktig aspekt på intervjusituationen är intervjuarens förmåga att kunna 
lyssna aktivt till det som sägs. Det kan vara viktigare än att behärska 
tekniken att fråga. Kvale knyter an till Freud som rekommenderar 
terapeuter att lyssna till sina patienter med en ”jämt svävande 
uppmärksamhet”. På det sättet skulle de komma åt innebörden i deras 
berättelser (ibid.). 
 



 17 

De första intervjuerna gjordes med de två studenterna en och en i direkt 
anslutning till deras lektioner i ett angränsande rum. Studenterna som 
deltog under observationerna och senare intervjuades utbildar sig till lärare 
i musik med sång som huvudämne vid en av landets musikhögskolor. I 
denna studie har de fått fingerade namn, Kicki och Bea. Båda intervjuerna 
formades som öppna samtal och varade 30 minuter vardera. Det blev en 
naturlig fortsättning, och ett slags fördjupning av lektionsobservationerna. 
 Det längre och avslutande intervjusamtalet gjordes med pedagogen 
som här har fått namnet Petra. Intervjun formades även här som ett öppet 
samtal utifrån det givna temat – kommunikationens betydelse för lärandet. 
Den mellanmänskliga situationen som uppstod i intervjusituationen var 
som jag uppfattade den avspänd och präglades av genuint intresse, 
nyfikenhet och ömsesidig respekt (ibid.).  
 
För att ge en så trovärdig och sammanhållen upplevelse som möjligt av de 
tre intervjuerna kommer de att presenteras i berättarform. Inga enkäter eller 
frågeformulär användes, utan öppningsfrågan om kommunikationens 
betydelse för lärandet utgjorde grunden för samtalets innehåll och 
utveckling.  
 
Intervjuerna var i första hand tänkta att fungera som kompletterande och 
stödjande information till det som observationerna tidigare hade gett. Det 
visade sig att den värdefulla information som intervjuerna gav, ledde till en 
fördjupad insikt och förståelse som senare kom att vara till stor hjälp under 
bearbetningsprocessen. En annan väsentlig del som intervjuerna kom att 
belysa var de olika aspekter på perspektiv som kom fram, nämligen 
pedagogens perspektiv och de båda studenternas olika perspektiv. Det 
visade sig att de redan hade börjat tillägna sig sin kommande lärarroll. 
 Alla tre intervjuerna spelades in på digital diktafon, liksom 
lektionerna, och minnesanteckningar gjordes även här som stöd. Detta 
material har sedan transkriberats till text, ord för ord, och kommer längre 
fram att presenteras, bearbetas, analyseras och tolkas.  
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Modell 1: Arbetsprocess 
 
Modellen ovan illustrerar processen för denna empiriinsamling och avser 
att förtydliga arbetets gång. Som nedanstående avsnitt om analys och 
tolkning beskriver, menar jag att redan transkribering av 
observationsmaterial och intervjuer innehåller viss tolkning. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Med inspiration från hermeneutiken använde jag mig utifrån min egen 
bakgrund, förståelse och förförståelse av en hermeneutisk ansats för att 
analysera och tolka den insamlade datan. Nationalencyklopedin beskriver 
hermeneutik som ”läran om tolkning”. 
 
Ett viktigt begrepp som är centralt för hermeneutiken är att ”skapa 
förståelse”. I dess inriktning ligger också att få olika ”förståelsehorisonter” 
att mötas och förenas. En grundförutsättning för hermeneutiken är att förstå 
att det finns flera sätt att uppfatta verkligheten på utifrån våra olika 
förståelsehorisonter (Georgii-Hemming, 2005). 
 Enligt Molander 2004, innebär den hermeneutiska cirkeln en ständig 
rörelse mellan del och helhet. Förståelse för del av texten förutsätter 
förståelse för helheten. En tidigare förståelse finns alltid med i en ny 
förståelse (ibid.). 

Observation 1 Observation 2 

Intervju 1 Intervju 2 

Intervju 3 

Textmaterial 
 
 
 



 19 

 De kombinerade hermeneutiska cirklarna ”del–helhet” och 
”förförståelse–förståelse” kan tillsammans bli en värdefull tillgång vid 
analysen av det textmaterial som vuxit fram ur empirin (Alvesson& 
Sköldberg, 2008). Begreppet del–helhet kan beskrivas som att forskaren 
börjar studera sitt material från en speciell punkt, och därefter borrar sig 
successivt vidare genom att växla mellan del och helhet. På så sätt växer en 
fördjupad förståelse fram undan för undan (ibid.).  
 Förståelse av en ny text kräver förförståelse, men på samma gång 
kräver förförståelse – om den ska utvecklas – förståelse av den nya texten. 
Processen av förståelse blir viktigare än resultatet, processen blir så att säga 
sitt eget resultat (ibid.).  
 
För att förstå en text finns många olika ingångar. Mitt val i denna studie är 
att växla mellan del och helhet och att försöka hitta underliggande 
tolkningsmöjligheter (Alvesson & Sköldberg, 2008). Observationerna och 
intervjuerna utgör studiens olika element. Själva analysprocessen började i 
och med det allra första mötet med informanterna. Därefter vävdes de olika 
delarna samman för att belysas och tolkas ytterligare från olika håll och 
även med en förhoppning om att kunna nå en fördjupad förståelse. 

För att kunna närma mig textmaterialet i dess helhet har delarna först 
bearbetats var för sig i olika steg. Lektionerna transkriberades först till text, 
därefter de tre intervjuerna. I ett senare skede i processen skrevs de olika 
textdelarna ut på nytt. Dessa jämfördes inom och med varandra, men även 
med den ursprungliga transkriberingstexten.  

Detta sätt att analysera bygger på tanken om att en text aldrig är 
densamma när den läses på nytt. Med en förändrad förförståelse följer 
också möjligheterna till en fördjupad och berikande förståelse.  

På ett mer konkret plan innebär detta att textens delar ibland utgjorts 
av en hel, transkriberad intervju vid sidan av de övriga. I andra faser har 
delarna utgjorts av meningar ur en intervju. Dessa delar lästes och 
analyserades med hjälp av olika frågor riktade till texten: ”Vad säger detta 
om…?”; ”Hur ser jag själv på detta fenomen och hur påverkar det min 
förståelse?” (jfr Kvale 2008). ”Helheten” bildades tidvis av en enskild 
deltagares särskilda berättelse, men utgjordes allteftersom mer och mer av 
samtlig text. I rörelsen mellan del och helhet fördes också en dialog med 
presenterad litteratur.  

Av avgränsningsskäl har den större helhet som utgörs av tid och kultur 
enbart funnits med som en fond i tolkningsprocessen. Den tid och kultur vi 
lever i, mötet mellan det förflutna och tankar om framtiden, bidrar till 
förutsättningar för, och idéer om exempelvis undervisning (Gustavsson, 
2003, s. 105). Genom att pröva analysen mot en sådan kontext, kan 
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tolkningen fördjupas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Georgii-Hemming, 
2005 & 2007). Studiens analys och tolkning fokuserar på det pedagogiska 
mötet i vår tid, men i uppsatsens avslutning närmar jag mig frågor om hur 
synen på dialog, kommunikation och roller formas och hur den kan påverka 
mötet mellan lärare och student. 
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RESULTAT 
 
I följande kapitel görs en resultatpresentation. Först presenteras de två 
lektionerna, därefter kommer de tre intervjuerna att lyftas fram som egna 
berättelser.  
 I första hand ges här en övergripande och beskrivande bild av 
lektionerna utifrån några valda teman som har vuxit fram ur empirin. 
Därefter kommer resultatet att bearbetas och analyseras.  

 
• Verbal kommunikation, verbala instruktioner 
• Dialog, fråga – svar – fråga, ”samtänka” 
• Ickeverbal kommunikation, kroppsspråk, kroppsställning, gester, 

ansiktsmimik, ögonkontakt, visuell kommunikation  
• Musikalisk kommunikation, läraren förevisar, ackompanjerar, 

studenten sjunger 
• Interaktion, gemensamt agerande i ömsesidighet, face-to-face 

interaction 
• Intersubjektivitet, gemensam förståelse, perspektivväxling 
 

Yttre kontext och inre karaktär 
Här följer först en beskrivning av lektionernas struktur, innehåll och 
karaktär. Med struktur menas den yttre inramningen för lektionen, och med 
innehåll och karaktär menas lektionens uppbyggnad utifrån angivna teman. 
 
För att förtydliga bilden och göra den mer levande förekommer delar av 
dialogen mellan lärare och student. När dialogen går ”omlott”, och den ena 
meningen glider in i den andra följer tre punkter… 
 Att återge en detaljerad beskrivning av det yttre skeendet är enligt 
Aspelin (1999) viktigt för att förstå hur sociala band formas i en viss 
episod. Efter det kan vi försöka inta aktörernas perspektiv, tolka deras 
tankar och känslor och sätta dessa i relation till den pågående 
kommunikationen. 
 
Rummet fungerar som en viktig yttre inramning för lektionerna. Det är för 
aktörerna en välkänd miljö, och de viktigaste interiörerna är flygeln, en 
spegel och en anteckningstavla. Lektionssituationen verkar vara trygg och 
invand för både lärare och student. Båda lektionerna varade 45 minuter och 
började ungefär på samma sätt med lite småprat. På ett tydligt sätt markerar 
Petra att lektionen startar genom att ställa en riktad fråga; ”Hur mår du i 
dag?”, eller ”Vill du att vi ska göra några övningar först”? I 
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inledningsskedet av lektionen verkar Petra vara mån om att skapa kontakt 
och hitta rätt nivå för dagens lektion. Båda studenterna hade varit förkylda 
och behövde hjälp att komma igång med sina röster. 
 

Lektion1: 
Petra: Då har du inte övat? 
Kicki: Jag sjöng lite i går, men jag kom inte igång, inte i dag heller… 
Petra: Nä, vad vill du göra? 
 
Lektion 2: 
Petra: Men du har inte varit förkyld på stämbanden? 
Bea: Jag var väldigt grov i rösten och spänd, men det är mycket bättre… 
Petra: Ja, men det har gått bort? 

 
Efter inledningsfasen, som är relativt kort, tar nästa fas vid som blir en 
slags genomföring av huvudtemat för lektionen. Det bildas en väv av 
instruktioner, frågor och svar som hela tiden vandrar mellan de båda.  En 
stor del av lektionen behandlar rösten som instrument och många övningar 
som görs syftar till att lära känna sin röst bättre och hitta 
utvecklingsmöjligheter. Allt verkar ske i samförstånd och i en känsla av 
förtrolighet. Dialogen som uppstår är för det mesta tät och intensiv. ”Ett 
exempel är när Kicki arbetar med flöde i andningen, då uppmärksammar 
Petra omedelbart att Kicki inte ”är låst någonstans”, och ställer direkt 
frågan:  
 
 Lektion 1: 

Petra: Hur kändes det då? 
Kicki: Det kändes lättare rent ljudligt, men jag har en större benägenhet att spänna 
i käken nu… 
Petra: Varför det? 
Kicki: Jo, vänta! Jag kom på en sak vi sa förra veckan. (Sjunger och visar medan 
Petra tittar och lyssnar engagerat) 
 

 
Ögonkontakten är mycket intensiv mellan pedagog och student under båda 
lektionerna. De står ansikte-mot-ansikte en stor del av lektionen. (Petra är 
synbart fokuserad på studenten och visar med ansiktsmimik att hon lyssnar 
engagerat). 
 
 Lektion 1: 

Kicki:  Jag känner att när man varit lite tyst och försöker att komma igång är det 
lätt att trycka på, jag är lite för ivrig… 

Petra: Det är vi allihop! (Fokuserar nu på kropp/hållning och avspänning, tittar 
uppmärksamt och engagerat på Kicki) Jag kan se att du blir lite låst, jag 
ser dig framifrån, men – glöm inte din baksida också. 
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Det Petra både ser och hör kommenteras direkt. Hon bekräftar när 
studenten gör rätt, utvecklar insikterna genom att förklara, visar på 
alternativa lösningar, eller förevisar. De verbala instruktionerna går som en 
röd tråd genom båda lektionerna för att förklara sångtekniska detaljer. 
 

Lektion 2:  
Petra:  Ja, där har du alltså den punkten, och så har du mjuka gommen. Känn att 

du har hela röret (tar fram en penna och illustrerar). 
Bea:  Mmmmm (glidning på tonhöjd). 
Petra:  Du får inte släppa den muskulära kontakten där nere, ovanför kan du 

känna dig mycket bred. (Förevisar, sjunger frasen). 
 
Många instruktioner förmedlas även ordlöst genom olika gester, 
ansiktsmimik och varierat kroppsspråk. Ibland kompletteras de verbala 
instruktionerna på det sättet, andra gånger är det enbart ickeverbala 
instruktioner. Allt verkar flyta samman utan tydlig början och tydligt slut. 
Många småkommentarer som Petra ger understödjer eller bekräftar det som 
sker i övningen eller sången. Det blir även tydligt att spegeln spelar en 
viktig roll under båda lektionerna. Ibland uppmanas studenterna att titta för 
att på så sätt se spänningar i käken eller något med hållningen som behöver 
uppmärksammas. 
 

Lektion 1:  
Petra:  När du gör rörelserna, titta här får du se. Titta i det här partiet, vad gör den 

här rörelsen med dig? 
Kicki:  Niiing (Sjunger framför spegeln, skrattar). 
Petra:  Såg du det? Kände du? 
Kicki:  Jag känner när jag ser!! 
 

Det visar sig att synen är viktig i sammanhanget, därför används spegeln 
flitigt. Det verkar som att det visuella ger en förståelse till, studenten 
behöver se sitt eget agerande för att förstå och bli medveten om sitt eget 
sätt att använda sig av kroppen. Utifrån det visuella växer sedan 
medvetandet vidare och upplevelsen av ”hur det känns”. 
 

Lektion 2: 
Petra:  Kan du kika lite i spegeln och se vad du gör på den höga tonen, om du ser 

samma sak som jag. 
Bea:  Viiii (sjunger framför spegeln) Det är svårt… 
Petra.  Ja, men du gjorde jättebra. Du måste titta i spegeln! Du vet inte vad jag 

ser. 
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Det visar sig mycket tydligt att fråga–svar–fråga är den inre struktur som 
bär genom lektionen och driver den framåt. Frågorna är för det mesta korta 
och de verkar ha till syfte att öka studenternas medvetenhet och 
engagemang. Ex. på frågor som ofta återkommer: Hur kändes det? Märker 
du att..?  

 
Lektion 1: 
Petra:  Hur kändes det nu? Vad tänker du? 
Kicki:  Hur menar du? 
Petra:  Vad tycker du själv?  

 
Under lektionen med Kicki ställer Petra 62 frågor, och under lektionen med 
Bea 60 frågor. Båda studenterna svarar i sång eller tal. Ibland ställer de 
följdfrågor som, ”hur menar du då?” På så sätt hålls dialogen igång och 
bollas dem emellan. För det mesta är det Petra som initierar frågekedjan, 
men vid några tillfällen tar studenterna initiativet.  

 
Lektion1: 
Kicki:  Jag har en idé! 
Petra:  Ja, då tar vi det! Jag spelar takten innan du kommer in (ackompanjerar på 

flygeln).  
Kicki:  (sjunger och visar sin ide´). 
Petra:  Ja, vad gjorde du nu? 
Kicki:  Jag tänkte, och så försökte jag vara avspänd… 
 

”Det känns som…”, eller ”jag känner så här…” är återkommande uttryck 
hos båda studenterna. Petra ger då ofta bekräftelse i form av följdfrågor. 
 

Lektion 2: 
Bea: Det känns som jag går över nånting… (går till väggtavlan, ritar och 

förklarar). Såhär kommer luften…            
Petra: Hur gör du när du inte gör så? Hur går det då? (Lyssnar och betraktar 

intensivt)    
(Bea sjunger frasen igen och Petra kommenterar under tiden. Dialogen blir tät 
och intensiv). 
 
Petra:  Vad hände? 
Bea:  Det blev bra! (Böjer sig ner och tar upp sin mobiltelefon ur väskan!).  
Petra:  Vad ska du göra??(skrattar). 
Bea:  Jag ska fota bilden! 
Petra:  Det har jag aldrig varit med om tidigare, det är första gången, härligt! 

(Båda skrattar gott). 
 
Båda lektionerna avslutas plötsligt utan att tempot sänks. Studenterna vet 
vad de ska göra till nästa gång. Det förefaller som om den kommunikativa 
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processen fortsätter fastän lektionen tar slut. Den ”inre dialogen” lever 
vidare utanför lektionsrummet.  
 
Precis som lektionerna startade med att Petra ställde en fråga, så avslutas de 
med frågor. 
 

Petra:  Märker du skillnaden? 
Petra:  När hör jag dig med pianist?   

 
Under båda lektionerna var den verbala delen starkt framträdande. Den 
röda tråden som bar genom båda lektionerna var dialogen mellan pedagog 
och student. Pedagogen ställde korta riktade frågor som förde dialogen 
vidare. Det ickeverbala språket fanns med hela tiden och förstärkte den 
verbala kommunikationen, ibland var det enbart ordlös kommunikation. 
Den visuella delen fanns med som en yttring genom kroppsspråkets olika 
gester, men även genom att de ritade och fotograferade med 
mobiltelefonen. De hade ett gemensamt musikaliskt språk som gjorde att de 
verkade kunna förstå och tolka varandras signaler. Detta visade sig genom 
att studenterna gav respons på Petras frågor eller ställde följdfrågor. Genom 
den intensiva ögonkontakten mellan pedagog och student hölls 
engagemanget vid liv genom hela lektionen, och det verkade aldrig uppstå 
tveksamheter om hur processen skulle utvecklas vidare. 

De båda lektionerna liknade varandra till sin grundkaraktär. Den ena 
hade dock något högre grundtempo och få stunder av direkt reflektion. 
Pedagogen ställde 62 frågor under den lektionen. Den andra lektionen var 
något mera eftertänksam till sin karaktär men innehöll ändå 60 frågor. 
Antalet frågor har inte någon stor betydelse för resultatet av denna studie, 
men det är ändå värt att notera.  
 
Samtal och berättelse 
Enligt Kvale (2008) kan intervjun som berättelse göra utskriften lättare att 
läsa om den ursprungliga intervjun medvetet ges en berättarform. 
Berättelsen kan sedan analyseras utifrån sin kontext, och sedan sättas i 
relation till den övriga empirin menar Georgii-Hemming i sin avhandling 
”Berättelsen under deras fötter” från 2005. 
 Alla tre intervjuerna formades så förutsättningslöst som möjligt utifrån 
den inledande frågan om kommunikationens betydelse för lärandet. Inga 
enkäter eller frågeformulär användes, utan formen hade det öppna 
samtalets karaktär (Kvale, 2008). Mitt val att låta alla tre informanterna få 
berätta i ”jag-form” bygger jag på ovan nämnda författares inställningar 
samt min egen uppfattning att helhetsbilden blir mera framträdande om 
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informanterna får ge sina berättelser i dess helhet utan att stycka upp 
innehållet i frågor och svar. 
 Båda studenterna, Bea och Kicki, intervjuades i direkt anslutning till 
sina respektive lektioner. Huvudtemat för vårt samtal var kommunika-
tionens betydelse för undervisningen. Både Bea och Kicki utbildar sig till 
lärare med sång som huvudinriktning och de går i olika årskurser. 
Gemensamt för båda är att de har börjat med sin praktik och de får 
undervisning i metodik/ämnesdidaktik på musikhögskolan. Här följer deras 
berättelser. 

Kickis berättelse  
Personkemi är viktigt för mig, för instrumentet är ju inne i kroppen, och då 
måste man kunna lita på den man kommunicerar med. Det är mitt 5:e år 
med samma pedagog. Vi har en bra kommunikation, men det har inte alltid 
varit så. Det tog lång tid innan jag förstod hennes språk…, det var väldigt 
olikt alla andra språk jag mött tidigare i sångundervisning. Det tog nog en 
hel termin innan jag sakta började förstå vad Petra menade, och jag grät 
ibland efter lektionerna. Nu ställer jag frågor om det är något som jag inte 
förstår, det vågade jag inte i början. Petra går in i sin lärarroll fullt ut, och 
det är skönt. Utanför undervisningsrummet är hon ”sig själv”.   
 Jag upplever att Petra är väldigt teoretisk i sina förklaringar och det 
passar mig och mitt sätt att förstå. Hon använder inte så mycket 
”blomsterspråk” som mina tidigare sångpedagoger gjorde. Jag har svårt att 
förstå visst bildspråk, som till exempel, ”känn dig som en cello när du 
sjunger”. Jag vill veta vad som händer och hur det ska kännas. Jag vill se 
bilder på hur struphuvud och muskler arbetar, ja, jag vill veta vad som 
händer fysiskt. 
 För mig är den verbala kommunikationen det viktigaste för att jag ska 
förstå. Sedan kommer det visuella och sist den fysiska känseln. Det har jag 
märkt tydligt i min egen undervisning också. Först kommer orden, sedan 
ritar jag, och efter det känner jag på eleven. Det har också blivit viktigt med 
den demonstrerande/förevisande delen under lektionen. Förut härmade jag 
ett ljud, men kanske inte det som egentligen hände i kroppen. Nu när jag 
undervisar själv måste jag veta vad jag gör för att få ett visst ljud. Det 
handlar ju om att hela tiden kommunicera, men på olika sätt. 

Det är viktigt att kunna anpassa sig efter sin elev utan att för den skull 
förändra sig själv. Jag brukar analysera min egen undervisning jättemycket, 
jag bollar hela tiden fram och tillbaka, är jag rätt ute, är jag rätt ute? Petra 
vet också att jag tänker väldigt mycket när jag sjunger, och hon hjälper mig 
att släppa tankarna ibland och bara vara i det musikaliska. När jag står och 
övar själv och upplever att det inte fungerar, då kan jag höra Petras röst, ” 
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Ja men, varför tror du det är så? Vad är det nu som händer”? Petra är ju 
sådan, hon ställer frågor hela tiden. Man har frågorna med sig in i 
övningsrummet, och det är väldigt bra, för min hjärna i alla fall.”  

Beas berättelse 
Det viktigaste av allt är att ha en bra dialog med sin sångpedagog. Det har 
jag tänkt på själv när jag undervisar. Ett viktigt verktyg för att få en bra 
dialog sitter i kroppsspråket. För mig är det väldigt viktigt hur ”folk är”. 
Jag måste kunna lita på och kunna känna mig trygg med min sångpedagog. 
 Petra är väldigt professionell i sin yrkesroll, men hon bjuder ändå på 
sig själv på ett bra sätt, och det är viktigt för mig.  
 Den verbala kommunikationen är viktig, men ibland har jag trott att 
jag har förstått, men har nog inte gjort det egentligen. Jag behöver ofta en 
förståelse till, något som förstärker språket, och då menar jag olika former 
av kroppsspråk, bilder eller ”blomsterspråk”. Ett exempel på det så kallade 
blomsterspråket är ”lukta på en blomma”.  Jag märker att jag får testa på 
mina elever vad som passar, vilken typ av språk de förstår bäst. 
 
När det gäller Petra och mig så har vi inte alltid haft en jättebra 
kommunikation. Vid ett tillfälle sa hon att hon tyckte att jag var passiv. 
”Men jag står ju här och lyssnar och antecknar, jag gör ju allt”. Då började 
vi prata, och jag förklarade vad jag tyckte, och då förstod vi varandra 
mycket bättre. Efter det tillfället har vår kommunikation fördjupats. 
Numera märker Petra om jag stänger av och inte är kommunikativ längre 
och inte kan ge något mer. Hon läser av en ganska bra och låter det vara så. 
Ibland är det väldigt bra när Petra förevisar med rösten. Jag kan både höra 
och känna vad hon gör, dessutom ser jag! Jag behöver visualisera det jag 
gör.  
 För mig är det viktigt att sångpedagogen har ett inbjudande 
kroppsspråk, och att hon bjuder på sig själv. Det är viktigt för mig också 
när jag står framför min kör och mina elever, men det är ganska jobbigt. 
Efter en dag är man ganska uttömd, men det är så jag fungerar bäst både 
som elev och som lärare. ”Man kan ju stå och prata jättemycket men det är 
inget som säger det går in”! 
 Redan nu tror jag att jag undervisar som Petra, jag kan höra henne 
sitta på axeln och kommentera… 

Att känna ömsesidig respekt och att inte behöva känna sig rädd eller 
dum är viktigt för att kommunikationen ska fungera. Att ha en bra och 
öppen dialog är det viktigaste av allt. 
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I de båda studenternas berättelser finns beskrivningar av hur de tidigare 
hade haft andra sånglärare innan de kom till musikhögskolan. Den delen 
har jag valt att inte återge, eftersom det skulle bli ett sidospår. Däremot är 
det av vikt att poängtera att båda ansåg att det tog tid att lära sig att förstå 
och kommunicera med en ny pedagog. För Kicki tog det ungefär en termin 
innan hon sakta började förstå pedagogens sätt att uttrycka sig. Bea hade 
också erfarenheter av kommunikationsproblem med pedagogen. I det fallet 
tog Bea initiativ till ett samtal med Petra och de kunde tillsammans reda ut 
problemen och komma fram till en gemensam förståelse enligt Bea. 
Kicki lyfter fram betydelsen av den konkreta verbala förståelsen, hon vill 
veta konkret vad som händer fysiskt när hon sjunger. Bea däremot vill 
gärna ha en förståelse till i form av kroppsspråk, bilder eller blomsterspråk. 
Blomsterspråk kan beskrivas som en form av bildspråk som mera riktar sig 
till föreställning och fantasi än till det konkreta tänkandet. Som exempel 
nämnde Kicki uttrycket ”känn dig som en cello när du sjunger”. Bea 
använde ett mera vanligt uttryck, ”lukta på en blomma”, som anses vara till 
hjälp för att förstärka inandningskänslan. 
 Viktigt för båda var att känna sig trygga med sin lärare, och att inte 
behöva känna sig rädda eller dumma. Båda betonade vikten av yrkesrollen, 
man får inte bli för kompis, det behövs för dynamiken i undervisningen. 
Att ha en bra och öppen dialog var det viktigaste ansåg både Kicki och Bea.  

Petras berättelse 
Pedagogen Petra är dryga 50 år och har arbetat som sångpedagog i många 
år på musikhögskola och folkhögskola. 
 
Jag har bara haft två sånglärare. Den första var väldigt impulsiv, och hon 
blev som en extra mamma. Min lärare på högskolan gav så mycket 
kunskap, och det var bra, eftersom metodikundervisningen var 
knapphändig. Jag kunde fråga min lärare om allt, och hon hade svar! Hon 
var en ”ord-människa”, och det bär jag med mig. 
 Jag har ett grundkoncept när det gäller att kommunicera. Jag 
intervjuar mina elever för att ta reda på så mycket som möjligt så att jag vet 
var vi kan börja. Det är viktigt, så att man kan använda sig av den vetskap 
de redan har, och så att jag kan dra paralleller till deras verklighet. 
 
Jag ställer hela tiden frågor och så vill jag ha svar! När inte orden räcker 
till ritar vi eller illustrerar på annat sätt. Att använda sig av kroppen är 
viktigt för mig, och är jag aktiv så kommer också eleven igång! Ibland är 
jag själv kanske lite för fysisk, ” oj, du skrämmer mig” sa några, ja det 
kanske jag gör? 
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Jag har mycket fantasi och är spontan i undervisningssituationen. Jag 
tänker aldrig ut i förväg vad jag ska säga, det gör jag aldrig, det kan bli vad 
som helst! Ibland vet jag inte riktigt vad jag har sagt, så är det med 
spontaniteten, stunden gör att man kommer in i nånting. Jag har ju klart för 
mig vad jag vill göra med den här personen men inte så att jag har planerat 
det i förväg, det är mera liv i det som sker. En del har skickat mail efteråt 
och berättat vad dom har uppfattat att vi har jobbat med på lektionen, 
ambitiöst, men väldigt bra. 
 
Det är viktigt för mig att få veta vem eleven/studenten är för att vi ska 
kunna kommunicera och jobba tillsammans under en längre tid. 
 Om jag själv är avspänd och nämner lite om mig själv så blir det 
naturligare att fråga eleven också. Jag är öppen och vill ha ”raka rör”! 
Däremot är jag väldigt noga med vad som är privat, jag har min lärarroll 
och det är den mina studenter möter.  
 Jag frågar ofta ”hur mår du?” när eleven kommer in till lektionen, och 
ibland blir det gråt direkt! Ja, så är det svårt att sjunga den lektionen! Ibland 
så märker man att nå´n är på gång att börja gråta, då har jag tänkt ”nej, nu 
ska jag inte gulla på här, the show must go on”. Jag ställer mig då bredvid, 
jag sjunger med, ”ta energi från mig och sjung, glöm det du kände just nu 
för att…”  
 Jag minns en speciell elev som grät ofta och kände sig misslyckad. 
Varje lektion blev ett tassande, hur ska jag möta henne i dag? tänkte jag. 
Vad vågar jag säga? På det sättet blev jag väldigt hämmad som lärare för 
jag kunde inte vara den jag är. Så småningom bytte den eleven lärare, det 
blev bäst så. 
Många av eleverna har så låg självkänsla och dåligt självförtroende, och det 
måste man också hantera och hjälpa dom att överbrygga. Jag brukar fråga i 
vilka situationer de känner sig trygga och bekväma och sedan ge rådet: Ja 
men, ta med allt det där in i din person när du sjunger, det kommer att 
märkas! Vi pratar mycket om att ta vara på allt man är bra på och 
mobilisera den energin och få ut det i sången. Det är så viktigt att hela tiden 
dra paralleller till deras värld, till exempel en som rider mycket och hade 
svårt att hitta stödet. ”Ja, men vilka muskler använder du när du rider”? 
Sedan hittade hon rätt. 
 Jag använder mig inte så mycket av det som kallas blomsterspråk utan 
drar hellre paralleller eller använder bilder och metaforer, och då är det ju 
viktigt att veta vad eleven rör sig i för sammanhang. Ja, det gäller att hela 
tiden vara väldigt frågvis och finurlig på många sätt! 
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Jag känner mig trygg i mig själv, och det försöker jag också prata med 
studenterna om, den egna inre tryggheten, har man den, då kan man också 
möta olika situationer och olika människor. Då blir verkligen ”Sangeleven i 
fokus”! Då kan man vara närvarande i nuet och vara hos sin elev fullt ut! 
Ändå, trots allt kan man köra fast och vad beror det på? Man vill så 
mycket, vill hjälpa, man ger fler lektioner än dom ska ha, och så blir man 
helt slut själv! 
 
Det är viktigt att visa olika sätt att få studenterna att bli aktiva och tänka 
och agera själva. Det är klart att jag sjunger och förevisar, men aldrig att 
jag säger ”sjung nu och härma mig”! Jag visar på olika alternativ. 
 Ibland går vi tillsammans ut på Youtube för att se och lyssna på olika 
sångare, ”Vad hör du? Vad ser du? Vad får du ut av..? Vad lär du dig av 
den här sångaren? Vad kan du använda? Ser du vad hon gör med käken? 
Hör du hur hon lyfter där?” Ja, det är så mycket dom kan lära av att se! 
 Spegeln använder vi flitigt, där ser man ju direkt, men nu har vi pratat 
om att göra videoinspelningar för att dom ska kunna se sig själva som i 
tredje person. 
 
Det viktiga för mig är att jag jobbar med människor, inte bara med 
”röster”! Jag tycker om att möta människor, nu möter jag en människa som 
jag ska lära sjunga, vi ska sjunga tillsammans! 
 Jag vill se den här människan växa, vara glad, och blir den ledsen tar 
vi det, vi är med hela vägen. Det krävs ett stort engagemang både från mig 
och den här personen om vi ska lyckas under dom här åren. Det ska vara 
inspiration hela vägen också. Jag trivs bäst i det individuella mötet. 

Ibland är det frustrerande när lektionen är slut och man har råkat in i 
ett problem man vill slutföra, man har ”ställt eleven vid ett stup” och så är 
tiden slut! Då brukar jag följa upp och fråga, kom igen så får vi reda ut det 
där. Ibland tänker jag, varför sa jag det där? Men nu är jag som jag är, det 
får vara så! 
 Ja, kommunikation är viktigt men svårt!! 
 
Petra berättar utförligt och engagerat om sitt sätt att möta och bemöta 
elever. Det är viktigt för henne att vara spontan i stunden och ta till vara på 
det som sker i ögonblicket. Hon drar gärna paralleller till elevernas egna 
verkligheter för att på sätt förstärka lärandet. Petra är mycket verbal och 
ställer medvetet många frågor för att på så sätt aktivera eleverna. Dessutom 
är hon mycket fysisk och väldigt medveten om kroppens olika 
uttrycksmöjligheter. Petra betonar samspelets betydelse och menar att det 
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krävs ett stort engagemang från både henne och studenten om de ska lyckas 
under den tid de har lektioner tillsammans. 
 
Petra betonar också vikten av den inre tryggheten, den blir en utgångspunkt 
i mötet med eleverna. Vidare berättar Petra att hennes sätt att vara i mötet 
kan variera mycket utifrån vilken situation som uppstår. Om någon är på 
väg att börja gråta till exempel, kan hon ställa sig bredvid personen och 
sjunger med som stöd. Om något händer som inte hinner klaras upp under 
lektionen hör Petra av sig till eleven. På så sätt kan de tillsammans reda ut 
och klargöra det som hänt inför nästa lektionstillfälle. Det individuella 
mötet med eleven är det viktigaste enligt Petra. 
 
”Kommunikation är viktigt men svårt”, blev Petras sista sammanfattande 
kommentar under vårt samtal.   
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Resultatanalys 
I detta avsnitt presenteras analysen av empirin. Den tolkningsprocess som 
beskrivits i kapitlet Metod, ledde fram till ett antal teman. Dessa teman 
utgör kapitlets stomme. 

Dialog 
Både studenterna och pedagogen är väl förtrogna med undervisnings-
situationen. Inramningen av lektionerna med sociala inslag i inlednings-
skedet, hur mår du i dag?, eller, hur har det gått?, går snabbt över igenom-
föringsfasen av lektionen. En stor del av de båda lektionerna ägnas åt 
sångteknik. Petra är mycket fokuserad på den student som är i rummet. 
 Studenterna är också mycket fokuserade och reflekterande. Det 
uppstår tidigt i båda lektionerna en tät och intensiv dialog som på ett 
påtagligt sätt bär genom båda lektionerna. Fråga–svar–fråga–svar… bollas 
smidigt mellan de båda. Pedagogen är den som till största del tar initiativ 
till frågekedjan. Det råder aldrig någon tvekan från vare sig student eller 
pedagog hur dialogen ska utvecklas vidare, det verkar aldrig uppstå något 
”tankestopp”. Det uppstår heller aldrig något ögonblick där den verbala 
dialogen stannar upp. Båda lektionerna har ett högt grundtempo, mycket 
beroende på pedagogens sätt att aktivt ställa frågor hela tiden. Ibland sänks 
tempot något när studenten ska formulera ett svar – i tal eller sång – ställa 
en följdfråga eller reflektera över det som sägs eller görs. 
 Dialogen får ständigt ny näring genom samspelet mellan Petra och 
studenten. Det märks tydligt att de känner varandra väl i denna form av 
undervisningssituation och att de bygger sin dialog på en trygg och stadig 
plattform. 
 
Så långt vill jag mena att kommunikationens tydligaste byggsten i dessa 
båda lektioner är en öppen dialog där båda parter är aktivt deltagande. 
Detta lektionsmönster är det som tydligast visar sig genom båda 
lektionerna, och detta får även sin bekräftelse genom intervjuerna.  

Ickeverbala kommunikativa uttryck 
Förutom den verbala delen i dialogen så finns även ett tydligt ickeverbalt 
kommunicerande. Kroppens olika uttryck som hållning, position i rummet, 
gester, ansiktsmimik och ögonkontakt är olika delar som var för sig och 
tillsammans påverkar skeendet i lektionen. 
  
Hållning är en viktig del i sångundervisning, men i det här sammanhanget 
är det mera hållning som attityd som avses. Att student och pedagog står 
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inför varandra med en egen trygghet och självrespekt, och samtidigt visar 
respekt för den andre.  
 Det rumsliga är också av intresse. Under större delen av lektionerna 
står aktörerna ansikte mot ansikte på ett nära sätt med intensiv ögonkontakt 
hela tiden. Studenten står i sin ”bekvämlighetszon” under större delen av 
lektionen, medan pedagogen rör sig mera. Ibland sitter pedagogen vid 
flygeln, men ögonkontakten är ändå intensiv, förutom när pedagogen 
ackompanjerar till sångerna efter noter. 
 Gester och mimik går in i vartannat och är stundtals svåra att direkt 
urskilja. Allt flyter ihop utan tydlig början eller tydligt slut. I slutet av en 
röstövning eller en sång kommenterar Petra medan pianot fortfarande 
klingar. Det är sällan tyst, och det märks tydligt att de förstår varandras 
signaler både verbalt och ickeverbalt. 
 Mycket av kroppens språk – de gester vi använder, är omedvetna 
handlingar. Här blir det tydligt att alla delar på olika sätt hör samman, både 
de medvetna och de omedvetna gesterna, och att kroppen blir ett redskap 
för att förstärka det orden vill ha sagt. Ibland är det enbart kroppen som 
talar genom olika gester, ofta för att illustrera något som ska ske, till 
exempel hand eller armrörelse för att förstärka inandningskänslan. 
Ansiktets mimik och ögonens uttryck finns med och förstärker skeendet 
ytterligare. 

Interaktion  
För att dialogen ska få liv behöver den näras. Hur är då detta möjligt?  
 Båda studenterna berättar att det är viktigt att känna trygghet och tillit 
till sin lärare, och att ha en ömsesidig respekt. I det avseendet är också 
attityd och inbjudande kroppsspråk från lärarens sida det som studenterna 
lyfter fram på ett särskilt sätt under samtalen. Studenterna vill känna sig 
säkra och trygga i mötet med pedagogen eftersom de upplever sången som 
väldigt personlig och starkt utgivande. I ett tryggt samspel med sin pedagog 
menar sig studenterna kunna slappna av och släppa fram olika slag av 
känslor, vilket är av värde för uttrycksförmågan i sång. Petra menar att den 
egna tryggheten är en viktig utgångspunkt i mötet med studenten. I en 
situation där gemensam tillit och respekt utgör fundamentet, där kan båda 
parter ”ge och ta”, och på så sätt ökar möjligheten till ett fruktbärande 
möte.  
 På detta sätt kan dialogen få sin näring, nämligen, genom en levande 
och dynamisk interaktion där båda parter bidrar med sig själva (Buber, 
2004). 
 
 



 34 

Gemensam ämnesförståelse – intersubjektivitet 
En annan mycket viktig aspekt för att dialogen ska få liv är förstås den 
gemensamma förståelsen för ämnet. I detta fall är det givna ämnet sång. 
Under lektionerna är det sällan tyst. Allt vävs samman till en lektionshelhet 
på ett näst intill ritualartat sätt där sången i centrum. 
 
De båda studenterna har tagit sånglektioner under ett antal år och har på så 
sätt börjat att bygga upp sin egen ”förståelsebank”. Petra har naturligtvis 
större erfarenhet och djupare kunskap, men deras gemensamma förståelse 
och kunnande bollas mellan lärare och student på ett smidigt sätt. De frågor 
Petra ställer förstärker lärandeprocessen och det i sig driver lektionen 
vidare. Petra har utifrån sin erfarenhet en förståelse för var i 
utvecklingsprocessen studenten är, hon kan på det sättet ta studentens 
perspektiv. Studenterna har börjat undervisa egna elever genom den praktik 
de får i sin utbildning, och på så sätt har de börjat tillägna sig en lärarroll. 
Det märktes särskilt i intervjuerna att de bär på dubbla rollidentiteter 
(Bouij, 1998). I en och samma mening kan de tala om sig själva både som 
studenter, och påvisa vikten av att ha en bra dialog med sin lärare, och i 
nästa andetag talar de om sig själva som lärare. ”Man kan ju stå och prata 
jättemycket, men det är inget som säger det går in”, säger Bea under 
intervjun. Kicki frågar sig ofta när hon undervisar: ”är jag rätt ute, är jag 
rätt ute”? Både Bea och Kicki märker att de har börjat anamma Petras sätt 
att undervisa. Petras sätt att möta studenterna blir en förebild för 
studenterna i deras möten med sina egna praktikelever.   
 
Petra visar sig ha en gedigen erfarenhetsbank att ösa ur. Hon använder sig 
av hela sin erfarenhet och sitt kunnande i mötet med studenten, inte bara 
sin yttre lärarroll, utan även sin personlighet. Jag tolkar det som om Petra 
tar med sin personlighet in i lärarrollen, hon gömmer sig inte bakom sin 
yrkesroll, utan har förmåga att förena rollerna på ett smidigt sätt. Däremot 
är hon inte privat i mötet med sina studenter utan håller en behövlig 
distans. Likaväl som Petra är mån om att skapa närhet och en fungerande 
kontakt med studenterna, likaväl håller hon ett behövligt mått av distans.  
 
Bea och Kicki menade båda att Petra ”bjuder på sig själv” i 
undervisningssituationen. Även Petra nämner vikten av att ”bjuda på sig 
själv”. När Petra bjuder på sig själv är syftet att visa sig själv mänsklig, och 
att skapa en trygghet i relationen till studenterna. På det sättet, i en trygg 
situation, vågar också studenterna ”bjuda på sig själva”, och de agerande 
kan även ta varandras perspektiv. Tillsammans har de har på det sättet 
byggt upp ett gemensamt språk, verbalt, ickeverbalt, musikaliskt och 
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visuellt som de är väl förtrogna med. Den gemensamma basen blir en stadig 
plattform för både studenterna och pedagogen att bygga på. 
 
Båda studenterna berättar utifrån olika situationer om tider när de upplevt 
att pedagogens språk varit svårt att förstå, det ”kostade dem både tårar och 
mycken möda”. För båda studenterna krävdes det långa samtal med 
pedagogen för att de skulle kunna komma fram till en förståelse och nå 
fram till varandra, men efter den processen kom förståelsen och den blev 
djupare med tiden. Den mellanmänskliga förståelsen tillsammans med den 
ämnesinriktade gemensamma förståelsen har möjlighet att växa sig starkare 
om båda deltar aktivt i den kommunikativa processen. På detta sätt delar de 
både förståelse och upplevelse utifrån en gemensam förståelseram. De har 
tillägnat sig en intersubjektiv förståelse för ämnet – sång.  
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Det pedagogiska mötets byggstenar 
Utifrån resultaten följer en modell på hur kommunikationens uppbyggnad 
mellan student och pedagog kan se ut i det enskilda pedagogiska mötet. Det 
är en ständigt pågående process och alla delarna står i beroendeförhållande 
till varandra. Dialogen är helt beroende av sina ”båda ben”, interaktion och 
intersubjektivitet. Utan någon av dessa delar ”dör” dialogen, och utan 
dialog ”dör” lektionen. 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Modell 2: Det pedagogiska mötets byggstenar  
 
Den verbala dialogen är den mest framträdande delen i den kommunikativa 
processen. Det visar sig tydligt genom båda lektionerna på ett tidigt 
stadium och kommer även fram under intervjuerna. Under 
bearbetningsfasen visade sig så småningom de underliggande orsakerna 
som gjorde den öppna dialogen möjlig, nämligen den gemensamma 
förståelsen och det gemensamma handlandet. Efter ytterligare analys visar 
det sig att dialogen har sina djupaste rötter i trygghet, tillit och respekt. 
 

      Dialog 
Face to face 

Interaktion 
Gemensamt handlande 
i ömsesidighet 

Intersubjektivitet 
Gemensam 
förståelse för ämnet 

trygghet tillit respekt Gemensam 
kunskap 

Förmåga att 
ta den andres 
perspektiv 
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Många olika kommunikativa uttryck flätas samman i det levande samspelet 
mellan pedagog och student. Dialogen hålls levande och utvecklas ständigt 
genom en variation av de olika kommunikativa uttrycken. 
 Verbala, ickeverbala, visuella och musikaliska uttryck flätas samman i 
det möte som uppstår mellan aktörerna, ansikte mot ansikte, och detta vill 
jag kalla för en dialogfläta. Dialogflätan fick ständig ny näring genom det 
levande samspelet och den gemensamma ämnesförståelsen (modell 2).   
 
 
   
    
  
               
 
 
 
 
 
 
Modell 3: Dialogfläta 

 
På detta sätt utvecklas den dialogiska processen i det pedagogiska mötet 
mellan student och pedagog.   
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DISKUSSION 
 

Kommunikation av olika slag har använts som ett paraplybegrepp i denna 
studie. Det som först visade sig tydligt var den täta och intensiva dialog 
som bar genom båda lektionerna i form av en verbal frågekedja. Detta 
lektionsmönster beskrivs i sin första fas som en dialogkedja.  
 
Aktörerna var vända mot varandra ansikte mot ansikte under större delen 
av lektionen, och pedagogen hade hela sin uppmärksamhet riktad mot 
studenten. Efter närmare studier av den samlade datan visade det sig att det 
fanns underliggande orsaker till den fungerande dialogen. Interaktion och 
intersubjektivitet (figur 2) var viktiga byggstenar för att dialogflätan skulle 
utvecklas. Detta blev tydligt uppenbart under de båda lektionerna, och blev 
även bekräftat genom intervjuerna.  
 Båda studenterna berättade att de hade erfarenheter av att 
kommunikationen periodvis inte fungerade så bra. Genom egna initiativ 
hade de (var för sig) samtalat med pedagogen om kommunikationen och på 
sätt kunde dialogen åter få nytt liv och växa sig starkare. ”Ja, 
kommunikation är viktigt, men svårt” var pedagogens sista kommentar 
under intervjun. 
 En av studenterna menade att hon kunde stänga av ibland och inte 
vara så kommunikativ, och det kunde pedagogen se och acceptera utan att 
tvinga sig på.  Studenterna menade också att det var viktigt att pedagogen 
hade ett inbjudande kroppsspråk för att skapa en grundtrygghet i 
kommunikationen. ”Det är viktigt hur folk är” sa en av studenterna. 
Pedagogens sätt att ”vara” bidrog till att skapa en trygg situation för 
skapandet och upprätthållandet av en god och fungerande kommunikation i 
mötet. Det i sin tur ligger till grund för fortsatt lärande. 
 
Att mötas ansikte mot ansikte 
I den specifika undervisningssituation som sker ansikte mot ansikte, är 
båda parter inställda på att möta den andre, och båda har dessutom någon 
form av förväntan inför mötet som för det mesta är ämnesrelaterat. 
Förenklat sagt så vill elever/studenter lära sig så mycket som möjligt för att 
bli så bra som möjligt på sitt instrument, i detta fall sång. Förväntan på 
lärarens kunnande och ”förmedlingskonst” är stor. Pedagogen har i sin tur 
förväntningar på att sångteknik och sånger ska vara väl förberedda så att 
utvecklingen går vidare. Båda parter har utifrån sina erfarenheter och 
kunskaper förberett sig på det ämnesmässiga innehållet i mötet/lektionen. 
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Hur sedan lektionen gestaltas är beroende av utvecklingen i det konkreta 
mötet mellan aktörerna (Aspelin, 1999; von Wright, 2003). 
 Att vara närvarande och på ett aktivt sätt kunna ta vara på det som 
sker i nuet är av stor betydelse för utvecklingen av lektionen. Spontanitet 
och fördjupad intuition som Buber (2004) kallar ”realfantasi”, är den 
riktade fantasin som ”svingar sig över till den andre och inte fantasi i 
största allmänhet” (ibid.). Den bilden av en levande intuition och fantasi 
ger möjlighet till skapande i stunden, men, det förutsätter en 
grundförståelse för ämnet och för den person man har att göra med. I 
pedagogiska situationer är det framförallt läraren som på detta sätt ”möter” 
sin elev. Det förutsätter att läraren har erfarenhet och besitter kunskap och 
förståelse för ämnet, samt förståelse för sin elev. Saknas detta kan intuition 
och fantasi bli något chansartat och mötet dem emellan blir inte 
fruktbärande. 
 Hur det konkreta mötet sedan utvecklas under lektionen är 
beroende av flera olika delmoment som tillsammans bildar en helhet. 
  
Dialogkedjan  
I denna studie är det i första hand den verbala dialogen i mötet som är mest 
framträdande. Vid första anblick är dialogen öppen och följsam. Vid 
närmare anblick kan dialogen ibland te sig något ojämn. Läraren är den 
som leder, tar flest initiativ, men å andra sidan är det läraren som besitter 
en djupare kunskap och har erfarenheter som studenterna vill kunna ta del 
av. I denna form av pedagogisk situation är den verbala dialogen ett sätt att 
arbeta sig framåt till den gemensamma förståelsen som i sin tur kan stärka 
lärandet. Lärandet blir på detta sätt dialogens yttersta syfte.   
 En vanlig kommunikationsform i många pedagogiska sammanhang 
utgörs just av strukturen frågor och svar (Gustavsson, 2003). Frågorna är då 
ställda utifrån den givna kontexten och sammanflätade med det svar som 
följer, och detta leder i sin tur dialogkedjan vidare. Just detta mönster 
visade sig tydligt genom hela studien. Tillsammans ingår aktörerna i ett 
slags gemensamt språkligt rum när de deltar i en sådan typ av dialog (ibid.).  
Dialogen är helt beroende av att båda parter har sin uppmärksamhet riktad 
mot den andre och att mötet sker i samförstånd, i annat fall kan 
dialogkedjan brista och dialogen övergå i monolog (Buber, 2004; 
Molander, 2004; Lauvås & Handal, 2001), eller som Buber (2004) 
uttrycker det: ”dialogen riskerar att dö redan som frö”.  
 Det är av stor vikt för lärare att ständigt analysera sitt eget sätt att 
undervisa, håller jag monolog eller deltar jag aktivt i en dialog?    

Som lärare är det också viktigt att inte påtvinga eleven något, utan 
istället vara uppmärksam på vad som är elevens utgångspunkt, och vilken 
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referensram eleven har. På så sätt kan läraren möta och stödja det som det 
redan finns anlag till (ibid.), och i den situationen har det dialogiska en 
möjlighet till utveckling och fördjupning. 
 Det specifika för sångundervisning är att ”instrumentet är i kroppen 
och kroppen är instrumentet”. På det sättet skiljer sig sång från andra 
instrument och det kan uppfattas som en styrka, men även uppfattas som att 
det är mera känsligt och sårbart. Detta visade sig i studien, men är även en 
verklighet som de flesta sånglärare och sångstuderande kan känna igen. 
Kroppen och dess uttrycksmöjligheter kan bli en tillgång när allt fungerar 
väl, likaväl kan det vara något som måste bearbetas och utvecklas över tid.  
 
I den undervisningssituation som sker ansikte mot ansikte är just ansiktets 
mimik av stort intresse, och ögonkontakten har en central betydelse 
(Goffman, 1967), och det har visat sig tydligt genom denna studie och även 
utifrån mina egna erfarenheter som sångpedagog. Ansiktet och ögonen 
speglar ofta först en känsla, därefter kommer orden som en förklaring eller 
bekräftelse på det som redan har förmedlats ordlöst. Gester är viktiga för att 
föregripa eller förstärka ett skeende, förutsatt att aktörerna delar gestens 
betydelse (von Wright, 2003). I pedagogiska sammanhang kan aktörerna 
bygga upp en gemensam förståelseram för gesternas betydelse utifrån sina 
förkunskaper, och detta visade sig också tydlig i resultaten av denna studie. 
Inom sångundervisning är just gester ett vanligt förekommande inslag i 
undervisningen för att påvisa ett visst fenomen, till exempel med arm- och 
handrörelse visa inandningskänsla, som i sin tur skapar en inre öppning 
som påverkar resonansen.  
 Mycket av det som händer i det pedagogiska mötet är även av 
spontan karaktär. Kroppens eget språk, med dess olika 
uttrycksmöjligheter, samverkar med det verbala och det musikaliska 
språket. Alla delarna formas till en helhet i det som sker ”här och nu” 
(Lindblad & Sahlström, 2001).  
 
Den ickeverbala kommunikationen visar sig också vara avgörande för 
stabiliteten i en relation (Aspelin, 1999), och all pedagogisk verksamhet 
bygger på någon form av fungerande relation. I resultaten som kom fram 
genom denna studie visade sig just kroppsspråkets mellanmänskliga 
betydelse vara av stor vikt för att bygga upp relationen. För att kunna nå 
fram till varandra var tillit och trygghet viktiga delar som interaktionen 
kunde vila mot, och som i sin tur bäddade för lärandet.  
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Mötet i musiken 
I musikpedagogiska sammanhang kan musiken sägas vara det gemen-
samma ”centrala språk” som är specifikt ämnesrelaterat. I denna lärande-
form är det vanligt att läraren förevisar eller demonstrerar, och att eleven 
tillägnar sig kunskap genom att härma. I denna studie framkom även vikten 
av att kunna visa alternativ, inte bara låta eleven imitera det ljud som 
uppstår. Studenter menar ofta att förevisande och demonstration kan vara 
av stort värde, speciellt som källa till inspiration, men ofta vill de flesta 
veta och förstå, och lära sig på sitt eget sätt utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 Det är viktigt för undervisande lärare att påvisa så många olika 
kommunikationsvägar som möjligt för att förstärka det musikaliska 
lärandet. Detta handlar inte bara om ”Sangeleven i fokus” (Arder, 2001), 
utan det handlar om att sätta ”Alla elever i fokus”, oavsett vilket ämne eller 
instrument det kan vara. 
 Delad ämneskunskap som är rent ”faktarelaterad” utgör tillsammans 
med den kommunikativa processen själva kärnan i den här formen av 
lärandesituation. 
 För att lärandet ska bli så välfungerande som möjligt är det av stor 
vikt att läraren förutom sina ämneskunskaper har intuition och empati, och 
har en beredskap att möta sin elev utifrån dess nivå och förutsättningar 
(Arder, 2001; Brown, 1996).   
 
Interaktion 
För att få en öppen och fungerande dialog är interaktionens karaktär av 
avgörande betydelse. Goffman (2000) påvisar den omedelbara närvarons 
betydelse mellan människor, och beskriver på så sätt det han benämner ”ett 
möte”. I denna undersökning har det visat sig att interaktion är ett 
nyckelbegrepp för att nå en levande och dynamisk dialog.  
 Andersson och Jansson visar i sin undersökning från 2006 att lärare 
vid musikhögskolan inte arbetade medvetet med att bygga upp en ”god” 
relation till sina elever, ”det uppstod ändå på naturlig väg” menade 
informanterna. Studien visade vidare att lärare vid kulturskola och 
gymnasium däremot arbetade aktivt med att bygga upp goda relationer till 
sina elever. Detta är en intressant iakttagelse som är värd att beakta, 
eftersom de som i dag är lärarstudenter är morgondagens pedagoger vid 
kulturskolor och gymnasier. En aspekt på detta kan vara att studenterna vid 
musikhögskolorna är äldre och har större mognad än de yngre eleverna, 
men det vore ändå intressant att utforska hur ”relationen uppstår på naturlig 
väg”. När Buber (2004) lyfter fram att det centrala i mötet är att båda parter 
bidrar med sig själva kanske det är mera naturligt att så kan ske i ett mera 
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”moget” sammanhang. Något som skulle kunna vara gemensamt för alla 
pedagogiska möten, oavsett aktörernas ålder, är att interaktionen byggs upp 
utifrån trygghet, tillit och respekt (modell 2). 
  
Intersubjektivitet 
För dialogens utveckling är intersubjektivitet ännu en viktig företeelse. 
 Det är den gemensamma förståelseram som aktörerna kan utgå ifrån, 
och som gör att parterna kan ta varandras perspektiv, och så att säga ”se 
med den andres ögon” (Säljö, 2008).   
 I den pedagogiska kontexten blir utgångspunkten för lärandeprocessen 
den gemensamma kunskapen och den delade förståelsen för ämnets 
karaktär. I denna studie är den gemensamma förståelsen för ämnet sång i 
centrum. Läraren besitter visserligen mera kunskap, men ”kunskap delas” 
och en perspektivväxling sker (modell 2). Von Wright (2003) lyfter fram 
kommunikationen som formas i det ömsesidiga handlande, i det som ibland 
kallas för mellanrummet. Mellanrummet har sin betydelse i det som sker 
mellan personerna i ett levande samspel, i mötet dem emellan (Buber, 
2004). Mellanrummet kan fungera som en omkopplingsstation där gamla 
och nya förhållningssätt möts. Det kan vara en förändringsprocess som 
pågår i det som benämns mellanrum (The Space Between), (Swanvick, 
1999; Westvall, 2006). 
 I den situation där pedagog och student står inför varandra öppnas 
många möjligheter. Det prövas nya förhållningssätt som vägs mot gamla 
beprövade erfarenheter. I mellanrummet finns möjlighet att nya insikter 
skapas. För att så ska ske krävs att båda parter är delaktiga och antingen tar 
initiativ eller ger respons till den andre. 
 För att ett möte ska bli kreativt krävs att båda parter är öppna för det 
så kallade mellanrummet. Där, i mötet, ligger möjlighet till förändring och 
förnyelse om parterna öppnar sig och vågar ta varandras perspektiv.  
Initiativet ligger för det mesta hos läraren, och det visar sig tydligt genom 
denna studie. En viktig aspekt är att det krävs mod av båda parter, för att 
öppna sig och våga vara närvarande i det som sker i mellanrummet. Det 
kan ligga en fara i att ”gå i gamla hjulspår” och fastna i alltför stor trygghet 
eller förutfattade meningar. Varje nytt möte kan ge nya möjligheter om 
båda parter utgår från en gemensam förståelseram, kan växla perspektiv 
samt dessutom odlar sin förmåga att vara närvarande i det som sker.  
 
Relationens betydelse   
För att bygga en god relation mellan lärare och elev/student krävs ett 
ömsesidigt engagemang. 
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Det ligger ändå i lärarens ansvar att skapa och ge förutsättningar för att 
relationen ska fungera (Birnik, 1998; Aspelin, 1999). Relationen i sig är 
inget självändamål, utan syftar till att ge förutsättningar för pedagogiska 
möten som i sin tur ”bäddar” för lärandet. Lärarens uppgift är att se, 
uppmuntra, respektera och vägleda sina elever (Birnik, 1998). För att detta 
ska bli möjligt är det av betydelse att läraren har utvecklat sin förmåga att 
ta den andres/elevens perspektiv, och kunna uppfatta vem eleven är (von 
Wright, 2003).  
 
Bernstein (1996) presenterar två pedagogiska diskurser, den ena med 
tyngdpunkt i en specifik prestation, den andra är mera processinriktad. När 
det gäller sångundervisning är det svårt att sätta upp detaljerade mål som 
har bestämts i förväg. De mål som kan sättas upp bör relatera till de 
förutsättningar och förmågor som den enskilde eleven/studenten har, och 
utifrån den situationen ge stöd och hjälp. Relationen mellan lärare och 
student blir i den här undervisningsformen avgörande för lärandet och dess 
utveckling. Processen blir en viktig del av målet. 
I denna studie lyfts speciellt respekt och vägledning fram som viktiga delar 
i processen. Vägledning är något studenterna får i realtid och sedan bär 
med sig till övningsrummet, och därefter bär det vidare till sina egna 
praktiklektioner och därefter vidare in i sin framtida yrkesroll. Respekt 
visade sig vara den djupaste rottråden i det pedagogiska mötets 
uppbyggnad (modell 2). 
  
Aspelin (1999) lyfter fram vikten av att läraren är medveten om sitt ansvar 
för att bygga upp en god relation som främjar lärandet. Även här är frågan 
vem eleven är av central betydelse. Det är i första hand läraren som har 
ansvaret för att lägga grunden till hur väl aktörerna kommer att förstå 
varandra och sig själva, hur närheten dem emellan kommer att utvecklas, 
och vilka olika kommunikationsvägar som öppnas. 
 Båda parter har ansvar för hur relationen utvecklas, men för det mesta 
ligger initiativet hos läraren. Studenten kan välja att ge sitt gensvar och 
bidra med sig själv (Buber, 2004), och då får den kommunikativa processen 
ny näring och riktning. Om studenten inte gensvarar riskerar näringskedjan 
i det kommunikativa förloppet att brytas och då uppstår svårigheter för den 
fortsatta kommunikationen – det pedagogiska mötet uteblir. 
 
Vad händer om eller när responsen uteblir?  
Vem har huvudansvaret för att interaktionen ska fungera? I denna 
undervisningsform som sker ansikte mot ansikte har båda parter ett ansvar 
för att samspelet/interaktionen ska kunna bli fruktbärande. Huvudansvaret 



 44 

ligger hos läraren, och brister samspelet är det av vikt att bearbeta 
situationen och försöka hitta hållbara lösningar. 
 
I denna studie lyftes ett exempel fram där läraren inte visste hur hon skulle 
bemöta sin dåvarande elev. Ett problem som var av ”personlig karaktär” 
gjorde det svårt för eleven att kunna slappna av inför sin lärare. Det 
påverkade läraren i sin tur som blev begränsad i sitt uttryck och kände sig 
väldigt osäker på hur hon skulle bemöta sin elev. Till slut var den enda 
lösningen för eleven att byta lärare. 
 Detta exempel är en situation som de flesta känner igen, både lärare 
och studenter. I många fall försöker läraren att anpassa sig och läraren 
kanske tar på sig för stort ansvar för att samspelet dem emellan ska 
fungera. Goffman (1970), menar att samspelsmedvetenhet hänger samman 
med det ansvar en individ kan känna för att ett samspel ska fungera. En risk 
i sammanhanget är att läraren tar på sig för stort ansvar och går in i ett 
överengagemang. I en sådan situation kan den till synes engagerade 
individen bli ”oduglig” som samspelare (ibid.). 
Det övergripande ansvaret för att få ett fungerande samspel vilar ändå på 
läraren, men hur långt kan och bör en lärare gå när det gäller att anpassa sig 
efter sin elev?  
 Froehlich (2007) menar att ”Music teachers must wear many different 
hats, one size does not fit all”. Hur många olika hattar kan en lärare bära för 
att vara trovärdig och inte bara bli en konturlös rollfigur? 
 
Rollens och identitetens betydelse för det pedagogiska mötet 
För att ett verkligt möte ska kunna uppstå är det viktigt att båda parter 
framträder som personer inför varandra och inte enbart utifrån sina 
”rollfigurer” anser Birnik, 1999. Detta kan låta något förenklat eftersom vi 
enligt Goffman (1970; 2000) och Bouij (1998) bär på flera rollidentiteter. 
En del av dessa roller ligger nära varandra, medan andra kan vara mera 
åtskilda. Det pedagogiska mötet förutsätter att båda parter kommunicerar 
genom flera nivåer av sina rollidentiteter. Utifrån denna studie vill jag göra 
följande indelning av nivåerna, rollidentitet och person. 
 

• Yrkesroll och lärarjag får representera de förväntade rollerna hos 
läraren, så även  

• kommande lärarroll och studentjag hos studenterna. 
• Personlighet och privatperson hör till identiteten hos båda parter och 

är mer bestående över tid ( Bouij, 1998). 
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Utifrån Mead´s teori om våra olika ”jag” (Froehlich, 2007), finns flera 
aspekter och infallsvinklar som skulle vara intressanta att belysa när det 
gäller rollidentiteten och dess betydelse. Jag väljer ändå att begränsa mig 
till dessa rollidentiteter, eftersom jag finner dessa mest relevanta för denna 
studie. 
 Musikerrollen går som en röd tråd genom alla rollerna men kommer 
inte att lyftas fram specifikt. 
 
I denna studie visade det sig att det pedagogiska mötet var tydligast mellan 
lärarjag och studentjag. Läraren var medveten om betydelsen av att 
kombinera det rent yrkesmässiga med en personlig inställning, att ”bjuda 
på sig själv” i mötet med studenten.  
 De möttes även i sina yrkesroller, läraren i sin professionella roll och 
studenterna i sin blivande lärarroll. Deras personligheter fanns med på olika 
sätt i de olika kommunikationsnivåerna och utgjorde en viktig del av den 
stabila grund som interaktionen kunde vila mot. Däremot möttes inte deras 
privatpersoner i detta sammanhang. Det fanns en tydlig gräns av integritet 
som gjorde att lektionen/mötet ansikte mot ansikte behöll sin spänning av 
närhet och distans.  
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Modell för det pedagogiska mötet 
 
 
 Lärare                                                                            Student  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Yrkesroll   1: Blivande lärarroll 
2: Lärarjag    2: Studentjag 
3: Personlighet   3: Personlighet 
4: Privatperson    4: Privatperson 
 
Modell 4: Rollerna i det pedagogiska mötet  
 
Kommentarer till ovanstående modell 
 

• Lärarjag  (2)        –   (2)     studentjag: hög intensiv  
kommunikationsnivå          

• Yrkesroll (1)        –   (2)     studentjag: intensiv 
kommunikationsnivå                 

• Yrkesroll (1)        –   (1)     blivande lärarroll: reflekterande 
kommunikation      

• Personlighet (3)   –   (3)     personlighet: Bärande egenskap 
genom alla  kommunikationsnivåerna 

• Privatperson (4)   –   (4)       privatperson: ingen direkt 
kommunikation 

• Som en röd tråd genom alla nivåerna finns den musikaliska 
kommunikationen 

(De genombrutna pilarnas storlek visar graden av intensitet i mötet). 
 

Denna modell får illustrera slutsatsen att mötet mellan lärare och student 
sker på flera olika nivåer. Mötet kan inte helt förutbestämmas, det kan bli 

1 1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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på många olika sätt, men en sak är säker och det är att mötet aldrig är 
stillastående. Det finns hela tiden en riktning och en rörelse i mötet som ger 
möjlighet för det kreativa och obestämda (von Wright, 2003). 
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DIALOGFLÄTANS ROTTRÅDAR 
 
I denna studie har det pedagogiska mötet som sker ansikte mot ansikte 
belysts och analyserats. Det visade sig att både studenterna och pedagogen 
var väl medvetna om att kommunikationen och interaktionen har stor 
betydelse och påverkar lärandet i sång. Den öppna dialog som bar genom 
båda lektionerna hade en ömsesidighet, och den vilade på sina två ben 
interaktion och intersubjektivitet. Dessa tre delar bildade den helhet som 
jag vill kalla ”dialogfläta”.  
  
Ömsesidig respekt är det djupaste nyckelbegreppet som visat sig i denna 
studie, och detta får stöd i den teoretiska bakgrunden hos Aspelin, 1999; 
Birnik, 1999; Buber, 2004; von Wright, 2003. Respekten bildar en 
gemensam bas och utgör en förutsättning för att parterna ska kunna mötas i 
ett levande och dynamiskt samspel, och som i sin tur lägger grund för 
lärandet. 
 Förtroende och förståelse är viktiga delar som kan växa ur den 
ömsesidiga respekten. Det innebär att studenten har förtroende för läraren 
och läraren har förståelse för eleven. Förståelsen berör kunskaps och 
lärandenivå hos eleven, men framför allt förståelse för vem eleven är som 
läraren möter (von Wright, 2003).  
 
Undersökningens relevans  
Utifrån min egen erfarenhet som lärare i sång på musikhögskolan och 
lärare i ämnesdidaktik ser jag en möjlig användning av denna studie och de 
resultat som vuxit fram. 
 Det pedagogiska mötets betydelse har aktualiserats, och det kan 
behöva lyftas fram ytterligare och även omsättas i flera 
undervisningssituationer. Detta skulle kunna ske inom flera ämnesområden, 
och även få en betydelse för olika slags undervisningsformer.  
 Inte minst viktigt skulle kunna vara att påvisa mötets betydelse för 
studenter inom olika lärarprogram. Det har visat sig att lärarstudenter 
många gånger främst är så upptagna av sitt eget ämne att de inte ”ser” den 
elev de ska möta i sin praktiksituation (Birnik, 1999). I början av 
utbildningen är det förstås självklart att var och en måste bygga upp sin 
egen ämneskompetens och så att säga först ”vara hos sig själv”. Buber 
(2004) menar att det är nödvändigt att utgå från sig själv för att sedan 
kunna ”gå ut” till den andre.  
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 För att ett pedagogiskt möte ska bli fruktbärande måste ett verkligt 
möte äga rum. Detta kan behöva synliggöras inom flera ämnesområden och 
inte bara inom den individuella sångundervisningen.    
 Jag menar att om vi uppmärksammar betydelsen av det interpersonella 
mötet i den individuella undervisningen kommer även mötet med ämnet, 
musiken att stärkas och fördjupas. 
 
Vidare forskning 
Det finns många olika frågor som angränsar till denna undersökning. En 
fråga som vore intressant att undersöka vidare är vad som händer mellan  
 

lärarstudent, praktikelev och handledare i det pedagogiska mötet. 
 
”Lärarstudenten behöver lång och aktiv träning i att observera sig själv i 
sitt förhållande till andra människor. Detta bör hon ha möjlighet att träna 
både på lärarutbildningsinstitutionerna och på praktikskolorna” (Birnik, 
1999, s.125). 
 
En annan fråga som har väckt mitt intresse är hur begreppet dialog skulle 
kunna utvecklas i kommande forskning. Det är den hermeneutiska tanken 
om människors dialog med dåtid, samtid och framtid. Att försöka förstå 
och förklara det enskilda pedagogiska mötet också som en dialog mellan 
skilda erfarenheter och tolkningar relaterat till tid och kultur vore 
utmanande, men värdefullt. På så sätt skulle vi kunna få veta mer om hur 
lärare och studenter dels samspelar med varandra, men också om och hur 
deras förståelsehorisonter möts samt hur dessa horisonter förhåller sig till 
andras på en mer kulturell nivå. 
 
Undersökningens genomförande 
Detta har varit en spännande resa på många sätt. Att först få en idé, att 
sedan tro sig kunna genomföra den, tvivla och åter tvivla, och sedan ta nya 
tag för att åter tvivla och sedan kunna gå vidare. Min närhet till ämnet kan 
förstås uppfattas som något negativt, men jag tror ändå att det har varit en 
tillgång, och att det har bidragit till en djupare insikt och förståelse. 
  
Att jag valde att använda fallstudie som metod verkade rimligt, och det 
överensstämde med syftet att undersöka vad som händer mellan lärare och 
student i det enskilda pedagogiska mötet. Utöver de analytiska 
begränsningar som antyds i föregående avsnitt vill jag lyfta fram eventuella 
följder av ett annat tillvägagångssätt. Resultatet hade sett annorlunda ut om 
studien hade utvidgats med flera informanter, antingen flera pedagoger 
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eller flera studenter. Då hade det mera blivit formen av en komparativ 
studie, och det var inte syftet med denna studie. Resultatet hade eventuellt 
påverkats om någon av informanterna hade varit av manligt kön. Män har 
visat sig vara underrepresenterade när det gäller sångundervisning, och vad 
det kan bero på kan vara värt en egen undersökning. 
 
Att betrakta lektionerna, analysera och tolka har varit mycket inspirerande. 
Samtalen med informanterna utan enkät eller frågeformulär var först en 
källa till oro. Sedan visade det sig under samtalets gång att frågeformulär 
hade varit mera hinder är tillgång för denna undersökning. 
 
Allt eftersom arbetet med materialet har fortskridit har förståelsen 
fördjupats. Delarna har blivit synliggjorda samtidigt som helheten har 
fogats samman. Den dialogfläta som tvinnades visade sig ha djupa rötter 
som hämtade sin näring djupast i respekt, förtroende och förståelse. 
Dialogen var i ständig utveckling och rörelse. 
 
Som metafor för denna process vill jag använda mig av apelsinträdet. Det 
blommar och bär frukt på en och samma gång i en aldrig sinande process 
om den får sin rätta näring. På liknande sätt är det med dialogen. Den kan 
blomstra och bli fruktbärande om rötterna får sin näring ur den ”goda 
jorden”.  
 
Valet av litteratur 
Den litteratur som jag har valt som inramning för denna undersökning har 
varit till stor hjälp och inspiration under arbetets gång. Det har även funnits 
annan litteratur som skulle ha kunnat berika denna studie ytterligare, men 
utifrån uppsatsens syfte har denna litteratur varit tillfredsställande. Genom 
litteraturen har mina ögon öppnats för det som Buber (1994) kallar det 
dialogiska, och för betydelsen av det pedagogiska mötet (von Wright, 
2003). Min förståelsehorisont har vidgats på flera sätt. Jag är ändå mera 
övertygad nu än någonsin om den sanning som ligger i följande ord: 
 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 

 
 (ur dikten Romanska bågar, Tranströmmer, 1989) 
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