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Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	hur	användningen	av	beteendetestet	DiSC	på-
verkar	sångpedagogers	undervisning.	Tre	sångpedagoger	har	därför	fått	göra	ett	varsitt	
DiSC-test	och	utifrån	informationen	i	DiSC	Classic	Personprofil	övat	på	att	anpassa	sitt	
beteende	till	tre	till	fyra	elever	vardera	under	tre	veckor.	Detta	följdes	av	kvalitativa	in-
tervjuer	med	varje	sångpedagog.	Den	teoretiska	utgångspunkten	för	arbetet	är	ett	de-
signteoretiskt	perspektiv.	Resultatet	visar	att	sångpedagogerna	fått	en	ny	syn	på	sina	
(för	studien	valda)	elever.	Sångpedagogerna	har	utifrån	detta	anpassat	sin	design	av	
undervisningen	till	varje	elev,	vilket	bland	annat	resulterat	i	att	sångpedagogerna	upp-
levt	en	ökad	förståelse	och	bättre	kommunikation-	och	personkemi	till	eleven.	De	upple-
ver	vidare	att	eleven	utvecklats	snabbare	och	att	välbefinnandet	ökat	för	både	lärare	och	
elev.	De	upplever	även	att	DiSC	i	många	fall	svarat	mot	de	tidigare	problemområden	de	
upplevt	i	undervisningssituationen.	Sångpedagogerna	har	redan	innan	undersökningen	
förståelse	för	att	de	som	lärare	behöver	bemöta	varje	enskild	elev	individuellt,	men	ut-
trycker	efter	detta	ett	stort	behov	av	konkreta	redskap,	som	DiSC,	som	beskriver	hur	de	
kan	göra	detta.	Sångpedagogerna	anser	att	DiSC	har	varit	utvecklande	för	deras	pedago-
giska	design.	Vidare	diskuteras,	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	och	utifrån	tidi-
gare	forskning,	bland	annat	huruvida	elevers	motivation	påverkas	av	DiSC	och	om	an-
vändandet	av	DiSC	i	undervisningen	underlättar	för	lärare	att	nå	sina	egna-	eller	elevens	
mål.	
		
Nyckelord:	DiSC,	beteendetest,	sång,	sångelev,	sångpedagog,	pedagogik,	metodik,	didak-
tik,	elevanpassad	undervisning,	metodval,	designteori.	
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The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	how	the	use	of	the	DiSC	behavior	test	affects	
the	teaching	of	vocal	teachers.	Three	vocal	teachers	have	therefore	done	a	DiSC	test	and	
based	on	the	information	in	DiSC	Classic	personal	profile	practiced	adjusting	their	behav-
ior	to	three	to	four	students	each	over	the	course	of	three	weeks.	This	was	followed	by	
qualitative	interviews	with	each	vocal	teacher.	The	theoretical	starting	point	for	the	
work	is	a	design	theoretical	perspective.	The	results	show	that	the	voice	teachers	devel-
oped	a	new	view	of	the	students	chosen	for	the	study.	Based	on	this,	the	vocal	teachers	
have	adjusted	their	behavior	and	their	teaching	design	toward	each	student,	which	
among	other	things	has	resulted	in	the	vocal	teachers	experiencing	an	increased	under-
standing	and	better	communication	and	personal	chemistry	in	relation	to	the	student.	
Furthermore,	they	experience	that	the	student	has	developed	faster	and	that	the	well-
being	of	both	teacher	and	student	has	improved.	They	also	experience	that	DiSC	has	in	
many	cases	provided	an	answer	for	previous	problem	areas	they	have	experienced	in	
teaching	situations.	Even	before	the	study,	the	vocal	teachers	understood	that	they	as	
teachers	needed	to	treat	every	individual	student	individually,	but	afterwards	they	ex-
pressed	a	great	need	for	concrete	tools,	like	DiSC,	that	describe	how	they	can	do	this.	
According	to	the	vocal	teachers,	DiSC	has	been	developmental	for	their	teaching	design.	
Furthermore,	the	effect	of	DiSC	on	students’	motivation,	among	other	topics,	is	discussed	
from	a	design-theoretical	perspective	and	based	on	previous	research.	Another	question	
that	is	discussed	is	whether	the	use	of	DiSC	in	teaching	facilitates	teachers	reaching	their	
own	goals	or	those	of	the	students.	
		
Keywords:	DiSC,	behavioral	test,	song,	vocal	student,	vocal	teacher,	teaching	methods,	
student-optimized	teaching,	choice	of	method,	design	theory.	 	
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Förord	
Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till...	
…	informanterna,	som	har	gett	av	sitt	engagemang,	sin	ekonomi	och	sin	tid	till	denna	
undersökning.	
…	min	handledare,	Dan	Olsson,	som	stöttat	och	hjälpt	mig	i	denna	något	utdragna	pro-
cess.	Tack	att	du	på	ett	så	bra	sätt	har	anpassat	ditt	beteende	till	mitt	beteendemönster.	
Det	är	otroligt	fascinerande	vilken	uppmuntran	du	har	varit	för	mig,	vilket	jag	värdesatt	
väldigt	mycket	som	den	S-person	jag	är.	Och	tack	för	bra	hjälp	med	språk	och	struktur.	
…	DiSC-distributör	Patrik	Sandberg,	som	har	gett	av	sin	tid	och	sin	generositet	till	detta	
arbete	samt	gett	oss	personprofilerna	till	självkostnadspris.	Tack	för	möten	och	telefon-
samtal	vilka	har	hjälpt	mig	utforma	upplägget	i	detta	arbete.	Du	har	även	coachat	mig	i	
hur	mitt	beteendemönster	fungerar	när	jag	exempelvis	ska	skriva	ett	examensarbete.	
Detta	har	gett	mig	en	ny	förståelse	och	nya	redskap	i	hur	jag	ska	tackla	olika	utmaningar	
som	tidigare	kändes	övermäktiga.	
…	min	församling	och	min	familj	för	intresse,	förböner	och	uppmuntran.	
…	min	man.	Tack	att	du	har	hjälpt	mig	att	avsätta	så	mycket	tid	till	detta.	Du	har	stått	för	
både	inkomst	och	tagit	hand	om	familjen,	och	jag	är	så	tacksam	att	du	burit	detta	med	
mig	på	ett	så	fantastiskt	sätt.	Tack	även	för	ständigt	återkommande	samtal	om	upplägg,	
formuleringar	och	känslor	gällande	detta	arbete.	Du	har	varit	guld,	och	snart	får	vi	vila!	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	ges	en	bakgrund	till	mitt	ämnesval.	Vidare	presenteras	studiens	problem-
formulering,	syfte	och	forskningsfrågor.	
	

1.1	Elevers	olikheter	
Vi	är	alla	olika.	Jag	är	introvert	och	relationsbaserad.	Jag	kan	känna	otrygghet	i	nya	ut-
maningar	och	sammanhang.	Jag	blir	lugn	av	stillhet	och	frid	i	relationerna.	Jag	sitter	
gärna	långa	stunder	och	pysslar	och	jag	får	energi	av	att	tänka	egna	tankar.	Jag	umgås	
gärna	i	små	grupper	eller	med	en	i	taget.	Jag	är	i	mitt	esse	när	jag	får	trösta	mina	vänner	
och	lyssna	till	deras	problem.	Vad	är	jag	för	personlighetstyp?	Vad	skulle	en	lärare	an-
vända	för	redskap	för	att	bemöta	mig	i	en	undervisningssituation?	Jag	blir	trött	och	
överstimulerad	av	yviga	gester	och	högt	tempo.	Jag	tappar	intresset	av	analyser	och	sys-
tematiska	beskrivningar.	Vissa	elever	behöver	stimulans	och	energi	för	inlärning,	andra	
lugn	och	harmoni.	Vidare	kan	vissa	behöva	tid	för	djup	analys	och	andra	målmedveten-
het	och	högt	driv.	Men	hur	skulle	en	lärare	kunna	veta	vilken	metod	som	var	bäst	för	
mig?	
	
För	några	år	sedan	kom	jag	i	kontakt	med	ett	beteendetest,	DiSC.	DiSC	är	ett	akronym	
som	står	för	fyra	olika	beteendemönster:	Dominance,	Influence,	Steadiness	och	Consci-
entiousness	(se	närmare	beskrivning	i	bakgrundskapitlet).	När	jag	fick	göra	DiSC-testet	
–	som	kartlägger	olika	beteendemönster	–	förstod	jag	mig	själv	på	ett	nytt	sätt.	Jag	
kunde	urskilja	mina	styrkor	och	mina	svagheter,	utan	att	behöva	jämföra	mig	med	nå-
gon	annan.	Jag	kunde	se	mina	behov	i	ett	nytt	ljus	–	det	som	gör	mig	glad	respektive	det	
som	gör	mig	osäker.	Jag	började	även	kunna	förstå	vänner,	familj,	klasskamrater	och	
lärare	på	ett	nytt	sätt.	Det	finns	en	anledning	till	att	de	inte	beter	sig	som	jag.	
		
Jag	har	under	min	skoltid	ibland	saknat	denna	förmåga	hos	lärare:	att	bemöta	mig	på	det	
sätt	jag	behöver.	Jag	har	ofta	känt	mig	osäker	i	skolmiljön	och	känt	att	arbetsuppgifterna	
inte	är	anpassade	efter	hur	jag	bäst	lär	mig	eller	hur	jag	bäst	kan	ta	det	till	mig.	Själv	
upplever	jag	att	DiSC	kan	vara	ett	bra	hjälpmedel	i	samarbetet	med	andra	och	jag	vill	i	
detta	arbete	ta	reda	på	om	DiSC	kan	fungera	som	redskap	också	för	sångpedagoger,	i	
undervisningssituationer.	
	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
Under	lärarutbildningen	har	vi	blivit	införstådda	med	att	elever	tar	till	sig	undervisning-
en	på	olika	sätt.	Vi	vet	att	elever	är	olika,	behöver	olika	sorters	redskap	för	inlärning	och	
har	olika	mål.	Vi	har	även	sett	att	lärare	är	olika	och	har	olika	prioriteringar,	tillväga-
gångssätt	och	mål.	Vi	vet	att	det	är	vår	uppgift	som	lärare	att	försöka	bemöta	våra	elever	
och	anpassa	undervisningen	så	att	den	passar	just	dem.	
Vet	lärarna	hur	deras	elever	fungerar?	Upplever	de	att	de	når	fram,	eller	är	det	så	att	
lärare	fortfarande	brottas	med	frågor	som	”Hur	ska	jag	göra	för	att	min	elev	ska	anta	
utmaningar	och	visa	entusiasm?”,	”Hur	ska	jag	göra	för	att	min	elev	ska	förstå	vad	jag	
säger	eller	bara	trivas	på	lektionen?”	Vad	finns	det	för	svårigheter	i	undervisningen	i	
relation	till	deras	olika	elever?	Upplever	lärarna	i	dagsläget	att	de	har	de	redskap	de	
behöver?	
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Kan	ett	beteendetest	som	DiSC	bli	ett	redskap	för	sångpedagoger?	Kan	kunskapen	om	
DiSC	påverka	lärarnas	inställning	till	ovanstående	problemområden?	
	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	hur	användningen	av	beteendetestet	DiSC	på-
verkar	sångpedagogers	undervisning.	För	att	nå	detta	syfte	har	jag	valt	att	utgå	från	föl-
jande	forskningsfrågor:	
	

• Vilka	problemområden	har	sångpedagogerna	tidigare	upplevt	i	sin	undervisning	i	
frågan	om	samspelet	med	eleverna?	

	
• På	vilka	sätt	har	kunskaperna	om	DiSC	påverkat	sångpedagogernas	design	av	sin	

undervisning	och	hur	upplever	de	resultatet	av	detta?	
	
Min	förhoppning	med	detta	arbete	är	att	få	en	ökad	förståelse	för	hur	sångpedagoger	
kan	använda	redskap	som	DiSC	i	undervisningen	och	ett	ökat	medvetande	över	vilka	
semiotiska	resurser	sångpedagoger	använder	i	mötet	med	olika	elever.	 	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	kommer	DiSC	att	presenteras	närmare.	Vidare	redogörs	för	tidigare	
forskning	inom	ämnesområdet	och	studiens	teoretiska	utgångspunkter.	
	

2.1	Vad	är	DiSC	
Här	presenteras	den	forskning	som	ligger	till	grund	för	DiSC,	de	två	dimensionerna	
bakom	DiSC,	och	det	Personprofilsystem	som	kommer	att	användas	i	studien.	Vidare	
kommer	de	fyra	generella	beteendemönstren	i	DiSC	att	presenteras	närmare.	
	

2.1.1	DiSC	Historia	
Enligt	Scullard	och	Baum	(2015)	sammanställde	William	Moulton	Marston	år	1928	sin	
forskning	i	boken	The	Emotions	of	normal	people.	Marston	var	intresserad	av	det	friska	
och	normala	i	mänskligt	beteende,	till	skillnad	från	exempelvis	Sigmund	Freud,	Mars-
tons	företrädare	i	beteendevetenskap.	Marston	fokuserade	på	mätbara	och	observer-
bara	fysiologiska	fenomen.	Hans	primära	intresse	var	att	undersöka	teorier	om	känslor	
(emotions)	och	fysiska	manifestationer	av	dessa	känslotillstånd.	Utifrån	sin	undersök-
ning	kom	Marston	fram	till	att	beteendet	för	hur	en	människa	uttryckte	känslor	kunde	
kategoriseras	in	i	fyra	olika	typer.	Utifrån	detta	skapade	han	en	modell	som	beskriver	
just	fyra	typer	av	reaktioner,	baserade	på	en	människas	förhållningssätt	till	sig	själv	och	
till	omgivningen	hon	befinner	sig	i.	Dessa	fyra	beteendetyper	kallade	Marston	för	Domi-
nance	(D),	Inducement	(I),	Submission	(S)	och	Compliance	(C),	där	av	namnet	DiSC.	Be-
greppen	har	dock	med	tiden	förändrats	något	och	de	adjektiv	som	enligt	Scullard	och	
Baum	idag	används	är	Dominance,	Influence,	Steadiness	och	Conscientiousness.	På	
svenska	används	enligt	Inscape	Publishing	(2006)	följande	namn	för	de	fyra	beteende-
mönstren	i	DiSC:	Dominans	(D),	Stabilitet	(S),	Socialt	inflytande	(i)	och	Kompetens	(C).	
	

2.1.2	De	två	dimensionerna	bakom	DiSC	
Scullard	och	Baum	(2015)	menar	att	även	fast	DiSC	står	för	fyra	beteenemönster	är	mo-
dellen	i	grunden	tvådimensionell.	Dessa	två	dimensioner	beskriver	fundamentala	
aspekter	av	den	mänskliga	naturen.	Den	ena	axeln	går	uppifrån	och	ner,	från	snabbt	
tempo	till	långsamt	tempo.	Den	andra	axeln	går	från	vänster	till	höger,	från	uppgiftsori-
enterad	till	relationsorienterad	(se	figur	1).	
	
Placerar	vi	då	in	D,	i,	S,	C	i	detta	system	kan	vi	enligt	Scullard	och	Baum	(2015)	se	
följande:	

• D	är	kombinationen	av	att	ha	ett	snabbt	tempo	och	att	vara	uppgiftsorienterad.	
• i	är	kombinationen	av	att	ha	ett	snabbt	tempo	och	vara	relationsorienterad.	
• S	är	kombinationen	av	att	ha	ett	långsamt	tempo	och	vara	relationsorienterad.	
• C	är	kombinationen	av	att	ha	ett	långsamt	tempo	och	vara	uppgiftsorienterad.	

	
Vidare	menar	Scullard	och	Baum	(2015)	att	DiSC	har	jämförts	med	andra	tester	och	sy-
stem.	I	jämförelse	till	begreppen	extroversion	och	introversion	så	sammanfaller	detta	
enligt	figur	1:		
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Figur	1.	De	två	dimensionerna	bakom	DiSC		
	
På	bilden	går	en	axel	diagonalt	från	övre	högra	hörnet,	från	extrovert,	till	nedre	vänstra	
hörnet,	introvert.	Detta	innebär	att	I	sammanfaller	med	extroversion	och	C	med	intro-
version	medan	D	och	S	kan	sammanfalla	både	med	extroversion	och	introversion.	NE	
(2017)	förklarar	de	båda	begreppen	med	beskrivningen	”extroversion:	personlighets-
drag	som	innebär	utåtvändhet;	motsatsen	är	introversion,	inåtvändhet”.	
	

2.1.3	DiSC	Classic	Personprofil	
W.	M.	Marston	lade	enligt	Scullard	och	Baum	(2015)	grunden	till	DiSC,	men	själva	red-
skapet	att	mäta	sitt	beteendemönster	kom	senare.	Forskning	har	gjorts	i	flera	etapper	av	
olika	forskare.	Den	färdiga	produkten	framställdes	år	1979	av	John	Geier,	medlem	i	the	
University	of	Minnesota´s	Department	of	Health	-Science.	Denna	produkt	kom	att	kallas	
PPS,	Personal	Profile	System	(Scullard	&	Baum,	2015).	
	
Sjödin	(2008)	och	Scullard	och	Baum	(2015)	beskriver	några	vanliga	missuppfattningar	
med	DiSC,	och	menar	att	DiSC-testet	inte	är:	

• 	ett	personlighetstest.	Personligheten	är	mer	än	beteendet.	
• 	ett	prov	eller	något	som	syftar	att	värdera.	Det	finns	inga	bättre	eller	sämre	
resultat.	Alla	beteendemönster	har	både	styrkor	och	utvecklingsområden.	
• 	enbart	fyra	beteendemönster.	Det	finns	en	mängd	olika	kombinationer	och	
resultat.	

	
Det	personprofilsystem	som	används	i	denna	studie	heter	DiSC	Classic	Personprofil,	och	
utgör	ett	häfte	med	ett	DiSC-test	men	också	information	om	de	olika	beteendemönstren.	
Själva	testet	består	av	28	rutor	med	vardera	4	adjektiv	i	varje	ruta.	I	varje	ruta	ska	2	ad-
jektiv	markeras:	det	adjektiv	som	passar	mest	och	det	som	passar	minst.	Resultatet	bil-
dar	sedan	en	graf	som	visar	deltagarens	specifika	personprofil	(Inscape	Publishing,	
2006).	
	

D	 i	

S	C	

Snabbt	tempo	

Långsamt	tempo	

Uppgifts-
orienterad	

Relations-
orienterad	

Introvert	

Extrovert	
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Informationen	om	deltagarens	personprofil	kommer	i	häftet	i	tre	steg,	från	en	generell	
till	mer	en	specifik	beskrivning.	Det	man	tittar	på	är	följande	
	

1) Vilken	kolumn	(det	vill	säga	vilken	bokstav	av	D,	i,	S	eller	C)	som	är	högst.	Vidare	
kan	vara	intressant	att	titta	på	vilken	kolumn	som	är	näst	högst	och	vilken	som	är	
lägst.	Här	beskrivs	de	fyra	generella	beteendemönstren	i	DiSC.	

2) Vilken	nivå	som	visas	i	varje	kolumn.	Här	ges	adjektiv	som	beskriver	deltagaren	i	
var	och	en	av	de	fyra	olika	kolumnerna	(det	vill	säga	bokstäverna	i	DiSC).	

3) Den	specifika	grafen.	Detta	mönster	är	individuellt	och	det	finns	hundratals	olika	
sådana	profilmönster.	I	detta	häfte	begränsas	dessa	dock	till	de	18	vanligaste	
mönstren.	Till	varje	mönster	följer	en	specifik	beskrivning	med	följande	rubriker	
Temperament,	Motiveras	av,	Bedömer	andra	utifrån,	Värde	för	organisationen,	
Beteende	som	används	för	ofta,	Reaktioner	på	yttre	press,	Fruktar	och	Skulle	öka	
sin	effektivitet	genom	(Inscape	Publishing,	2006).	

	
Ett	exempel	på	specifikt	mönster	är	”rådgivarmönstret”	(Inscape	publishing,	2006,	s.	
18.)	Rådgivaren	beskrivs	bland	annat	som	”tillgänglig	och	förstående”	och	”motiveras	av	
att	göra	andra	glada	och	nöjda”	(s.18).	”Beteenden	som	används	för	ofta”	beskrivs	med	
orden	”tolerans”	och	”indirekta	metoder”	(s.18).	Vad	rådgivaren	fruktar	är	att	”pressa	
eller	förolämpa	andra”	(s.	18).	
	
Den	generella	beskrivningen	av	de	fyra	beteendemönstren	i	DiSC	är	den	som	primärt	
kommer	att	användas	som	underlag	till	denna	studie.	Därför	följer	här	en	tabell	som	vi-
sar	delar	av	personprofilens	beskrivning	av	detta:	
	
Tabell 1. Generella beteendemönster i DiSC (Inscape Publishing, 2006, s. 6) 
	
D	–	Dominans	 I	–	Socialt	inflytande		 S	–	Stabilitet	 C	–	Kompetens	

	
Fokus	på	att	skapa	de	
omgivningar	som	kan	ge	de	
önskade	resultaten.	Even-
tuellt	hinder	övervinns.	
	

	
Fokus	på	att	uppnå	resultat	
genom	att	övertala	och	
involvera	andra	människor	
i	ett	samarbete.	

	
Fokus	på	att	utföra	uppgif-
ter	som	kan	lösas	i	samar-
bete	med	andra.	

	
Fokus	på	att	arbeta	under	
kända	villkor	med	att	för-
bättra	kvaliteten	på	pro-
dukter	eller	service.	

	
DENNA	PERSON	HAR	
TENDENS	ATT:	
	

	
DENNA	PERSON	HAR	
TENDENS	ATT:	

	
DENNA	PERSON	HAR	
TENDENS	ATT:	

	
DENNA	PERSON	HAR	
TENDENS	ATT:	

	
• Skaffa	omedelbara	resul-
tat	

• Sätta	igång	aktiviteter	
• Anta	utmaningar	
• Fatta	snabba	beslut	
• Ifrågasätta	status	quo	
• Ta	ledning	
• Hantera	svårigheter	
• Lösa	problem	
	

	
• Kontakta	andra	
• Göra	ett	gott	intryck	
• Vara	vältalig	
• Skapa	en	motiverande	
miljö	

• Framkalla	entusiasm	
• Underhålla	andra	
• Vara	optimistisk	
• Delta	i	grupper	

	
• Arbeta	efter	ett	bestämt	
arbetsmönster	

• Visa	tålamod	
• Utveckla	specialiserade	
färdigheter	

• Hjälpa	och	stötta	andra	
• Visa	lojalitet	
• Vara	en	god	lyssnare	
• Lugna	ner	upphetsade	
människor	

• Skapa	stabila	och	harmo-
niska	omgivningar	

	
• Vara	uppmärksam	på	
normer	och	regler	

• Koncentrera	sig	på	vä-
sentliga	detaljer	

• Tänka	analytiskt	och	väga	
för	och	emot	

• Vara	diplomatisk	
• Lösa	konflikter	på	ett	
indirekt	sätt	

• Kontrollera	sakerna	om	
och	om	igen	

• Bedöma	andras	och	egna	
prestationer	kritiskt	

• Vara	systematisk	
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DENNA	PERSON	VILL	HA	
OMGININGAR	SOM	GER:	
	

	
DENNA	PERSON	VILL	HA	
OMGININGAR	SOM	GER:	

	
DENNA	PERSON	VILL	HA	
OMGININGAR	SOM	GER:	

	
DENNA	PERSON	VILL	HA	
OMGININGAR	SOM	GER:	

	
• Makt	och	befogenhet	
• Prestige	och	utmaning	
• Möjlighet	för	individuella	
prestationer	

• Ett	brett	verksamhetsom-
råde	

• Direkta	svar	
• Möjligheter	till	befordran	
• Frihet	från	kontroll	och	
tillsyn	

• Många	nya	varierade	
aktiviteter	
	
	
	

	
• Popularitet,	social	accep-
tans	

• Erkännande	av	duktighet	
• Friheten	att	uttrycka	sig	
• Gruppaktiviteter,	ev.	
utanför	arbetet	

• Demokratiska	förhållan-
den	

• Friheten	från	kontroll	och	
detaljstyrning	

• Tillfällen	att	omsätta	
förslag	i	ord	

• Coachning	och	rådgivning	
• Fördelaktiga	arbetsvill-
kor	
	

	
• Bibehållen	status	quo	om	
det	inte	finns	goda	skäl	
till	förändring	

• Förutsägbarhet	
• Personligt	beröm	för	
utfört	arbete	

• Ett	arbete	som	inte	på-
verkar	privatlivet	för	
mycket	

• Uppskattning	
• Grupptillhörighet	
• Bestämda	rutiner	
• Så	få	konflikter	som	möj-
ligt	

	
• Klart	definierade	för-
väntningar	

• En	dämpad	affärsmässig	
(formell)	miljö	

• Möjligheten	att	upprätt-
hålla	noggrannhet	och	en	
hög	kvalitetsnivå	

• Möjligheten	att	visa	sitt	
expertkunnande	

• Kontroll	över	de	faktorer	
som	väsentligt	påverkar	
den	egna	insatsen	

• Möjligheten	att	ställa	
frågor	som	inleds	med	
”varför”	

• Erkännande	för	special-
kompetens	och	prestat-
ioner	
	

	
	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Någon	tidigare	forskning	om	användandet	av	DiSC	inom	musikundervisning	har	jag	inte	
hittat,	inte	heller	om	hur	DiSC	har	använts	på	företag	eller	liknande.	Det	jag	har	valt	att	
hänvisa	till	i	detta	arbete	är	en	typologisk	studie	av	musiklärare	vid	kommunala	musik-
skolan,	där	det	framkommer	att	musiklärare	har	olika	värderingar	och	förhållningssätt	
gentemot	sin	yrkesroll	och	sina	elever	(Tivenius,	2008).	Detta	menar	jag	är	relevant	i	
denna	studie	då	det	påvisar	en	stor	differens	mellan	olika	lärares	arbets-	och	förhåll-
ningssätt.	Jag	kommer	även	referera	till	en	studie	gällande	olika	aspekter	för	lärande	
(Boström,	2013),	vilket	jag	menar	är	relevant	då	det	påvisar	elevers	olika	behov	och	för-
utsättningar	för	inlärning	och	understryker	lärares	ansvar	att	individanpassa	undervis-
ningen.	
	

2.2.1	Lärare	har	olika	förhållningssätt		
Tivenius	(2008)	har	i	sin	avhandling	Musiklärartyper,	en	typologisk	studie	av	musiklärare	
vid	kommunal	musikskola	forskat	kring	musiklärares	olikheter.	Detta	har	gjorts	genom	
en	omfattande	enkätundersökning	med	syfte	att	upprätta	en	typologi	för	musiklärare:	
	

Syftet	med	föreliggande	avhandling	är	att	upprätta	en	typologi	för	musiklärare	
vid	svenska	kommunala	musik-	och	kulturskolor	samt	att	beskriva	olika	typer,	
vilka	genereras	ur	enkätsvar	avseende	hur	deras	attityder	och	värderingar	i	
frågor	som	rör	demokrati	i	vid	mening	avspeglas	i	verksamheten.	(Tivenius,	
2008,	s.	221)	

	
Enkätundersökningen	i	Tivenius	(2008)	studie	har	ett	underlag	på	cirka	5	000	musiklä-
rare,	från	Sveriges	samtliga	musik-	och	kulturskolor.	Enkäten	analyserades	i	en	så	kallad	
faktoranalys	som	genererade	fyra	faktorer	för	musiklärare:	Mission,	Känsla,	Elevoriente-
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ring	och	Grund.	Mission	står	för	musiklärares	självpåtagna	mission	att	bevara	och	föra	
vidare	den	klassiska	musiken.	Känsla	står	för	musiklärares	fokus	på	elevernas	egen	
känsla	i	musicerandet,	och	sammanfaller	med	en	mer	gehörsbaserad	undervisning.	I	den	
tredje	faktorn,	Elevorientering,	lägger	musiklärare	stor	vikt	vid	elevernas	egen	musikstil	
och	den	musik	eleverna	lyssnar	på	i	vardagen.	I	Grund,	den	fjärde	faktorn,	menar	mu-
siklärarna	att	sången	och	rytmen	är	en	viktig	grund	för	elevens	fortsatta	musikutveckl-
ing,	och	denna	faktor	betonar	ett	metodiskt	arbetssätt	för	att	uppnå	långsiktiga	mål.	
Dessa	fyra	faktorer	är	självständiga	från	varandra	samtidigt	som	det	finns	samband	och	
motsägningar	dem	emellan.	Mission	och	Grund	hör	ihop,	och	lika	så	Känsla	och	Elevorien-
tering.	Vidare	finns	en	svag	negativ	korrelation	mellan	Mission	och	både	Känsla	och	Ele-
vorientering,	och	lika	så	en	svag	negativ	korrelation	mellan	Grund	och	både	Mission	och	
Känsla.	
	
Vidare	gjordes	en	medelvärdes-	och	korrelationsanalys	för	att	se	olika	samband	mellan	
dessa	fyra	faktorer	i	förhållande	till	bland	annat	ålder,	kön,	utbildning	och	pedagogiska	
impulser	från	hemmet,	musikskola,	musik-dataprogrammet	garageband,	ungdomsgård,	
Svenska	kyrkan	mm.	Detta	för	att	se	varifrån	musiklärares	attityder	och	värderingar	
kommer.	Denna	fråga	besvarar	Tivenius	(2008)	med	slutsatsen:	"Musiklärarna	får	i	hu-
vudsak	sina	attityder	och	värderingar	genom	socialisation	inom	det	ämne	de	undervisar	
inom,	där	de	olika	ämnena	har	sina	egna	traditioner"	(s.	118).	
	
Vidare	har	klusteranalys	gjorts,	där	musiklärarnas	medelvärden	för	var	och	en	av	ovan	
nämnda	faktorer	genererade	åtta	musiklärartyper.	Dessa	typer	bearbetades	vidare	ge-
nom	analyser	och	jämförelser	och	genom	hermeneutisk	process.	Slutligen	framstod	föl-
jande	typer:	Missionär,	Portvakt,	Musikant,	Mästarlärare,	Kapellmästare,	Förnyare,	Anti-
formalist	och	Pedagog.	Dessa	typer	är	alltså	uppkomna	ur	musiklärarnas	egna	enkätsvar,	
och	"är	alltså	inte	uppkomna	ur	någon	förförståelse,	teori	eller	annan	empiri"	menar	
Tivenius	(2008,	s.	119).	Han	betonar	även	att	musiklärarna	tillhör	någon	av	typerna	men	
behöver	inte	nödvändigtvis	bekänna	sig	till	någon	av	dem.	De	åtta	musiklärartyperna	
beskrivs	enligt	följande:	
	
Missionären	är	enligt	Tivenius	(2008)	oroad	för	framtiden	och	håller	fast	vid	den	musik-
pedagogiska	traditionen	och	dess	värden”	(s.	224)	och	typen	verkar	övertygad	om	att	
den	står	för	barnets	bästa.	Typen	har	ett	visst	uppfostrande	drag	och	har	omsorg	om	
eleverna.	Han	eller	hon	är	noggrann	och	”vill	gärna	se	en	kollegial	gemenskap	kring	
denna	noggrannhet”	(s.	224).	
	
Portvakten	har	ett	exkluderande	drag	och	ett	motstånd	mot	politikerna	och	ung-
domskulturens	musikyttringar.	Typen	vill	enligt	Tivenius	(2008)	bevara	den	gamla	mu-
siktraditionen	och	värnar	om	musiken	hellre	än	eleverna.	Vidare	ansluter	sig	typen	till	
konservatorieideal	där	förebildning,	på	ett	föredömligt	sätt,	förespråkas.	
	
Musikanten	”anser	att	man	mår	bra	av	att	spela,	att	det	är	något	essentiellt”	förklarar	
Tivenius	(2008,	s.	224),	och	menar	att	med	detta	fokus	på	att	spela	behövs	inte	nytän-
kande	eller	”stora	mått	av	medveten	metodisk	bredd”	(s.	224).	Det	bästa,	enligt	typen,	är	
om	eleverna	redan	har	”musiken	i	blodet”	(s.224).	
	
Mästarläraren	”värnar	en	konservatorietradition	med	en	medveten	grundlighet	och	en	
mästar-lärlingmetodik	–	med	mästerskapet	som	hägrande	mål	-	som	bärande	element”,	
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beskriver	Tivenius	(2008,	s.	224).	Typen	är	”förankrad	i	en	konservatoriediskurs”	(s.	
224)	och	distanserar	sig	från	frågor	gällande	”krisen	i	kulturskolan”	(s.	224).	
		
Kapellmästaren	”kännetecknas	av	sin	vilja	att	eleverna	i	första	hand	ska	tillägna	sig	
hantverket”	menar	Tivenius	(2008,	s.	224)	och	att	eleverna	ska	kunna	använda	detta	
hantverk	efter	deras	eget	behov.	På	musikskolan	används	dock	detta	hantverk	i	orkes-
terspelet,	vilket	denna	typ	ser	som	”verksamhetens	nav”	(s.	224).	Typen	lever	kvar	i	
traditionella	synsätt,	metoder	och	läromedel,	då	notandvändningen	är	central	i	hantver-
ket	och	i	orkesterspel.		
	
Förnyaren	verkar	enligt	Tivenius	(2008)	”rotad	i	traditionell	musikskoleverksamhet,	
men	visar	en	påtaglig	vilja	till	förändring”	(s.	224).	Denna	vilja	till	förändring	är	tillba-
kablickande	och	försiktig,	och	typens	process	-	från	Mission	till	Elevorientering	-	är	något	
ambivalent.	Av	de	fyra	ovan	nämnda	faktorerna	förespråkar	typen	Känsla	och	avvisar	
Grund.	
	
Antiformalisten	motsätter	sig	det	traditionella	arbetssättet	och	”vill	på	ett	radikalt	sätt	
förändra	musikskolan	i	grunden”	beskriver	Tivenius	(2008,	s.	224)	och	menar	att	typen	
framstår	som	normativ	och	exkluderande.	Typen	använder	sig	inte	av	noter	utan	”läran-
det	sker	helt	på	känsla”	(s.	225).	Eleverna	bör	vara	talangfulla	och	tillägna	sig	musiken	
genom	att	spela.	Typen	har	vidare	en	”stark	framtidstro	och	stor	ambition	och	känner	
sig	vara	i	fas	med	den	politiska	viljan”	(s.	224	-	225).		
	
Pedagogen	lägger	enligt	Tivenius	(2008)	större	tyngd	i	ordet	lärare	än	musik,	i	sitt	mu-
sikläraryrke.	Typen	har	reflekterat	över	och	tagit	ställning	till	begrepp	som	demokrati,	
lärarroll	och	musiksyn,	och	”bygger	sin	verksamhet	på	konsekvenserna	av	denna	med-
vetenhet”	(s.	225).	Typen	värderar	eleven	framför	musiken	och	är	vidare	”processorien-
terad	och	anormativ”	(s.	225).	
	
Tivenius	(2008)	studie	belyser	att	lärare	är	olika	och	använder	sig	av	olika	metoder	i	
undervisningen	–	detta	utifrån	sina	olika	värderingar.	Denna	utgångspunkt,	att	lärare	är	
olika,	kan	vara	intressant	för	min	studie	då	detta	sammanfaller	med	DiSC	som	beskriver	
människors	olika	beteendemönster.	
	

2.2.2	Elever	har	olika	behov	
Boström	(2013)	presenterar	i	sin	forskning	”How	do	students	in	vocational	programs	
learn?	A	Study	of	similarities	and	differences	in	learning	strategies”	olika	aspekter	som	
påverkar	elevers	lärande.	Syftet	med	studien	är	att	undersöka	varför	så	högt	antal	stu-
denter	väljer	att	hoppa	av	sina	yrkesutbildningar.	Boström	menar	att	detta	är	en	stor	
utmaning	för	yrkesutbildningar	i	Sverige.	”This	is	problematic	in	terms	of	equivalence,	
skill	segregation	and	lifelong	learning	for	the	students”	(s.	43).	I	denna	undersökning	har	
Boström	försökt	visa	på	lärandet	utifrån	elevers	perspektiv,	och	har	i	sin	studie	under-
sökt	”learning	strategies”	(strategier	för	lärande)	i	sex	olika	yrkesutbildningar.	Under-
sökningen	omfattade	224	elever.	Eleverna	fick	göra	testet	”The	Productivity	Environ-
mental	Preference	Survey	(PEPS)”,	vilket	identifierade	20	olika	aspekter	för	lärande.	
Studien	omfattade	6	yrkesutbildningar	där	dessa	6	grupper	jämfördes	mot	varandra,	i	
ljuset	av	de	20	aspekter	PEPS	presenterade.	Resultatet	visar	att	sex	aspekter	skilde	sig	
mellan	grupperna	medan	övervikten	aspekter	sammanföll	mellan	yrkesutbildningar.	
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Några	av	de	aspekter	för	lärande	som	Boströms	(2013)	studie	berör	är	ljudnivå,	belys-
ning,	temperatur,	informell-	eller	formell	design,	motivation,	struktur,	självständigt	ar-
bete	eller	grupp-arbete,	rutin,	visuell-,	auditiv-	eller	taktil	undervisning,	tid	på	dygnet	
och	mobilitet.	Resultatet	visar	att	elever	från	samtliga	yrkesutbildningar	generellt	har	
”low	motivation,	conformity,	a	high	need	for	structure	and	routine,	multimodal	domi-
nance,	and	a	need	for	intake	and	movements”	(s.	44).	Den	mest	effektiva	tiden	på	dygnet	
för	studier	var,	generellt	för	samtliga	utbildningar,	på	eftermiddagen.	
	
En	aspekt	Boström	(2013)	betonar	är	elevernas	låga	motivation.	En	elev	av	fyra	är	inte	
motiverad	att	lära	sig	i	skolmiljön,	och	vidare	har	väldigt	få	av	eleverna	hög	motivation.	
Elever	borde	få	hjälp	och	stöd	att	kunna	höja	sin	motivation.	Ett	sätt	att	höja	den	menar	
Boström	är	att	höja	lärares	förmåga	att	bemöta	varje	enskild	elev:		
	

One	way	to	manage	these	qualities	is	to	improve	teachers´	leadership	skills	in	
order	to	meet	each	individual´s	needs	and	increase	knowledge	and	under-
standing	of	students´	forthcoming	profession.	(Boström,	2013,	s.	52)	

	
Boström	(2013)	understryker	vikten	av	att	hitta	pedagogiska	modeller	”that	is	suitable	
for	vocational	education,	expanded	educational	strategies,	and	in-depth	didactic	discus-
sions”	(s.	43).	
	
Boströms	forskning	är	relevant	för	föreliggande	studie	då	den	uttrycker	att	elever	är	
olika	och	behöver	olika	förutsättningar	för	att	lära	–	vilket	sammanfaller	med	DiSC:s	
idéer.	Detta	är	intressant	då	föreliggande	studie	syftar	till	att	undersöka	hur	sångpeda-
gogers	design	påverkas	av	att	se	till	elevers	olikheter,	utifrån	DiSC,	och	vidare	undersöka	
hur	detta	resulterar	i	undervisningen.		
	

2.3	Teoretiska	utgångspunkter		
Som	teoretisk	utgångspunkt	har	jag	valt	ett	designteoretiskt	perspektiv.	Detta	härstam-
mar	från	socialsemiotiken,	vilken	kommer	att	beskrivas	nedan.	I	det	designteoretiska	
perspektivet	diskuteras	begrepp	som	mening	och	meningsskapande,	multimodalitet,	
semiotiska	resurser,	tecken	och	teckensystem.	I	detta	delkapitel	kommer	dessa	begrepp	
att	förklaras	och	varför	just	detta	perspektiv	valts.	
	

2.3.1	Mening	
Begreppen	mening	och	meningsskapande	handlar	utifrån	denna	teori	om	den	process	
där	lärande	och	kunskapsbildning	sker.	Kempe	och	West	(2010)	beskriver	detta	som	
hur	vi	tilldelar	något	mening	och	hur	vi	sedan	handlar	utifrån	det.	Detta	syftar	exempel-
vis	till	hur	en	elev	i	en	undervisningssituation	lyssnar	till	en	lärares	verbala	instruktion	
och	sedan	transformerar	den,	alltså	uppfattar	och	omvandlar	informationen,	innan	ele-
ven	slutligen	reproducerar	detta	till	toner.	
	

2.3.2	Socialsemiotiska	resurser	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	socialsemiotiken	betonar	tecken	och	teckensystem	
och	ser	dessa	som	meningsbärande	i	kommunikationen	och	i	representationen.	I	exemp-
let	ovan	är	språket	som	utgör	lärarens	instruktion	ett	teckensystem	samtidigt	som	ele-
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vens	representation	då	utgörs	av	ett	annat	teckensystem,	i	det	här	fallet	sången.	Tecken	
och	teckensystem	är	alltså	enligt	det	designteoretiska	perspektivet	semiotiska	resurser.	
Socialsemiotiska	resurser	med	rumsbaserad	logik	är	exempelvis	skulpturer,	arkitektur	
och	gester.	Socialsemiotiska	resurser	som	är	tidsbaserade	är	exempelvis	språket	och	
musiken.	Fler	exempel	på	tecken	och	teckensystem	kan	vara	färger,	skrivspråk	(här	
nämns	vidare	typsnitt,	rubriker,	layout	samt	papperets	tjocklek	och	struktur),	gramma-
tik,	noter,	ackordanalyser	och	tabulaturer,	ritningar,	bilder,	kartor,	tempo,	fördelning	av	
tid	i	undervisningen	samt	placering	exempelvis	av	eleverna	i	ett	klassrum.	
	

2.3.3	Teckensystemens	funktion	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	vissa	teckensystem	är	framställda	för	att	minnas	nå-
got,	exempelvis	noter,	och	andra	för	att	planera	något,	exempelvis	ritningar.	Samtliga	
ovanstående	teckensystem	är	socialt	framställda	och	gjorda	så	att	ett	tecken	får	bety-
delse	först	i	sitt	sammanhang,	det	vill	säga	i	sitt	teckensystem.	En	not	säger	ingenting	
förrän	vi	vet	att	det	är	en	not	och	hur	den	ska	läsas.	En	not	säger	desto	mer	när	den	står	i	
ett	stycke	eller	i	ett	sammanhang.	På	samma	sätt	får	en	bokstav	olika	betydelse	om	den	
läses	i	ett	ord	i	en	roman	eller	om	den	läses	som	ett	ackord	ovanför	en	notrad.	På	det	
sättet	får	varje	enskilt	tecken	sin	betydelse	i	dess	tillhörande	system.	
	

2.3.4	Multimodal	designteori	
Lärarens	medvetna	och	omedvetna	val	att	kombinera	olika	tecken,	eller	semiotiska	re-
surser,	kallas	enligt	Kempe	och	West	(2010)	design.	Lärarna	designar	alltså	sin	under-
visning	med	hjälp	av	en	mängd	olika	tecken,	och	eleven	reproducerar	i	sin	tur	detta	med	
en	mängd	olika	tecken.	Olika	semiotiska	resurser	kan	användas	parallellt.	En	lärare	kan	
exempelvis	i	en	instruktion	dels	använda	talspråket,	peka	på	en	notbild	och	även	an-
vända	ett	långsamt	tempo.	Att	använda	flera	semiotiska	resurser	parallellt	kallas	multi-
modalitet.	Ett	multimodalt	designteoretiskt	perspektiv	innebär	alltså	en	studie	av	lära-
res	och	elevers	design	av	olika	parallella	semiotiska	resurser	i	en	undervisningssituat-
ion.	
	

2.3.5	Olika	val	ger	olika	förutsättningar	
Lärarens	val	av	semiotiska	resurser	menar	Kempe	och	West	(2010)	ställer	vissa	krav	på	
elevens	förmåga	till	tolkning	och	reproduktion.	Olika	val	ger	olika	möjligheter	och	be-
gränsningar	i	kommunikationen	och	påverkar	även	lärandet.	Meningsskapande	sker	på	
flera	plan	och	sker	även	emotionellt.	
	
Jag	har	valt	att	i	föreliggande	studie	utgå	från	det	multimodala	designteoretiska	per-
spektivet	för	att	fördjupa	mig	i	vilka	teckensystem	och	semiotiska	resurser	som	lärare	
ser	i	elevers	beteende	för	att	sedan	tolka	vilket	beteendemönster	i	DiSC	eleven	har	högst	
av.	Vidare	vill	jag	få	inblick	i	vilka	semiotiska	resurser	läraren	betonar	eller	undviker	i	
mötet	med	de	olika	eleverna.	Jag	vill	utifrån	designteorin	få	inblick	i	hur	lärare	väljer	att	
designa	sin	undervisning	före	och	efter	de	fått	kunskap	om	DiSC.	 	
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3	Metodologi	och	metod	
I	detta	kapitel	beskrivs	valet	av	metod.	Vidare	redogörs	för	urvalet	av	informanter	och	
hur	undersökningen	sett	ut	från	att	informanterna	gjorde	testet	till	att	intervjun	ägde	
rum.	Slutligen	redogörs	för	etniska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	trovärdig-
het.	
	

3.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Då	jag	i	denna	studie	vill	ta	reda	på	sångpedagogers	syn	på	DiSC	i	undervisningen	har	jag	
valt	att	använda	den	kvalitativa	intervjun	som	forskningsmetod.	Jag	har	valt	att	utgå	från	
den	kvalitativa	intervjun	för	att	ge	informanterna	större	utrymme	i	sina	svar.	Johansson	
och	Svedner	(2010)	menar	att	skillnaden	mellan	den	kvalitativa	och	den	strukturerade	
intervjun,	är	att	i	den	strukturerade	intervjun	är	intervjufrågorna	fasta	–	de	är	alltså	re-
dan	bestämda	innan	intervjun	börjar	–	som	en	enkät.	I	den	kvalitativa	intervjun	har	in-
tervjuaren	möjlighet	att	välja	följdfrågor	allt	eftersom	intervjun	fortlöper,	vilket	är	an-
vändbart	om	intervjuaren	vill	komma	åt	allt	vad	informanten	tänker	i	frågan.	Då	jag	är	
intresserad	av	att	ta	reda	på	allt	vad	informanten	tänker	om	DiSC	och	få	utförliga	svar	
om	hur	detta	påverkat	undervisningen,	så	vill	jag	i	stunden	kunna	hitta	följdfrågor	som	
kan	hjälpa	informanterna	att	få	fram	detta:	
	

Syftet	med	den	kvalitativa	intervjun	är	att	få	den	intervjuade	att	ge	så	uttöm-
mande	svar	som	möjligt.	Då	måste	frågorna	anpassas	så	att	intervjupersonen	
får	möjlighet	att	ta	upp	allt	hon	har	på	hjärtat.	(Johansson	&	Svedner,	2010,	
sid.	35)	
	

Förutom	följdfrågor	menar	Johansson	och	Svedner	(2010)	att	man	kan	använda	tystnad	
eller	spegling	för	att	underlätta	för	informanten	att	associera	vidare,	och	därigenom	ut-
vinna	mer	uttömliga	svar.	Tystnad	uppnås	av	konstpauser,	då	intervjuaren	väntar	in	
informanten	och	låter	denna	spinna	vidare.	En	sådan	tankepaus	kan	även	falla	sig	natur-
ligt	då	intervjuaren	för	anteckningar	för	att	sammanfatta	svaren.	Denna	konstpaus	gör	
att	informanten	hinner	komma	på	fler	associationer	eller	exempel	för	att	gå	djupare.	
Anteckningar	gör	det	även	naturligt	med	en	liten	spegling,	som	till	exempel	om	jag	upp-
fattade	dig	rätt	menar	du	alltså	att…	och	så	försöker	intervjuaren	sammanfatta	vad	in-
formanten	beskrev.	Detta	kan	hjälpa	informanten	att	stanna	kvar	kring	ämnet	och	möj-
liggöra	för	informanten	att	följa	sina	tanketrådar	vilket	ofta	leder	till	fler	exempel	eller	
vidare	beskrivningar.	På	dessa	sätt	kan	intervjuaren	i	den	kvalitativa	intervjun	följa	in-
formantens	associationer	tills	ämnet	är	uttömt.	Anteckningar	utesluter	dock	inte	att	in-
tervjuaren	även	gör	en	ljudinspelning	på	intervjun,	vilket	är	avgörande	för	att	få	ett	kor-
rekt	underlag.	
	
Den	kvalitativa	intervjuformen	är,	som	tidigare	nämnt,	mer	öppen	än	den	strukturerade	
intervjuformen.	Dock	är	den	inte	menad	att	glida	över	till	ett	mer	vardagligt	samtal	utan	
några	fasta	frågeområden.	Det	är	även	viktigt	att	inte	frågorna	blir	för	generella	så	att	de	
blir	svåra	att	besvara.	Vidare	menar	Johansson	och	Svedner	(2010)	att	en	fallgrop	kan	
vara	att	frågorna	blir	ledande,	eller	att	frågorna	inte	är	heltäckande,	vilket	ger	ett	felakt-
igt	resultat.	
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3.2	Metod	och	design	av	studien	
I	detta	delkapitel	redogörs	närmare	för	valet	av	metod	och	urvalet	av	informanter.	Vi-
dare	följer	en	presentation	av	informanterna	och	hur	undersökningen	sett	ut	från	att	
testet	gjordes	till	att	intervjun	ägde	rum.	Slutligen	redogörs	för	etniska	överväganden	
och	studiens	giltighet	och	trovärdighet.	
	

3.2.1	Val	av	metod	
Jag	har	valt	att	utgå	från	den	kvalitativa	intervjun	som	forskningsmetod	för	att	så	gott	
som	möjligt	ta	reda	på	några	olika	sångpedagogers	syn	på	DiSC	i	undervisningen.	I	en	
kvalitativ	intervju	kan	läraren	själv	välja	vilken	elev	hon	vill	referera	till.	Vidare	kan	fo-
kus	i	den	kvalitativa	intervjun	ligga	på	lärarens	tankar,	processer	och	strategier.	En	an-
nan	tänkbar	metod	skulle	kunnat	ha	varit	observation.	Jag	skulle	då	ha	observerat	de	tre	
sångpedagogerna	med	varsin	elev	före	och	efter	det	att	pedagogerna	gjort	DiSC-testet	
och	övat	på	att	anpassa	sitt	beteende	till	eleven.	Nackdelen	med	denna	metod	skulle	
dock	vara	att	det	begränsar	underlaget	till	enbart	en	elev	per	pedagog	om	inte	studien	
skulle	bli	för	stor.	Vidare	blir	fokus,	utifrån	en	observation,	enligt	Johansson	och	Svedner	
(2010),	på	pedagogens	beteende	istället	för	på	pedagogens	upplevelse	av	DiSC	och	det	
skulle	bli	svårt	att	veta	om	en	eventuell	förändring	berodde	på	tillfälligheter	eller	på	pe-
dagogernas	nya	kunskap	om	DiSC.	Vidare	tror	jag	att	ett	ändrat	beteende	hos	pedago-
gerna	tar	längre	tid	att	erövra	än	vad	det	tar	att	få	en	uppfattning	av	DiSC,	exempelvis	
gällande	synen	på	eleverna	och	synen	på	redskapet.	Jag	vill	alltså	i	denna	undersökning	
ta	reda	på	vad	lärarna	anser	om	DiSC	som	redskap,	inte	utvärdera	lärarnas	förmåga	att	
använda	det,	så	därför	anser	jag	att	den	kvalitativa	intervjun	kan	ge	de	mest	uttöm-
mande	svaren.	
	

3.2.2	Urval	
Primärt	letade	jag,	genom	att	kontakta	olika	DiSC-distributörer,	efter	sångpedagoger	
eller	övriga	lärare	som	redan	gjort	ett	DiSC-test	och	som	i	bästa	fall	redan	utgår	från	
DISC	i	sin	undervisning.	Jag	ville,	om	möjligt,	kontakta	dessa	för	en	intervju,	men	sådana	
informanter	gick	inte	att	finna.	Därför	valde	jag	att	istället	att	börja	från	början	med	
undersökningen	och	sökte	därför	efter	sångpedagoger	som	kunde	tänka	sig	att	genom-
föra	både	ett	test	(inklusive	att	sätta	sig	in	i	materialet	som	medföljer)	och	genomföra	en	
intervju.	
	
När	jag	förberedde	mig	för	att	fråga	informanter	ville	jag	välja	sångpedagoger	som	jag	i	
förväg	trodde	hade	olika	beteendemönster	utifrån	DiSC.	Vidare	ville	jag	gärna	ha	med	
representanter	från	både	kulturskola,	gymnasium	och	musikhögskola,	män	och	kvinnor	
i	olika	generationer	samt	lärare	med	olika	pedagogisk	erfarenhet.	Även	då	jag	kom	att	
tänka	på	sångpedagoger	med	en	mångfald	utifrån	ovanstående	kriterier	var	det	två	av	
dessa	som	efter	övervägning	blev	tvungna	att	säga	nej	på	grund	av	utbrändhetssymtom	
och	tidsbrist	och	ytterligare	en	sångpedagog	som	uteblev	med	svar.	Jag	ändrade	därför	
kriterierna	till	att	hitta	informanter	som	har	möjlighet	och	intresse	att	lägga	tid	på	
denna	undersökning,	och	med	villighet	att	betala	närmare	1000	kr	för	copyrightavgift	av	
DiSC-testet.		
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Sångpedagog	1:	
Min	första	informant,	vilken	jag	i	följande	studie	kommer	att	kalla	Sångpedagog	1,	är	30	
år	och	bor	i	en	medelstor	stad	i	Sverige.	Hon	har	läst	till	sångpedagog	på	en	av	Sveriges	
musikhögskolor	och	har	arbetat	deltid	i	fyra	läsår	på	en	kulturskola	och	på	ett	Estet-
gymnasium	resterande	procent,	med	sångelever	enskilt	och	i	grupp.	Sångpedagog	1	har	
tidigare	genomfört	tre	beteendetester.	2012	genomförde	vi	tillsammans	ett	beteende-
test,	liknande	DiSC,	som	vi	dock	inte	vet	namnet	på.	2017	genomförde	hon	två	gratistes-
ter	på	internet,	varav	ett	förenklat	DiSC-test	och	ett	test	hon	inte	minns	namnet	på	men	
som	var	olikt	DiSC	i	både	upplägg	och	resultat.	
	
Jag	kontaktade	Sångpedagog	1	per	telefon	i	ett	tidigt	skede	innan	upplägget	var	klart.	Jag	
berättade	att	min	uppsats	skulle	handla	om	DiSC	och	frågade	om	hon	skulle	vara	intres-
serad	att	vara	med.	Hon	var	väldigt	positiv,	då	vi	pratat	en	del	om	DiSC	tidigare	genom	
åren,	och	hon	ville	gärna	lära	sig	mer	om	detta.	Efter	en	tid	hörde	jag	av	mig	igen	för	att	
beskriva	upplägget,	berätta	om	priset	och	för	att	fråga	om	hon	fortfarande	var	intresse-
rad,	vilket	hon	var.	
	
Sångpedagog	2:	
Min	andra	informant,	här	kallad	Sångpedagog	2,	är	34	år	och	bor	i	en	liten	stad	i	Sverige.	
Hon	är	utbildad	sångpedagog	i	en	av	Sveriges	musikhögskolor	och	har	under	de	senaste	
sju	åren	arbetat	som	sångpedagog	på	kulturskola,	gymnasium	och	på	högskola.	Hon	har	
sångelever	enskilt	och	i	grupp,	och	hon	har	även	klassrumsundervisning	någon	timme	
per	vecka.	
	
Jag	mötte	Sångpedagog	2	några	månader	innan	den	tänkta	undersökningen	skulle	äga	
rum.	Jag	passade	då	på	att	fråga	om	hon	hade	tid	att	sätta	sig	ner	en	stund	och	jag	fick	då	
möjlighet	att	presentera	den	undersökning	jag	planerade	att	göra.	Jag	berättade	om	vad	
DiSC	var,	och	lite	om	hur	det	hjälpt	mig	och	vidare	vad	undersökningen	skulle	innebära	
för	henne	både	praktiskt,	tidsmässigt	och	prismässigt.	Hon	lät	från	början	väldigt	intres-
serad	och	frågade	var	hon	kunde	läsa	mer	om	DiSC.	Hon	fick	tips	på	en	internetsida	som	
heter	Peoplekey.com.	Jag	avlutade	samtalet	med	att	säga	att	hon	självklart	kunde	tänka	
på	det	och	efter	en	tid	hörde	jag	av	mig	igen	per	sms.	Hon	var	fortfarande	positiv	och	vi	
bokade	preliminärt	in	en	månad	för	start.	Senare	bokade	vi	in	ett	första	möte	för	att	
starta	undersökningen.	
	
Sångpedagog	3:	
Sångpedagog	3,	är	34	år	och	har	utbildat	sig	till	sångpedagog	på	en	av	Sveriges	musik-
högskolor.	Hon	har	arbetat	som	sångpedagog	i	sammanlagt	sju	år,	med	uppehåll	i	om-
gångar	för	mammaledighet,	totalt	fem	terminer.	Idag	jobbar	hon	50	%	på	ett	estetgym-
nasium	med	sång,	enskilt	och	i	grupp.	Hon	är	även	mentor	för	en	estetklass.	
	
Sångpedagog	3	kontaktade	jag	bara	någon	vecka	innan	undersökningen,	efter	att	jag	fått	
besked	från	de	som	avböjde.	Då	jag	inte	kunde	få	tag	i	Sångpedagog	3s	telefonnummer	
kontaktade	jag	henne	på	sociala	medier.	Jag	skrev	ett	relativt	omfattande	meddelande	
om	DiSC	och	om	undersökningen.	Då	jag	inte	fått	svar	efter	någon	vecka	skrev	jag	ett	
kort	meddelande	igen	för	att	fråga	om	hon	hunnit	läsa	det	förra	meddelandet,	och	om	
hon	skulle	vara	intresserad.	Hon	svarade	då	att	hon	övervägt	att	säga	nej	på	grund	av	
tidsbrist	och	stress	men	att	det	dock	lät	så	pass	intressant	att	hon	ändå	ville	säga	ja.	Jag	
sa	då	till	henne	att	vi	kunde	lägga	det	på	en	nivå	som	är	rimlig	för	henne	och	som	hon	
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känner	att	hon	hinner	med.	Vi	bokade	samtidigt	in	en	tid	följande	vecka	för	ett	första	
möte.	
	

3.2.3	Datainsamling	
I	början	av	processen	till	denna	uppsats	kontaktade	jag	Sandberg,	DiSC-distributör	i	
Stockholm.	Då	Sandberg	inte	hade	möjlighet	att	själv	göra	testet	på	mina	informanter	
valde	jag	att	utgå	från	det	upplägg	som	han	använder	när	han	hjälper	sina	kun-
der/klienter	igång	med	DiSC.	Detta	gjordes	för	att	få	min	studie	så	autentisk	som	möjligt.	
Vi	träffades	i	Stockholm	för	att	gå	igenom	detta	upplägg.	Upplägget	beskrivs	i	följande	
text.	
	
Sandberg	träffar	sin	klient	i	ca	en	timme	för	att	göra	testet,	gå	igenom	resultatet	och	
skicka	med	en	första	läxa.	I	denna	läxa	får	klienten	fokusera	på	sin	familj	och	en	kollega	
som	han	eller	hon	har	svårt	för.	Klienten	ombeds	att	för	varje	person	som	läxan	berör	
fundera	på	vilket	beteendemönster	denna	person	har	högt	av	och	öva	på	att	anpassa	sitt	
beteende	till	dem.	Detta	görs	utifrån	DiSC	Classic	Personprofil,	generella	beteendemöns-
ter	(se	tabell	1).	Vidare	bokar	de	in	ett	kort	telefonsamtal	fem	till	sju	dagar	efter	det	
första	mötet.	Detta	för	att	Sandberg	menar	att	man	lätt	glömmer	ny	information	under	
det	första	dygnet	om	man	inte	repeterar.	Vid	det	tillfället	följer	Sandberg	upp	den	första	
läxan	innan	klienten	får	nästa	läxa.	Den	nya	läxan	kan	vara	mer	individuell,	och	berör	
arbetsplatsen,	problemområden	eller	utmaningar	som	Sandberg	tror	att	klienten	behö-
ver	utmanas	i	eller	öva	på.		
	
Sandberg	utgår	från	något	han	kallar	Vanans	makt	-	21	dagar	och	menar	att	det	tar	21	
dagar	med	medveten	träning	för	att	förändra	sitt	beteende.	Därför	brukar	han	följa	upp	
sina	klienter	veckovis,	med	ett	fem	till	sju	min	långt	telefonsamtal	för	att	de	inte	ska	
glömma	processen.	Han	kallar	detta	för	sjuminutersuppföljning	för	att	hans	klienter	inte	
ska	tycka	att	uppföljningen	blir	för	tidskrävande.	På	detta	sätt	blir	samtalet	allt	som	oft-
ast	av,	menar	han.	
	
Det	upplägget	jag	har	utgått	från,	det	tidsspann	jag	använt	och	även	de	uppgifter	jag	gett	
sångpedagogerna	bygger	alltså	på	Sandbergs	upplägg	och	de	råd	jag	har	fått	av	honom	
inför	denna	undersökning.	Detta	upplägg,	för	samtliga	tre	sångpedagoger,	beskrivs	i	
nedanstående	text.	
	
Informanternas	process	-	från	första	träffen	till	intervju	
Första	träffen:	
Jag	träffade	sångpedagogerna	för	en	uppstart,	var	och	en	på	avtalad	tid.	Sångpedagog	1	
och	jag	hade	dock	ett	telefonmöte.	De	fick	ett	varsitt	häfte,	alltså	en	varsin	DiSC	Classic	
Personprofil,	och	de	fick	information	om	hur	de	skulle	fylla	i	testet.	Sångpedagog	1	hade	
fått	sitt	häfte	vid	ett	tidigare	tillfälle	men	öppnade	det	först	på	avtalad	tid.	När	de	fyllt	i	
testet	gick	vi	igenom	resultaten	tillsammans,	fortsatt	genom	att	följa	informationen	i	
DiSC	Classic	Personprofil.	Detta	tog	mellan	1,5	till	2	timmar.	Samtliga	sångpedagoger	
fick	i	det	generella	resultatet	högt	av	I	och	S	och	de	fick	alla	tre	det	specifika	resultatet	
Rådgivarmönstret	(se	kapitel	2	för	beskrivning).	I	slutet	av	samtalen	fick	sångpedago-
gerna	sin	första	uppgift.	
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Uppgift	1:	
Att	utifrån	de	generella	beteendemönstren	i	DiSC	Classic	personprofil	(Inscape	
Publishing,	2006)	…	
	

A1)	…	fundera	över	vilka	beteendemönster	dina	familjemedlemmar	har	högt	av.	
A2)	…	fundera	över	vilka	omgivningar	de	vill	ha.	
A3)	…	öva	på	att	anpassa	ditt	beteende.	
	
B1)	…	välj	ut	en	kollega	du	har	svårt	för.	
B2)	…	fundera	över	vilket	beteendemönster	han	eller	hon	har	högt	av.	
B3)	…	fundera	över	vilka	omgivningar	denne	kollega	vill	ha.	

	
Uppföljningssamtal:	
Efter	fem	till	sju	dagar	hade	vi	bokat	in	en	uppföljning.	De	fick	i	detta	telefonsamtal	be-
rätta	om	deras	erfarenheter	och	upptäckter	under	första	uppgiften.	Med	Sångpedagog	1	
tog	detta	samtal	cirka	60	min	och	med	Sångpedagog	2	cirka	30	min.	Sångpedagog	3	hade	
på	grund	av	tidsbrist	inte	hunnit	göra	uppgiften	till	avtalad	tid	så	vi	bokade	in	en	ny	tid	
två	dagar	senare.	Detta	samtal	med	Sångpedagog	3	tog	15-20	min.	De	olika	längderna	på	
samtalen	kan	bero	på	vilket	utrymme	sångpedagogen	har	tidsmässigt	och	vilket	intresse	
sångpedagogen	har	av	att	berätta,	fråga	eller	bolla	sina	funderingar.	De	fick	alla	under	
samtalet	även	nästa	uppgift.		
	
Uppgift	2:	
Att	utifrån	de	generella	beteendemönstren	i	DiSC	Classic	personprofil	(Inscape	
Publishing,	2006)	…	
	

A) …	välja	ut	tre	elever,	gärna	från	olika	beteendemönster	i	DiSC.	Det	får	vidare	
gärna	innefatta	någon	elev	du	har	svårt	för	eller	någon	elev	med	ett	beteende-
mönster	som	du	behöver	öva	på	att	bemöta.	

B) …	fundera	över	vilka	beteendemönster	du	tror	att	dessa	tre	elever	har	högt	av.	
C) …	fundera	över	vilka	omgivningar	du	tror	att	eleverna	vill	ha	och	vilka	omgiv-

ningar	de	behöver.	
D) …	öva	på	att	anpassa	ditt	beteende.	

	
Vidare	bokade	vi	in	en	ny	telefontid	för	att	efter	en	vecka	följa	upp	hur	detta	gått.	Till	
Sångpedagog	3	sa	jag	dock	att	det	var	ok	med	sms	eller	sociala	medier	på	grund	av	hen-
nes	intensiva	livsstil.	Jag	skickade	dock	ett	sms	till	Sångpedagog	3	samma	dag	med	en	
skriftlig	påminnelse	om	vad	uppgiften	innebar,	för	att	förtydliga	uppgiftens	innehåll	och	
de	förväntningar	jag	hade.	Uppföljning	och	förtydligande	(på	ett	positivt	sätt)	är	extra	
viktigt,	menar	Sandberg,	i	mötet	med	i-stilen	i	DiSC.	Detta	för	att	uppgiften	inte	ska	bli	
för	diffus,	omtolkas	eller	glömmas	bort.	
	
Sjuminutersuppföljningen:	
Även	då	Sandberg	kallar	detta	samtal	för	sjuminutersuppföljningen	så	pratade	jag	dock	
längre	med	Sångpedagog	1	och	Sångpedagog	2	då	vi	bollade	diverse	utmaningar	och	
ledtrådar	till	elevernas	beteendemönster.	Sångpedagog	3	skrev	sina	tankar	till	mig	på	
sociala	medier.	Jag	försökte	i	alla	tre	fallen	ge	feedback	och	tips	på	hur	de	kan	tänka	när	
de	bemöter	de	olika	beteendemönstren,	men	huvudsakligen	fick	de	sina	ledtrådar	från	
tabellen	de	utgått	ifrån.	
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Femminutersuppföljningen:	
En	vecka	senare,	alltså	efter	sångpedagogernas	andra	vecka	med	eleverna,	hörde	jag	av	
mig	per	sms,	kontra	sociala	medier,	för	att	höra	att	de	fortfarande	var	på	banan.	Jag	
valde	att	skriva	istället	för	att	ringa	till	Sångpedagog	1	och	Sångpedagog	2	då	jag	upp-
levde	att	de	var	självgående.	Jag	frågade	hur	det	gick	och	sa	även	till	Sångpedagog	2	att	
hon	fick	ringa	om	hon	ville	ha	feedback.	Både	Sångpedagog	1	och	Sångpedagog	2	sva-
rade	att	det	gick	bra.	Sångpedagog	3	svarade	dock	inte	på	det	meddelandet	den	gången.	
	
Efter	tre	veckor:	
Efter	dessa	tre	veckor	med	elev-fokus,	plus	den	första	veckan	för	introduktion,	var	
undersökningen	klar	och	det	var	dags	att	boka	tid	för	intervju.	Sångpedagog	2	bad	dock	
om	en	vecka	till	då	två	av	hennes	elever	varit	frånvarande	på	grund	av	sjukdom	vid	det	
första	tillfället.	Vi	bokade	in	en	tid	i	hänsyn	till	detta.	Jag	frågade	då	även	Sångpedagog	1	
om	hon	kunde	tänka	sig	att	skjuta	intervjun	någon	vecka	för	att	samla	intervjuerna	till	
ungefär	samma	tidsperiod.	Detta	gjordes	även	med	anledning	av	att	jag	gärna	ville	foku-
sera	någon	vecka	till	på	skrivandet.	Jag	bad	henne	vara	ärlig	och	känna	efter	och	då	hon	
menade	att	hon	kunde	skriva	ner	sina	tankar	för	att	minnas,	var	det	inga	problem	att	
skjuta	på	intervjun.	Efter	Sångpedagog	3:s	tredje	vecka	skrev	jag	till	henne	på	sociala	
medier	för	att	fråga	hur	det	gått	och	om	hon	var	redo	för	intervju.	Vi	bokade	då	in	en	tid	
för	intervju	i	följande	vecka.	
	
Intervjuerna	
Vid	alla	tre	intervjuerna	lades	stor	vikt	vid	informanternas	tre	valda	elever,	hur	de	an-
vänt	DiSC	som	redskap	under	dessa	tre	veckor	och	av	att	göra	testet	och	läsa	resultatet,	
inklusive	hur	detta	påverkat	deras	självinsikt.	Detta	fick	dock	mindre	fokus	i	alla	tre	in-
tervjuerna.	Slutligen	bad	jag	dem	sammanfatta	vad	de	tycker	om	DiSC	och	vad	de	even-
tuellt	saknat	från	häftet.	Dock	framgick	mycket	av	deras	upplevelse	av	testet	i	berättan-
det	om	lektionerna	med	eleverna.	
	
Sångpedagog	1	intervjuades	under	en	videokonversation	över	Skype	och	intervjun	spe-
lades	in	som	ljudfil	på	mobilen.	Detta	var	min	första	intervju	och	den	tog	två	timmar.	Att	
det	tog	så	mycket	tid	kan	dels	bero	på	att	jag	var	osäker	på	vilka	forskningsfrågor	jag	
skulle	landa	i	och	ville	därför	hellre	ha	med	för	mycket	än	för	lite,	så	att	jag	inte	skulle	
missa	några	intressanta	aspekter.	En	annan	anledning	var	att	sångpedagog	1	hade	
mycket	att	säga.	Hon	hade	skrivit	ner	sina	tankar	efter	alla	lektionerna	med	de	tre	ele-
verna,	och	ville	gärna	gå	igenom	dessa	anteckningar.	Jag	lät	henne	berätta	allt	hon	ville	
berätta	och	ville	samtidigt	inte	välja	bort	några	av	mina	frågor.	Därför	blev	det	en	lång	
intervju.	
	
Sångpedagog	2	intervjuade	jag	sist.	Vi	träffades	på	hennes	arbetsplats	och	jag	spelade	in	
ljudet	på	telefonen.	Jag	utgick	från	samma	intervjufrågor	som	tidigare	och	denna	inter-
vju	tog	1	timme	och	30	min.	Hon	hade	dock	valt	fyra	elever	som	vi	gick	igenom,	vilket	
kan	ha	bidragit	till	längden	av	intervjun.	Hon	hade	även	ett	stort	intresse	för	denna	
undersökning	och	hade	reflekterat	mycket,	vilket	gjorde	det	relevant	att	fortsätta	så	
pass	länge.	
	
Sångpedagog	3	intervjuades	hemma	hos	henne	och	ljudet	spelades	in	på	mobilen.	Med	
den	första	intervjun	i	ryggen	försökte	jag	nu	fördela	tiden	bättre	över	intervjufrågorna.	
Det,	i	kombination	med	att	Sångpedagog	3	hade	ett	högre	tempo	än	Sångpedagog	1	och	
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2,	gjorde	att	vi	kom	ner	till	en	timmes	intervju.	Sångpedagog	3	är	dock	den	av	informan-
terna	som	av	tidsbrist	reflekterat	minst	över	uppgifterna,	eleverna	och	metoderna,	vil-
ket	även	det	kan	bidra	till	mindre	utförliga	svar	på	frågorna	och	därmed	en	kortare	in-
tervju.	
	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	
När	alla	tre	intervjuerna	var	genomförda	började	jag	transkribera	dessa.	Jag	skrev	alltså	
ner	intervjuerna	ord	för	ord,	på	dator.	Jag	valde	att	ta	med	hela	intervjuerna,	och	alltså	
inte	välja	ut	relevanta	delar,	då	jag	upplevde	att	det	fanns	relevant	stoff	under	hela	in-
tervjun.	Jag	tog	även	med	ord	som	”öm”,	”liksom”	och	tankepauser	”…”	för	att	jag	upple-
ver	att	dessa	kan	ge	ledtrådar	åt	hur	informanternas	tankar	går.	Jag	skrev	även	i	vissa	
fall	ut	när	informanterna	ändrade	tonläge	och	skrev	då	detta	i	parantes	innan	repliken.	
När	de	härmar	eleverna	skrev	jag	detta	inom	citationstecken.		
	
Vidare	har	jag	skrivit	ut	dessa	intervjuer	och	med	hjälp	av	överstrykningspennor	med	
olika	färger	lyft	fram	de	delar	som	berör	de	olika	forskningsfrågorna.	I	varje	berörd	del	
har	jag	letat	efter	beskrivningar	av	semiotiska	resurser	och	tecken	och	vidare	samman-
ställt	dessa	till	kedjor	av	semiotiska	resurser.	Det	som	lyfts	fram	är	alltså	både	sångpe-
dagogernas	och	elevernas	val	av	semiotiska	resurser	och	design.	
	

3.2.5	Etiska	överväganden	
Jag	har	utgått	från	CODEX	(2017)	forskningsetik	och	i	grunden	följt	de	regler	och	riktlin-
jer	som	de	menar	ligger	till	grund	för	forskning	med	andra	människors	deltagande.	Jag	
har	därför	beskrivit	momenten	för	informanterna	och	även	deras	roll	i	undersökningen.	
Informanterna	är	vidare	införstådda	med	vad	som	förväntas	av	dem	och	i	detta	fall	även	
kostnaden	för	DiSC	Classic	Personprofil.	De	är	även	införstådda	med	undersökningens	
syfte.	Vidare	har	informanterna	informerats	om	att	de	när	som	helst	kan	ställa	frågor	om	
undersökningen,	vilka	kommer	besvaras	efter	bästa	förmåga,	samt	att	de	alltid	har	rätt	
att	dra	sig	ur	undersökningen.	Informanterna	har	även	fått	information	om	att	under-
sökningen	är	anonym	och	att	det	då	inte	kommer	att	finnas	några	ledtrådar	till	varken	
sångpedagogen,	dess	skola	eller	framförallt	vilka	elever	sångpedagogen	syftar	till	i	sin	
intervju.	I	föreliggande	studie	är	därför	elevernas	namn	fingerade	och	första	bokstaven	i	
namnet	visar	på	vilket	generellt	beteendemönster	i	DiSC	sångpedagogen	anser	att	ele-
ven	har	högst	representerad.	
	
Då	jag	inför	denna	studie	inte	kunde	hitta	informanter	som	redan	hade	genomfört	ett	
DiSC-test	valde	jag	att	låta	tre	sångpedagoger	få	göra	detta	test,	innan	själva	intervjun	
skulle	äga	rum.	Det	som	är	problematiskt	med	detta	är	att	sångpedagogerna	då	fick	be-
tala	för	testet	eftersom	även	DiSC-distributörer	måste	betala	en	copyrightavgift	för	varje	
DiSC-test	de	lämnar	ut.	Detta	kan	göra	urvalet	av	sångpedagoger	mer	begränsat	och	
även	påverka	resultatet	i	en	mer	positiv	riktning	då	de	sångpedagoger	som	svarar	ja	till	
att	medverka	redan	är	positivt	inställda	till	undersökningar	som	denna.	Vidare	kan	det	
vara	problematiskt	att	det	är	jag	själv	som	genomfört	testet	inklusive	uppföljningen	med	
dem.	Detta	utifrån	ett	arbetssätt	som	företagare	arbetar	på,	vilka	ofta	vill	”sälja	in”	en	
produkt.	Jag	har	dock	försökt	vara	så	neutral	som	möjligt	då	jag	hjälpt	dem	igång	med	
DiSC.	Att	jag	får	två	roller,	att	jag	först	ska	hjälpa	dem	igång	med	DiSC	och	sedan	be	dem	
utvärdera	i	form	av	en	intervju,	kan	dock	även	detta	resultera	i	ett	något	färgat	resultat.	
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Risken	finns	att	de	vill	vara	”snälla”	eller	duktiga	och	visa	vad	de	har	kommit	fram	till.	
Jag	har	dock	inför	intervjuerna	beskrivit	denna	problematik	för	samtliga	informanter	
och	betonat	vikten	av	en	ärlig	utvärdering.		
	

3.2.6	Giltighet	och	tillförlitlighet	
Enligt	Thurén	(2007)	innebär	begreppen	tillförlitlighet	och	reliabilitet	att	en	mätning	är	
gjord	på	ett	korrekt	sätt.	Han	menar	vidare	att	ett	representativt	urval	av	informanter	
och	en	noggrann	mätning	som	gör	att	fler	eventuella	forskare	skulle	komma	fram	till	
samma	slutsats	ger	en	hög	tillförlitlighet	till	undersökningen.	Begreppen	validitet	eller	
giltighet	innebär	enligt	Thurén	”att	man	verkligen	har	undersökt	det	man	ville	under-
söka	och	ingenting	annat”	(s.	26).	
	
Föreliggande	studie	är	noggrant	genomförd	och	informanterna	har	på	ett	noggrant	och	
metodiskt	sätt	satt	sig	in	i	DiSC	och	DiSC	Classic	Personprofil	innan	de	intervjuats.	Inter-
vjuerna	var	långa	då	sångpedagogerna	fick	gott	om	utrymme	att	beskriva	sina	tankar	
och	grundligt	besvara	intervjufrågorna	för	att	minska	risken	för	missförstånd	eller	olika	
tolkningar	av	ett	begrepp.	Detta	ger	enligt	Johansson	och	Svedner	(2010)	en	hög	be-
greppsvaliditet.	I	intervjun	ställde	jag	öppna	och	inte	ledande	följdfrågor.	Vidare	har	
intervjuerna	spelats	in,	vilket	eliminerar	risken	att	glömma	något.	Intervjuerna	har	noga	
transkriberats	och	resultatet	noggrant	sammanställts,	utan	att	medvetet	färgats	eller	att	
vissa	delar	utelämnats,	vilket	jag	menar	ger	studien	en	hög	reliabilitet.	Dock	har	under-
sökningen	ett	smalt	urval	där	samtliga	informanter	delar	samma	åldersgrupp	och	bete-
endemönster.	Att	endast	i-,	och	S-stilen	representerats	bland	informanterna	gör	att	svar	
uteblir	gällande	hur	sångpedagoger	med	högt	C	eller	D	ställer	sig	till	DiSC	som	redskap	i	
undervisningen.	Svaren	från	föreliggande	studies	informanter	är	dock	entydiga.	Vidare	
var	informanternas	undersökningsperiod	begränsad	och	de	har	haft	olika	förkunskaper	
och	olika	utrymme	tidsmässigt	att	sätta	sig	in	i	materialet	och	applicera	detta	på	sina	
elever.	Därför	kan	sångpedagogerna	endast	svara	på	hur	de	i	detta	skede	upplevt	DiSC	
som	redskap.	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	redogörs	för	de	problemområden	sångpedagogerna	tidigare	har	upplevt	–	
innan	undersökningen	ägde	rum	–	i	samspelet	med	sina	elever	och	vilka	semiotiska	re-
surser	de	menar	att	de	då	använde	i	denna	undervisning.	Vidare	presenteras	hur	DiSC	
påverkat	undervisningssituation	gällande	sångpedagogernas	syn	på	eleverna,	deras	val	
av	semiotiska	resurser	och	hur	de	upplever	resultatet	av	detta.	Slutligen	redogörs	för	
sångpedagogernas	syn	på	DiSC	som	redskap	i	undervisningen.	
	

4.1	Tidigare	svårigheter	och	utmaningar	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	de	problemområden	sångpedagogerna	tidigare	upplevt	i	mö-
tet	med	de	tio	elever	som	denna	undersökning	berör.	Elevernas	namn	är	fingerade	och	
första	bokstaven	i	namnet	visar	på	vilken,	eller	vilka,	generella	beteendemönster	i	DiSC	
sångpedagogerna	upplever	att	eleven	har,	vilket	även	förtydligas	i	parantes	efter	nam-
net.	
	

4.1.1	”Min	elev	vill	gå	sin	egen	väg”	–	Elever	med	egen	agenda	eller	attityd	
Sångpedagog	1	och	3	upplever	det	som	en	utmaning	när	elever	inte	vill	följa	deras	pla-
nering	och	i	vissa	fall	även	avfärdat	deras	förslag.	Detta	skapar	en	osäkerhet	hos	sång-
pedagogerna	i	hur	drivande	eller	tillåtande	de	ska	vara.	Sångpedagog	1	berättar	att	Isak	
(i)	är	driven	och	intresserad,	men	inte	så	strukturerad	och	han	har	ofta	dragit	åt	ett	an-
nat	håll	under	sånglektionerna:	
	

Ibland	på	lektionerna	har	han	kanske	börjat	prata	om	något	annat,	eller	lik-
som	satt	sig	och	börjat	spela	piano,	eller	nåt	sånt	där.	Och	då	har	jag	liksom	
kanske	varit	osäker	på	hur	jag	ska	göra.	Om	jag	ska	liksom...	va	hårdare	eller	
om	jag	ska	vara	tillåtande	eller...	ja.	(Sångpedagog	1)	
	

Sångpedagog	3	berättar	om	samma	problematik,	men	istället	gällande	en	elev	med	högt	
D	–	Denise:	

	
Hon	gör	det	jag	säger,	hon	försöker,	och	hon	gör	det	oftast	bra	också,	så.	Men	
sen	om	jag	säger	att	nu	vill	jag	att	du	ska	sjunga	det	här,	då	kan	hon	också	säga	
att	’Stopp!	Det	vill	jag	inte’.	’Det	gör	jag	inte’.	(…)	Så	jag	har	oftast	lagt	det	åt	si-
dan	då.	Så	det	kan	vara	svårt	för	hon	är	också	ganska	bestämd	och	dominant.	
(…)	Då	står	jag	där	i	ett	vägskäl	där	att,	ska	jag	försöka	få	med	henne,	liksom,	
genom	att	vara	trevlig,	eller	såhär,	och	gå	på	hennes	väg,	litegrann…	Och	det	
gör	man	lätt	i	början.	(…)	Men	sen	så	inser	man	att	då	får	man	sluta	säga	ja	till	
alla	dessa	frågorna.	(Sångpedagog	3)	
	

Sångpedagog	3	menar	att	det	även	kan	bli	en	låsning	i	kommunikationen	när	Denise	(D)	
säger	stopp	till	olika	övningar	eller	låtförslag.	”Och	då	når	inte	jag	henne	som	person	
heller.	För	då	har	hon	liksom	låst	sig	lite	där,	upplever	jag”,	säger	Sångpedagog	3.		
	
Det	är	inte	bara	det	att	Denise	(D)	har	en	egen	agenda	som	Sångpedagog	3	upplever	som	
ett	problem	utan	även	hennes	attityd.	”Hon	är	duktig	som	elev.	Hon	är	duktig	i	ämnet	
sång.	Men	(…)	personlighetsmässigt	med	henne	–	det	är	där	problemet	ligger”,	säger	
Sångpedagog	3,	och	menar	att	problematiken	berör	deras	personkemi.	Hon	beskriver	
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Denise	som	väldigt	rak	och	dominant.	”Å	då	kan	nog	jag	bli	lite	stressad,	när	jag	inte	får	
det	här	att	vi	bollar	lite	tillsammans,	så	här”,	beskriver	Sångpedagog	3.	
	
Även	när	Sångpedagog	3	berättar	om	Isabell	(i,	S)	kommer	problematiken	kring	attity-
der	upp.	Isabell	kan	ibland	ha	en	tonårsattityd,	bli	arrogant	och	under	lektionen	börja	
titta	på	telefonen	eller	se	sig	i	spegeln.	Detta	har	resulterat	i	att	Sångpedagog	3	kan	bli	
tuff	tillbaka.	”Och	då	kan	nog	hon	ta	väldigt	illa	upp,	för	att	hon	tror	att	jag	blir	arg	på	
henne”,	säger	Sångpedagog	3.	
	

4.1.2	”Min	elev	vill	inte	’bolla’”	–	Elever	som	är	tystlåtna	eller	’för	snälla’	
Alla	tre	Sångpedagoger	uppskattar	lektioner	där	de	kan	”bolla”	med	eleverna.	Det	gör	att	
de	upplever	ett	flöde	i	kommunikationen	och	en	bra	personkemi	med	eleven.	Sångpeda-
gog	2	ser	sånglektionen	som	ett	tillfälle	att	tillsammans	med	eleven	utforska	dennes	
röst.	Hon	menar	att	detta	blir	svårt	utan	en	fungerande	tvåvägskommunikation:	

	
Jag	har	ju	lite	grann	filosofin	att…	vi	träffas	och	undersöker	din	röst	tillsam-
mans,	liksom,	eller	så.	Och	kommer	fram	till	vad	du	har	lätt	för	och	vad	du	har	
svårt	för,	och	sådär.	Och	då	blir	det	ganska	svårt	om	jag	har	det	förhållnings-
sättet,	men	vi	kan	aldrig	diskutera	eller...	vi	möts	inte.	Utan	du	står	och	
sjunger.	Jag	sitter	och	kompar.	Och	sen	gör	vi	det	igen,	och	sen	går	du.	Typ.	Att	
vi	liksom	inte	riktigt...	kommer	ihop,	så.	(Sångpedagog	2)	
	

Samtliga	sångpedagoger	ger	exempel	på	vardera	en	till	två	elever	där	de	upplevt	denna	
brist	på	tvåvägskommunikation.	Sångpedagog	2	menar	att	två	av	hennes	fyra	elever,	
Saga	(S)	och	Stina	(S,	?),	är	tystlåtna.	Hon	får,	med	båda	eleverna,	vänta	länge	på	svar	när	
hon	ställer	en	fråga,	och	när	det	gäller	Stina	kan	svaret	ofta	bli	”Jag	vet	inte”:	

	
Oavsett	om	jag	har	ställt...	liksom,	öppna,	stora	frågor	eller	ganska	specifika	
frågor	så	har	det	(...)	tagit	lång	tid	för	henne	att	svara.	(…)	När	svaret	kommer	
så	är	det	inte	något	svar	ändå.	Liksom,	typ.	(Skrattar)	Så	att	hon	har...	liksom,	
funderat	länge,	och	så	kommer	svaret	att…	typ	’Jag	vet	inte’,	eller	nåt.	Öm...	
Och	det	har	varit	svårt.	För	det	är	då	jag	upplever	att	vi	inte	riktigt	står	på	
samma...	Vi	möts	inte,	liksom.	Varför	möts	vi	inte?	(Sångpedagog	2)	

	
Sångpedagog	1	och	3	ger	exempel	på	vardera	en	elev	som	de	upplever	är	för	”snälla”.	
Sandra	(S)	och	Isabell	(I,	S)	svarar	ofta	med	orden:	”Det	går	bra”,	”Inga	problem”,	men	
Sångpedagogerna	1	och	3	är	osäkra	på	tillförlitligheten	i	svaret.	Ett	exempel	på	detta	är	
när	Sångpedagog	1	frågade	Sandra	om	hon	blev	obekväm	i	en	viss	situation:	

	
Och	jag	vet	nån	lektion	tidigare	som	jag	har	haft	när	jag	har	frågat	liksom	att	
’känner	du	dig	obekväm	när	jag	(…)	pushar	på	lite	nu	när	du	ska	upp	och	
sjunga	lite	starkare?’	Och	då	har	hon	sagt	att	’Nej,	nej,	det	går	bra’.	Men	det	är	
ändå	svårt	att	veta,	för	det	känns	som	att	det	är	något	hon	kan	säga	bara	för	
att	vara	snäll.	(Sångpedagog	1)	

	
Samtliga	sångpedagoger	menar	att	denna	brist	på	tvåvägskommunikation	resulterat	i	att	
de	inte	vet	var	de	har	eleven.	Detta	ser	de	som	ett	problem	i	undervisningen.	
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4.1.3	”Min	elev	mår	dåligt”	–	Elever	med	hög	frånvaro	
Sångpedagog	1:s	elev	Sandra	(S)	mår	generellt	väldigt	dåligt	och	kämpar	med	ångest,	
vilket	har	varit	en	orsak	till	att	Sandra	har	ganska	hög	frånvaro	i	skolan.	Detta	har	resul-
terat	i	en	osäkerhet	hos	Sångpedagog	1	i	vilken	nivå	hon	ska	lägga	undervisningen	på,	så	
att	inte	eleven	ska	må	sämre	av	lektionen:	
	

Då	har	jag	liksom	varit	osäker	på	hur	jag	ska	lägga	upp	mina	lektioner	med	
henne	så	att	hon	känner	att	hon	är	trygg	där,	och	att	hon	mår	bra	och	att	hon	
inte	tycker	att	hon…	får	ångest	av	dem.	(…)	Hon	säger	inte	så	mycket.	Hon	pra-
tar	inte	så	mycket.	Hon	är	ganska	blyg	och	osäker.	Hon	vill	inte	gärna	höras	på	
kören.	Sjunger	inte	så	starkt.	Öm…	Så	min	utmaning	där	är	hur	jag	ska	få	
henne	att	växa...	både	med	rösten	men	också	som	person,	utan	att	driva	på	för	
hårt.	(Sångpedagog	1)	
	

Sångpedagog	1	vill	dels	skapa	en	trygg	miljö,	som	inte	ska	leda	till	ångest	för	Sandra,	och	
dels	hjälpa	henne	att	växa	–	både	personlighetsmässigt	och	röstmässigt.	Denna	balans-
gång	har	varit	en	stor	utmaning	för	Sångpedagog	1.	
	

4.1.4	”Min	elev	blir	inte	nöjd”	–	Elever	med	för	höga	krav	
Sångpedagog	2	har	en	elev,	David,	som	hon	tror	har	högt	D.	Problemet,	menar	hon,	ligger	
i	att	han	inte	blir	nöjd	med	sin	insats	eller	med	sin	nivå	i	sången.	Vidare	menar	hon	att	
de	pratar	förbi	varandra,	utan	att	hitta	en	gemensam	målbild.	Detta	skapar	en	frustrat-
ion	hos	Sångpedagog	2	som	anser	att	han	har	anledning	att	vara	nöjd	med	sin	insats:	
	

Ja,	det	jobbigaste	är	nog	just	glappet	mellan	hans	egna	målsättningar	(…)	
och	den	nivån	han...	är	på.	Och	det	har	varit	svårt	att	nå	fram	med	informat-
ionen	(…)	att:	’Du	kan	ju	nå	hur	långt	du	vill,	men	du	kan	inte	göra	det	imor-
gon.	(…)	Och	så	länge	du	inte	gör	jobbet	så...	blir	du	inte	bättre.’	(…)	Det	har	ju	
nått	fram	på	ett	sätt,	(…)	men	känslomässigt	så	har	han	väldigt	lätt	för	att	bli	
besviken	på	sin	egen	insats,	medan	jag	kan	vara	supernöjd.	För	jag	ser	att	han	
har	tagit	ett	steg	framåt.	Men	han	ser	liksom	kilometern	fram	och	tycker:	’Var-
för	är	jag	inte	här?’	(…)	Då	är	det	svårt	liksom,	för	då	kan	det	hända	att	vi	inte	
ens	kommer	dit	jag	tycker	är	rimligt	att	vi	kommer	på	en	lektion.	(Sångpeda-
gog	2)	

	
Sångpedagog	2	menar	att	David	har	en	stor	målbild,	men	inte	drivet	eller	motivationen	
att	jobba	för	att	nå	dit.	David	har	även	en	lätt	diagnos,	möjligen	Asperger,	vilket	Sångpe-
dagog	2	menar	kan	bidra	till	denna	problematik.	
	

4.1.5	Sammanfattning	
Samtliga	sångpedagoger	menar	att	de	i	undervisningen	använder	verbala	instruktioner	
och	verbal	dialog	samt	ord	som	beskriver	tankar	och	upplevelser	av	det	som	händer	i	
rummet.	Sångpedagogerna	har,	gällande	sju	elever	av	tio,	tagit	upp	tidigare	problemom-
råden	i	undervisningssituationen	enligt	följande:	När	eleven	går	sin	egen	väg,	när	eleven	
har	dålig	attityd,	när	eleven	inte	vill	”bolla”,	när	eleven	mår	dåligt	eller	när	eleven	inte	
blir	nöjd.	Semiotiska	resurser	som	eleverna	i	dessa	fall	använder	är	exempelvis	att	de	
börjar	göra	något	annat	-	i	form	av	att	spela	piano,	se	sig	i	spegeln,	titta	på	mobilen,	eller	
prata	om	annat	-	eller	att	vara	tyst	och	fundera	länge	på	en	fråga	utan	att	återkomma	
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med	något	riktigt	svar.	Detta	resulterar	främst	i	att	sångpedagogerna	blir	osäkra	på	sina	
metoder	och	frustrerade	över,	eller	osäkra	på,	hur	de	ska	”nå	fram”	med	undervisningen	
till	sina	elever.	Ibland	upplever	de,	som	ett	resultat	av	detta,	att	de	blir	för	passiva	och	
ibland	att	de	blir	för	hårda	mot	sina	elever.	
	

4.2	DiSC	i	undervisningen	
Här	presenteras	hur	DiSC	använts	i	undervisningen.	Detta	innefattar	hur	DiSC	förändrat	
sångpedagogernas	självinsikt	och	syn	på	eleven	samt	hur	sångpedagogerna	utifrån	detta	
har	ändrat	sin	design	av	undervisningen.	Vidare	presenteras	vad	denna	förändring	gett	
för	resultat	både	gällande	kunskapsutveckling,	självförtroende	och	kommunikation.	
	

4.2.1	Hur	DiSC	inverkat	på	sångpedagogernas	syn	på	sig	själva	och	andra	människor	
Sångpedagogerna	upplevde	att	beskrivningarna	för	deras	beteendemönster,	både	be-
skrivningen	för	I	och	S	samt	rådgivarmönstret,	var	väldigt	träffande.	De	fick	alla	dels	nya	
insikter	om	sitt	beteende	och	dels	bekräftelse	på	sådant	(gällande	sitt	beteende)	som	de	
redan	reflekterat	mycket	över.	Exempelvis	blev	det	utifrån	rådgivarmönstret	(Inscape	
Publishing,	2006)	tydligt	för	Sångpedagog	2	att	hon	vill	ha	en	trevlig,	social	miljö	och	för	
Sångpedagog	1	varför	hon	är	så	rädd	att	köra	över	andra.	De	fick	alla	en	större	förståelse	
för	”varför	de	är	som	de	är”	och	varför	de	tycker	att	vissa	saker	är	jobbiga	eller	viktiga.	
	
Även	synen	på	andra	människor	förändrades	då	de	fick	inblick	i	de	fyra	generella	bete-
endemönstren	i	DiSC.	Vissa	beteenden	hos	de	motsatta	beteendemönstren	C	och	D	kan	
sångpedagogerna	fortfarande	bli	triggade	av	och	uppleva	som	jobbiga.	Dock	menar	
samtliga	sångpedagoger	att	inblicken	i	DiSC	har	ökat	deras	förståelse	för	olika	beteen-
den	och	beteendemönster.	De	har	blivit	mer	ödmjuka	i	att	ett	visst	beteende	som	de	ti-
digare	föraktat	eller	ogillat	inte	behöver	vara	fel,	utan	bara	annorlunda.	De	har	även	fått	
en	större	förståelse	för	att	alla	beteendemönster	både	har	positiva	och	negativa	sidor.	
Sångpedagogerna	menar	alltså	att	de,	utifrån	dessa	nya	insikter,	har	fått	en	mer	”objek-
tiv”	syn	på	andra	människor.	
	

4.2.2	Elever	med	högt	D	
Sångpedagogerna	har	en	elev	vardera	som	de	uppfattar	har	högt	D.	Sångpedagog	1	har	
Daniella	(D),	Sångpedagog	2	har	David	(D),	och	Sångpedagog	3	har	Denise	(D).	
	
Sångpedagog	1	och	2	har	tyckt	att	Daniella	(D)	och	David	(D)	varit	svårplacerade	i	DiSC.	
Sångpedagog	1:s	elev	Daniella	är	väldigt	försiktig	och	blyg,	vilket	inte	är	typiskt	för	D.	
Dock	mindes	Sångpedagog	1	att	eleven	berättat	att	hon	slutat	för	en	sång-	och	en	piano-
lärare	då	hon	upplevt	att	de	pratat	bort	lektionerna	och	att	hon	inte	lärt	sig	tillräckligt	
mycket.	Denna	fokus	på	progression	fick	Sångpedagog	1	att	tro	att	Daniella	hade	högt	D,	
och	jämförde	Daniella	med	egenskaperna	från	D-stilen.	”Då	kanske	hon	är	lite	sådär	
(som	D-stilen	är):	De	vill	att	det	ska	hända	nåt	och	de	vill	ha	resultat	och	är	lite	mer	rast-
lös	och…	lite	högre	krav”,	menade	sångpedagog	1.	Anledningen	till	att	Sångpedagog	2	
såg	David	som	D	var	främst	hans	målmedvetenhet.	Dock	brottas	hon	fortfarande	med	
hur	detta	stämmer,	då	hon	upplever	att	han	saknar	drivet	som	behövs	för	att	uppnå	
dessa	mål.	Sångpedagog	2	funderar	över	om	han	har	högt	av	ytterligare	ett	beteende-
mönster,	men	vet	ännu	inte	vilken,	då	hon	väldigt	sent	i	processen	börjat	reflektera	över	
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att	en	elev	kan	ha	högt	av	mer	än	ett	generellt	beteendemönster.	Hon	menar	även	att	
hans	lätta	Asperger-diagnos	kan	bidra	till	att	hans	beteendemönster	inte	är	entydig.	För	
Sångpedagog	3	är	det	däremot	tydligt	att	hennes	elev	Denise	har	högt	D.	Hon	ser	Denise	
som	rak,	tuff	och	är	väldigt	dominant	och	bestämd.	Denise	har	även	stor	integritet	och	
har	svårt	att	släppa	in	både	klasskompisar	och	sin	mentor	in	på	livet,	vilket	Sångpedagog	
3	tycker	stämmer	in	på	D-stilen.	
	
Samtliga	sångpedagoger	har	valt	att	ändra	sin	design	av	undervisningen	och	de	semio-
tiska	resurser	de	använder	i	mötet	med	sina	”D-elever”.	Sångpedagog	1	hade	tidigare	
försökt	vara	väldigt	varsam	och	försiktig	med	Daniella	(D),	som	är	blyg.	När	Daniella	
tycker	något	är	pinsamt	har	hon	ofta	börjat	fnissa	och	Sångpedagog	1	har	då	tidigare	
försökt	att	inte	driva	på	för	hårt.	Nu	valde	Sångpedagog	1	att	byta	strategi.	”Jag	är	myck-
et	mer	drivande.	Jag	är	mycket	mer	på.	Jag	ger	inte	upp.	(…)	Jag	har	mer	självförtroende	i	
det.”,	menar	sångpedagog	1.	Daniella	har	själv	uttryckt	att	hon	vill	bli	bättre	på	att	ex-
empelvis	sjunga	med	falsett/huvudregister.	Sångpedagog	1	valde	att	nu	utmana	henne	i	
detta	med	hjälp	av	olika	övningar.	Vid	ett	tillfälle	uppmanade	hon	Daniella	att	ställa	sig	
med	ryggen	mot	en	vägg	och	trycka	emot,	för	att	få	större	luftflöde.	När	Daniella	då	bör-
jade	fnissa	väntade	Sångpedagog	1	in	henne,	uttryckte	att	detta	inte	alls	var	pinsamt	och	
uppmanade	henne	sedan	att	försöka	igen.	”Då	kändes	det	som	att	hon	köpte	det,	liksom.	
Och	hon	gjorde	det,	och	det	blev	verkligen	jättebra”,	berättar	sångpedagog	1.	Daniella	
antog	större	utmaningar	och	hade	under	dessa	lektioner	både	sjungit	starkare	än	tidi-
gare,	hållit	längre	fraser,	och	även	börjat	erövra	sin	falsett/sitt	huvudregister.	Sångpe-
dagog	1	menar	att	Daniella	vill	bli	pushad,	eftersom	att	hon	vill	utvecklas.	Hon	säger	
även	att	om	Daniella	behöver	pushas	för	att	våga,	så	är	det	hennes	uppgift	som	sångpe-
dagog	att	ge	henne	det:	
	

Hon	svarar	på	utmaningarna.	Hon	gensvarar	på	pushandet.	(…)	Jag	säger	åt	
henne	att	ta	i	mer	och	jag	säger	det	flera	gånger.	Hon	förstår	att	jag	inte	kom-
mer	ge	mig.	(skrattar).	Då	gör	hon	det.	Och	sen	är	hon	jättenöjd	med	sig	själv	
att	hon	har	gjort	det.	(…)	Eftersom	hon	själv	är	nöjd	efteråt	så	drar	jag	slutsat-
sen	att	hon	vill	att	jag	ska	driva	på	tills	hon	gör	det.	För	det	är	ju	som	hon	sä-
ger,	ja	men	’jag	vill	ju	kunna	sjunga	i	falsett...’	(…)	Så	hon	behöver	den	här	
knuffen	och	det	här	pushandet	för	att	liksom,	våga.	Och	då	är	det	ju	min	upp-
gift	att	ge	det	till	henne	också.	(Sångpedagog	1)	

	
Både	Sångpedagog	1	och	Daniella	var	båda	väldigt	glada	efter	dessa	lektioner	och	väldigt	
nöjda	med	resultaten.	”Nu	kan	du	vara	stolt	över	dig	själv”	hade	sångpedagog	1	sagt,	
varav	Daniella	svarat:	”Ja,	jag	är	så	sjukt	stolt	över	mig	själv”.	Detta	gav	Sångpedagog	1	
bekräftelse	på	att	den	nya	metoden	var	uppskattad	och	att	hon	tänkt	rätt	när	hon	sett	
Daniella	som	D:	
	

Och	det	låter	nästan	som	att	det	var	det	viktigaste	för	henne	liksom.	Att	det	
var	resultatet	som	var	det	viktiga,	även	om	hon	hade	fnissat	och	varit	osäker	
på	vägen.	(…)	Så	då	tänker	jag	att	det	känns	ändå	som	ett	D-tänk.	(Sångpeda-
gog	1)	
	

En	förändring	Sångpedagog	2	har	gjort	i	mötet	med	sin	elev,	David	(D),	är	att	använda	
färre	ord.	Tidigare	har	hon	vid	instruktioner	gett	information	i	flera	led,	inför	en	sång-
övning.	”Nu	ska	du	göra	det	här	och	det	här,	för	att	det	är	bra	för	det	här…	Och	tänk	sam-
tidigt	på	det	här	och	det	här”,	menar	hon	att	hon	tidigare	kunde	säga.	Nu	försöker	hon	



	 30	

hålla	ner	antal	ord	och	bara	ge	en	instruktion	i	taget:	”Nu	ska	du	göra	det	här.	Punkt.”	
När	han	sedan	gjort	det	kan	hon	komplettera	med	nästa	instruktion.	Detta	tycker	hon	
har	funkat	väldigt	bra	och	menar	att	de,	med	detta	arbetssätt,	kommer	längre	och	hinner	
mer	på	lektionerna.	När	han	första	gången	skulle	improvisera	i	en	jazzlåt,	vilket	brukar	
vara	väldigt	svårt	första	gångerna,	så	använde	hon	denna	strategi.	Hon	förvånades	över	
hur	bra	han	klarade	uppgiften.	Även	då	David	genom	denna	metod	utvecklats	snabbare	
kvarstår	problemet	att	han	själv	inte	är	nöjd	med	sin	insats,	vilket	fortfarande	skapar	en	
frustration	hos	Sångpedagog	2.	
	
Sångpedagog	3	berättar	att	hon	blivit	mer	tydlig	i	relationen	till	Denise	(D),	särskilt	när	
det	gäller	sådant	som	Denise	egentligen	inte	vill	göra.	Sångpedagog	3	behöver	i	dessa	
situationer	motivera	sina	val	exempelvis	utifrån	betygskriterier	och	vara	tydlig	med	vad	
som	krävs	av	eleven,	säger	hon.	Detta	menar	hon	kräver	mer	förberedelse	än	vad	hon	
vanligtvis	gör,	och	hon	behöver	”styra	upp	sitt	tänk	mer”,	istället	för	att	som	tidigare	
vara	spontan	och	pröva	sig	fram	under	lektionens	gång.	Sångpedagog	3	har	endast	haft	
en	lektion	med	Denise	under	undersökningsperioden	då	två	av	lektionstillfällena	föll	
bort.	Under	denna	lektion	var	Sångpedagog	3	förberedd,	uppstrukturerad	och	tydlig.	
”Det	här	anatomihäftet	ska	du	läsa.	Det	här	ska	du…	(Skrattar)	Här	visar	jag	bilder…”	
återberättar	Sångpedagog	3,	med	tydligt	tonläge	samtidigt	som	hon	markerar	orden	
med	händerna	i	bordet.	Detta	menar	hon	fungerade	väldigt	bra	med	Denise.	”Då	blir	hon	
på	hugget,	på	ett	helt	annat	sätt.”	Detta	arbetssätt	har	även	resulterat	i	att	personkemin	
blivit	bättre,	menar	Sångpedagog	3,	och	säger	även	att	hon	har	lättare	nu	att	nå	fram	till	
eleven.	”Men	med	henne	blev	det	en	sån	stor	skillnad,	upplevde	jag.	Att	det	går	så	myck-
et	bättre.	För	att	just	det	här	att	jag	ska	få	med	mig	henne	som	person.	(…)	Kommunikat-
ionen	blev	bättre	då”,	berättar	sångpedagog	3.	Hon	fick	även	en	ny	syn	på	Denise	och	
menar	att	Denise	blev	duktigare	i	hennes	ögon	då	hon	nu	fick	chans	att	visa	fler	egen-
skaper	”på	sitt	sätt”.	Hon	tycker	även	att	Denise	verkar	gladare.	Detta	till	skillnad	från	
tidigare	lektioner	då	Denise	blivit	uttråkad,	negativ	och	slapp	när	hon	tyckt	att	sångpe-
dagogen	inte	varit	nog	planerad	eller	uppstrukturerad,	berättar	Sångpedagog	3.	
	

4.2.3	Elever	med	högt	i	
Samtliga	sångpedagoger	har	en	varsin	elev	representerad	i	i-stilen.	Sångpedagog	1	har	
Isac	(I),	Sångpedagog	2	har	Ida	(I)	och	Sångpedagog	3	har	Isabell	(i,	S).	Isabell	har	högst	
av	det	generella	beteendemönstret	I,	men	har	även	högt	av	S.	Sångpedagog	2	menar	att	
personkemin	med	Ida	fungerar	bra,	medan	både	Sångpedagog	1	och	Sångpedagog	3	tidi-
gare	sett	problemområden	med	deras	elever.	Detta	trots	att	samtliga	sångpedagoger	har	
högt	I	och	S	i	sitt	DiSC-resultat.	
	
Som	tidigare	nämnts	kan	Sångpedagog	3	uppleva	att	Isabell	(i,	S)	dels	kan	bli	tuff	och	
arrogant	(vilket	inte	är	likt	i-stilen),	dels	bli	väldigt	anpasslig	och	inte	säga	vad	hon	me-
nar.	Sångpedagog	3	hade	av	en	händelse	ett	samtal	med	Isabell	där	det	framkom	att	Isa-
bell	mår	dåligt	över	en	viss	situation	i	hennes	familj	som	dessutom	gör	henne	osäker	på	
hur	andra	ser	på	henne.	Det	framkom	också	i	detta	samtal	att	Isabell	även	känner	sig	
otrygg	under	sånglektionen.	Detta	samtal,	och	Isabells	anpasslighet	under	lektionstid,	
fick	Sångpedagog	3	att	tolka	hennes	beteendemönster	som	I	och	S.	Hon	beskriver	att	
hennes	syn	på	eleven	har	förändrats.	”Att	hon	egentligen	är	osäker.	Att	hon	är	inte	så	
stark	som	jag	fått	skenet	av	tidigare”,	beskriver	Sångpedagog	3.	Hon	började	fundera	
över	hur	Isabell	mår	och	började	även,	utifrån	beskrivningen	i	DiSC,	bemöta	henne	med	
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större	varsamhet	istället	för	den	hårdhet	hon	i	vissa	fall	kunde	bemöta	Isabell	med	tidi-
gare.	Sångpedagog	3	började	även	tänka	mer	på	att	ge	positiv,	men	konkret	feedback,	
vilket	hon	även	det	läste	sig	till	i	DiSC.	Detta	menar	Sångpedagog	3	har	lett	till	att	Isabell	
vågat	mer	på	lektionen.	Ett	exempel	på	detta	var	när	de	övat	på	att	sjunga	starkt	i	bröst-
register.	”Hon	har	vågat	stå	där	och	ropa	i	rummet.	Högt	också.	Och	märkt	att:	Gud,	vad	
jag	kunde	det	här!	Och	vad	roligt	det	blev!”	Sångpedagog	3	menar	att	detta	berodde	på	
att	Isabell	slappnade	av	mer	nu	och	kände	sig	trygg.	Detta	i	kombination	med	att	Sång-
pedagog	3	försökt	välja	en	låt	hon	trodde	Isabell	skulle	gilla,	för	att	lättare	få	med	sig	
henne.	Sångpedagog	3	ändrade	även	sitt	beteende	gentemot	Isabells	anpasslighet.	Då	
hon	upplevt	att	Isabell	ofta	svarat	på	frågor	på	det	sätt	som	hon	tror	andra	vill	höra,	bör-
jade	Sångpedagog	3	nu	kontrollera	svaren	genom	att	”läsa	mellan	raderna”,	berättar	
hon,	och	även	testa	svaren	i	praktiken.	Det	räcker	alltså	inte	med	att	Isabell	säger	”det	
går	bra”,	utan	de	behöver	även	prova,	för	att	se	om	svaret	stämmer.	Sångpedagog	3	är	
nöjd	med	detta	tillvägagångssätt	och	menar	att	Isabell	nu	lättare	själv	inser	vad	hon	kan,	
vad	som	är	svårt	och	vad	hon	behöver	jobba	mer	på.	
	
Sångpedagog	1	och	Sångpedagog	2	har	gett	sina	i-elever	både	mer	utrymme	att	verbali-
sera	sina	tankar,	vilket	står	under	kategorin	”vad	i-stilen	vill	ha”,	och	även	mer	struktur	
och	hjälp	till	uthållighet,	vilket	står	under	kategorin	”vad	i-	stilen	behöver”.	Att	Sångpe-
dagog	1	har	valt	att	ge	Isak	(i)	mer	struktur	i	undervisningen	beror	dels	på	att	hon	läst	i	
DiSC	att	det	är	det	han	behöver,	och	dels	på	att	hennes	nya	självinsikt	fått	henne	att	våga	
vara	mer	drivande	och	”auktoritär”,	som	hon	kallar	det.	Sångpedagog	1	har	även	börjat	
ge	Isak	mer	utrymme	att	sätta	ord	på	sina	tankar	och	ge	tid	till	hans	inspiration.	Denna	
balans	hos	Sångpedagog	1,	mellan	att	lyssna	och	att	driva	på,	har	gjort	att	hon	känt	sig	
lugnare	under	lektionen.	De	har	fått	en	mycket	bättre	dialog	och	ett	mycket	bättre	sam-
arbete,	menar	hon,	vilket	även	lett	till	att	han	har	utvecklats	snabbare	under	lektionerna.	
Sångpedagog	1	har	använt	tydliga	bilder	och	gjort	tydliga	övningar	med	Isak,	vilket	har	
gjort	att	han	nu	övat	hemma	på	de	övningar	de	jobbat	med	under	lektionen.	Tidigare	
kunde	han	öva	på	något	helt	annat,	berättar	sångpedagog	1.	Hon	har	reflekterat	över	
huruvida	Isak	behöver	hjälp	att	strukturera	upp	sin	egen	övning	eftersom	i-stilen	kan	ha	
svårt	med	detta.	Hon	har	dock	kommit	fram	till	att	om	Isak	får	göra	tydliga	övningar	un-
der	lektionen,	kombinerat	med	inspiration,	så	behövs	ingen	ytterligare	struktur	för	att	
han	självmant	ska	öva	”på	rätt	saker”	hemma.	
	
Sångpedagog	2	har	inte	upplevt	några	problem	med	Ida	(i)	när	det	gäller	personkemi	
och	samarbete,	och	Ida	har	inte	heller	några	problem	att	ta	till	sig	ämnet.	Sångpedagog	
2:s	självinsikt	i	och	med	DiSC-testet,	och	i-stilens	beskrivning	om	Ida,	har	lett	till	att	
Sångpedagog	2	nu	vill	ge	ännu	mer	utrymme	för	Ida	att	verbalisera	sina	tankar.	Sångpe-
dagog	2	anser	att	detta	reflekterande	är	centralt	–	både	för	henne	själv	som	person,	men	
även	i	kursplanen	–	och	har	därför	valt	att	nu	låta	detta	få	ännu	större	utrymme.	Tidi-
gare	har	Sångpedagog	2	snabbt	blivit	nöjd	med	svaret	och	gått	vidare,	medan	hon	nu	
väntar	in	Ida	för	ännu	mer	utförliga	svar	och	även	ställer	följdfrågor.	Ännu	en	förändring	
Sångpedagog	2	gjort	är	att	hon	nu	utmanar	Ida	utifrån	punkten	”Denna	person	behöver:	
Slutföra	uppgifter”	(Inscape	Publishing,	2006,	s.	6),	och	menar	att	de	nu	inte	släpper	en	
övning	eller	en	låt	förrän	de	nått	avsett	delmål:	
	

Att	inte	släppa	en	låt,	liksom,	förrän	den	är	där	jag	anser	att	vi	kan	ha	den.	(..)	
Och	att	nå	hela	vägen,	om	vi	har	pratat	om	en	viss	detalj.	Om	vi	har	pratat	om	
att	hon	ska	använda	vibrato	på	några	långa	toner	–	att	jag	inte	ger	mig	med	det	
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liksom,	utan	att	vi	fortsätter	med	det	hela	vägen	och	att	hon	håller	fokus.	
(Sångpedagog	2)		

	
Tidigare	har	Sångpedagog	2	släppt	sådana	delmål	när	hon	ansett	att	det	varit	bra	nog.	
Detta	eftersom	Sångpedagog	2	ansett	att	Ida	varit	en	elev	som	rört	sig	ganska	fort	
framåt,	samtidigt	som	målen	i	kursplanen	inte	varit	så	avancerade.	”Men	jag	tänker	att	i	
och	med	att	hon	är	en	elev	med	hyfsat	snabb	progression,	så	kan	vi	faktiskt	lyxa	till	det	
med	att	hålla	kvar,	och	verkligen	putsa,	och	nå	hennes	längsta.”	Sångpedagog	2	menar	
att	de	elever	som	redan	trivs	på	lektionen	kan	utmanas	lite	medan	elever	som	är	mer	
osäkra	och	där	personkemin	inte	fungerat	så	bra,	dessa	elever	vill	hon	istället	möta	på	
deras	”hemmaplan”,	berättar	hon	med	bakgrund	mot	de	två	rubrikerna	”denna	person	
behöver”	kontra	”denna	person	vill	ha”	(Inscape	Publishing,	2006,	s.	6).	
	

4.2.4	Elever	med	högt	S	
Fyra	av	studiens	tio	elever	anses	av	sångpedagogerna	ha	högt	S.	Sångpedagog 1 har 
Sandra (S) och Sångpedagog 2 har eleverna Saga (S) och Stina (S, ?). Stina	verkar	även	ha	
högt	av	ännu	ett	generellt	beteendemönster,	dock	ännu	oklart	för	Sångpedagog	2	vilken.	
Sångpedagog 3 har Simon (S).	
	
Sångpedagog	3	menar	att	hon	har	bra	personkemi	med	Simon	(S).	Han	är	som	en	”nalle-
björn”,	lugn	och	snäll,	menar	Sångpedagog	3,	vilket	passar	bra	med	S-stilen.	Han	har	
dock	svårt	för	sången	och	svårt	att	hitta	rätt	toner,	men	Sångpedagog	3	har	redan	in-
nan	undersökningen	hittat	strategier	för	att	jobba	med	detta	på	ett	sätt	som	verkar	fun-
gera	bra	för	Simon.	DiSC	blev	för	Sångpedagog	3	en	bekräftelse	på	att	hon	redan	tänker	
rätt	och	använder	bra	metoder.	Dessa	strategier,	som	hon	nu	fick	bekräftat	att	S-stilen	
mår	bra	av,	var	bland	annat	positiv	och	konkret	feedback,	där	hon	ärligt	uppmuntrar	
honom	för	det	han	gör	bra	och	även	är	noga	med	att	ge	konkret	och	ärlig	feedback	på	det	
som	inte	blir	rätt.	Vidare	vill	S-stilen	ha	förutsägbarhet	och	kontinuitet,	vilket	även	det	
blev	en	bekräftelse	för	henne.	Sångpedagog	3	hade	i	början	av	året	med	honom	utgått	
från	sitt	normalläge	att	prova	sig	fram	under	lektionens	gång,	för	att	i	samspel	med	ho-
nom	hitta	de	övningar	som	passar.	När	Sångpedagog	3	sedan	istället	började	använda	
samma	uppvärmningsövningar	under	varje	lektion	blev	han	tryggare	i	sången,	började	
hitta	rätt	toner	och	utvecklades	snabbare.	När	hon	därefter	läste	om	S-stilen	upplevde	
hon	att	detta	stämde	bra	in	på	de	strategier	hon	redan	upptäckt	och	börjat	använda	för	
Simon.	
	
Sångpedagog	2	har	tidigare	upplevt	svårigheter	gällande	Saga	(S)	och	Stina	(S,	?)	som	är	
tystlåtna.	Då	Sångpedagog	2	anser,	som	tidigare	nämnt,	att	det	är	centralt	i	undervis-
ningen	att	kunna	reflektera	över	sin	utveckling	har	hon	tidigare	försökt	styrka	Saga	och	
Stina	i	detta	genom	att	fortsätta	ställa	frågor.	”Jag	har	försökt	använda	den	utmaningen	
hela	tiden	och	tänkt	lite	grann	som:	Alla	barnen	som	är	dåliga	i	matte	måste	ha	mer	
matte.”	Då	Sångpedagog	2	upplevt	att	denna	strategi	inte	fungerar	på	Saga	och	Stina	
valde	hon	nu,	i	och	med	denna	undersökning,	att	byta	strategi.	Följande	säger	Sångpeda-
gog	2	om	Saga:	”Å	då	försökte	jag	utgå	från	det	att:	A,	men	ok.	Vem	är	hon	då?	Och	var	
trivs	hon	då?	(…)	Med	henne	har	jag	tänkt	att	jag	inte	ska	utmana	utan	bara	försöka	hitta	
’Var	är	du	någonstans?’	och	’Hur	ska	jag	vara	för	att	du	ska	känna	dig	som	hemma?’”,	
berättar	sångpedagog	2.	
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Det	sångpedagog	2	därför	har	gjort	för	att	skapa	trygghet	hos	sina	båda	elever	med	högt	
S	är	att	hålla	ner	antalet	frågor	och	inte	öppna	upp	för	diskussion.	Detta	gäller	exempel-
vis	uppvärmningsövningarna	då	Sångpedagog	2	inte	längre	tar	omvägen	via	en	fråga	för	
att	berätta	för	Saga	vad	hon	behöver	göra	annorlunda:	
	

Till	exempel	så	handlar	det	om	uppvärmning.	Att	inte	hålla	på	att	fråga	så	
mycket	då	om	hur	det	kändes	och	hur	det	gick,	och	hur	hon	tyckte,	och	hur	
hon	upplevde	och...	sådär.	Vilket	jag	i	och	för	sig	tycker	är	väldigt	viktigt	att	jag	
gör.	Men	det	kommer	jag	ju	kunna	göra	sen,	(…)	när	hon	har	landat.	Utan	sna-
rare	att	bara	köra	på.	Och	märker	jag	nånting	som	hon	gör	som	jag	inte	vill	att	
hon	ska	göra	-	att	inte	gå	omvägen	via	en	fråga	då	i	stil	med	att:	Tänkte	du	på	
att	du	bytte	till	falsett…?	Jag	behöver	inte	säga	så,	utan	jag	kan	säga:	Nu	bytte	
du	till	falsett.	Jag	vill	inte	att	du	gör	det.	(...)	Och	så	gör	hon	inte	det,	och	så	blir	
det	inga	konstigheter.	(Sångpedagog	2)	

	
Sångpedagog	2	har	även,	liksom	Sångpedagog	3,	nu	sett	att	S-stilen	behöver	kontinuitet	
och	förutsägbarhet.	Sångpedagog	2	har	dock	inte	dragit	detta	så	långt	att	hon	(som	
Sångpedagog	3)	använt	samma	övningar	varje	gång.	Det	hon	dock	har	gjort	med	Saga	är	
att	endast	använda	sig	av	de	övningar	Saga	känner	till,	och	med	fokus	som	de	tidigare	
haft.	Även	detta	har	gjorts	för	att	skapa	trygghet	för	Saga	och	för	att	möta	henne	på	hen-
nes	hemmaplan.	
	
Sångpedagog	2	menar	att	dessa	strategier	med	Saga	och	Stina	har	fallit	ut	helt	olika.	Med	
Saga	har	hon	upplevt	jättestor	skillnad.	”Vi	får	mer	gjort”,	berättar	sångpedagog	2.	”Det	
går	fortare	fram	och	vi	kommer	längre	innan	vi	byter	låt”.	Hon	menar	även	att	detta	på-
verkat	kommunikationen.	”Hon	tar	för	sig	mer,	vilket	ju	är	det	jag	önskat	mig	hela	tiden.	
(…)	Medan	nu	när	jag	har	stramat	åt	det	lite	och	det	finns	tydliga	ramar	och	tydliga	ruti-
ner,	då	kan	hon	släppa	sargen.”	Sångpedagog	2	berättar	att	hon	är	gladare	när	hon	för-
bereder	lektionen	och	när	Saga	är	på	väg,	därför	att	de	nu	har	hittat	en	metod	och	ett	
arbetssätt	som	hon	tycker	fungerar	mycket	bättre	än	tidigare	arbetssätt.	”Jag	upplever	
att	hon,	lika	som	jag,	tycker	att	det	är	enklare.	(…)	Hon	känns	inte	lika	förvirrad	(skrat-
tar)	som	hon	var	innan,	när	jag	kommer	med	alla	mina	frågor…”,	berättar	Sångpedagog	2	
om	Saga.	
	
Dock	har	det	inte	alls	blivit	samma	resultat	med	Stina,	berättar	Sångpedagog	2,	gällande	
kommunikationen.	”Och	det	är	väl	där	som	jag	känner	att	det	inte	förändrats	så	mycket,	
just	med	Stina,	medans	däremot	med	Saga	–	Jättestor	skillnad”,	menar	hon.	”Alltså,	jag	
har	nått	fram	lite	bättre,	och	upplever	att	hon	är	lite	tryggare	kanske,	i	att	jag	blir	tydli-
gare,	men	inte	alls	på	samma	sätt.”	berättar	Sångpedagog	2	och	är	osäker	på	om	hon	har	
tänkt	rätt	när	hon	har	sett	Saga	som	S.	Hon	behöver	fundera	vidare,	menar	hon,	på	om	
det	är	ännu	ett	beteendemönster	som	behöver	adderas.	
	
Sångpedagog	1	upplever	stor	förändring	när	det	gäller	Sandra	(S).	Sångpedagog	1	bör-
jade	bemöta	henne	med	värme	och	omtanke,	på	liknande	sätt	som	Sångpedagog	3	med	
hennes	i-elev,	Ida.	De	menar	båda	att	när	de	började	fundera	över	hur	eleven	mår	växte	
omsorgen	till	dem	och	de	kunde	bemöta	dem	med	större	varsamhet.	
	
Sångpedagog	1	ansåg	att	S-spalten	i	beskrivningen	av	de	generella	beteendemönstrena	
var	den	som	stämde	bäst	in	på	Sandra.	”Jag	tänkte	ju	att	hon	var	ett	S	för	hon	är	lite…	
tillbakadragen	(…)	Hon	är	alltid	snäll	och	hon	är	alltid…	positiv	på	något	sätt	(…)	Hon	är	
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säkert	en	sån	som	hjälper	andra	(…)	vill	ha	en	bra	stämning,	hon	gör	inget	väsen	av	sig	
(…)	Jag	kan	tänka	mig	att	hon	vill	ha	så	få	konflikter	som	möjligt”	säger	Sångpedagog	1	
när	hon	går	igenom	S-spalten.	”Just	det	här	med	lugnet,	(…)	tillbakadragenheten,	(…)	och	
snällheten”,	menar	Sångpedagog	1	bekräftar	Sandras	höga	S.	
	
Sångpedagog	1	har	tidigare	upplevt	olika	svårigheter	i	mötet	med	Sandra,	då	hon	upp-
levt	att	Sandra	varit	”för	snäll”	och	att	Sandra	haft	hög	frånvaro.	Redan	tidigare	har	
Sångpedagog	1	haft	som	strategi	att	vara	varsam,	mjuk	och	förstående	gentemot	Sandra	
och	hon	har	varit	mån	om	att	inte	ge	för	stora	utmaningar	eller	pressa	Sandra	för	hårt.	
Detta	har	Sångpedagog	1	fortsatt	med	i	och	med	underökningen,	men	blivit	ännu	mer	
mån	om	att	skapa	en	trygg	miljö,	menar	hon.	
	
Sångpedagog	1	hittade	nu	även	tre	nya	aspekter	av	vad	S-stilen	vill	ha,	som	hon	nu	valde	
att	gå	in	lite	extra	för.	En	ny	aspekt	för	Sångpedagog	1	var	att	S-stilen	trivs	i	ett	lägre	
tempo.	”Jag	har	ju	naturligt	ett	ganska	högt	tempo,	så	jag	tänkte:	Nej,	jag	ska	försöka	ta	
det	lugnt,	lyssna,	inte	stressa	på	och	inte	tänka	så	mycket	på	resultat”	menar	hon.	Nytt	
för	henne	var	även	att	S-stilen	vill	ha	små	förändringar	och	förutsägbarhet	och	visad	
uppskattning	och	personligt	beröm.	Sångpedagog	1	började	nu	väldigt	mjukt,	och	i	små	
steg,	förbereda	Sandra	för	eventuella	nya	moment.	
	
Detta	arbetssätt,	med	nytt	tempo,	förutsägbarhet	och	personligt	beröm,	menar	Sångpe-
dagog	1	gav	väldigt	bra	resultat.	Sandra	vågade	både	improvisera	i	en	jazzlåt	och	sjunga	
starkare	än	tidigare,	vilket	Sångpedagog	1	menar	var	stora	utmaningar.	”Jag	är	jättenöjd	
med	hennes	framsteg”,	berättar	Sångpedagog	1.	”Resultaten	blev	bra.	Jag	tror	att	hon	
känner	sig	nöjd	med	sin	egen	insats	och	jag	är	väldigt	glad	att	hon	vågade.”	Nytt	var	även	
att	Sandra	nu	vågade	säga	till	att	hon	nått	sin	gräns	för	hur	mycket	hon	vågade	bli	pus-
had.	”Nu	vågar	jag	inte	mer	för	min	mentala	spärr,	sa	hon”,	berättar	Sångpedagog	1.	
”Hon	har	aldrig	sagt	det	förut”,	säger	sångpedagog	1,	och	menar	att	det	enda	tillfälle	hon	
har	att	jämföra	med	var	då	hon	sagt	”det	är	lugnt”	när	Sångpedagog	1	tidigare	frågat	om	
hon	pushade	på	för	hårt.	”Så	det	var	häftigt	att	hon	verkligen	sa	det	(…)	att	hon	var	ärlig,	
liksom.”	Denna	situation	bekräftade	även	att	Sångpedagog	1	tänkt	rätt	då	hon	valt	att	
inte	pusha	Sandra	för	hårt.	”Det	är	nog	helt	rätt	att	ta	det	så	pass	lugnt.”	Ytterligare	en	
bekräftelse	kom	då	Sandra	rodnat	när	Sångpedagog	1	i	slutet	av	en	lektion	gett	henne	
mycket	beröm.	Detta	blev	en	bekräftade	för	Sångpedagog	1	att	Sandra	verkade	behöva	
denna	form	av	uppskattning,	eftersom	hon	verkade	ta	till	sig	det.	
	
Sångpedagog	1	är	väldigt	nöjd	med	dessa	nya	strategier.	Hon	menar	att	hon	nu	hittat	
nycklar	för	hur	hon	bättre	kan	bemöta	Sandra	och	hur	hon	kan	utforma	en	lektion	som	
blir	bra	och	lagom	utmanande.	Dessa	strategier	gör	att	Sångpedagog	1	inte	längre	kän-
ner	av	den	osäkerhet	hon	tidigare	känt	och	att	hon	nu	känner	sig	lugnare	i	hur	hon	ska	
vara.	Sångpedagog	1	är	även	glad	över	att	Sandra	nu	växer,	vilket	sångpedagog	1	menar	
är	det	bästa	av	allt.	
	

4.2.5	Sångpedagogernas	syn	på	DiSC	i	undervisningen	
Samtliga	sångpedagoger	menar	att	DiSC	har	hjälpt	dem	i	relation	till	sina	elever.	De	me-
nar	vidare	att	de	kommer	fortsätta	använda	detta	redskap,	både	när	det	gäller	de	tre	till	
fyra	elever	vardera	som	sångpedagogerna	redan	studerat,	men	även	i	nya	situationer.	
De	menar	att	de	särskilt	kommer	att	använda	detta	system	när	de	stöter	på	problem	
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med	elevsituationen	eller	upplever	en	ickefungerande	personkemi.	”Då	kommer	jag	gå	
tillbaka	till	det	här…	och	titta”	säger	Sångpedagog	3	och	pekar	på	sidan	sex	i	Personpro-
filen.	Hon	säger	vidare	att	hon	tänker	hänga	upp	en	kopia	på	anslagstavlan	på	sitt	kontor	
så	att	hon	alltid	har	det	tillgängligt.	Även	Sångpedagog	2	menar	att	särskilt	när	det	gäller	
situationer	”där	det	är	nånting	som	inte	klickar,	eller	där	det	är	något	problem	–	där	är	
det	ju	superviktigt	och	jättevärdefullt	att	få	ett	konkret	verktyg	som	man	faktiskt	kan	
använda	på	det”,	säger	hon,	och	syftar	på	att	även	andra	lärare	kan	behöva	detta	system	
för	sin	undervisning.	
	
Sångpedagog	2	menar	att	detta	med	att	kunna	individanpassa	sin	undervisning,	att	se	
varje	elev,	egentligen	är	en	ganska	allmän	lärarfilosofi,	och	har	i	och	med	denna	studie	
frågat	sig	själv	om	detta	inte	är	något	som	lärare	redan	borde	kunna	–	utan	DiSC.	Hon	
berättar	att	under	hennes	utbildning	”så	var	det	ju	en	hel	del	prat	om	det	här	stora	–	att	
se	varje	elev,	(och)	anpassa.”,	säger	hon,	men	menar	att	det	inte	pratades	om	hur	de	
skulle	göra	detta.	DiSC	har	dock	gett	henne	redskap	för	detta	som	hon	tidigare	saknat:	
	

DiSC)	har	ju	gjort	stor	skillnad	för	mig.	Att	jag	verkligen	har	funderat	på	det	i	
detalj	och	(…)	fått	de	här	systemen	att	utgå	från.	Snarare	än,	som	jag	gjort	tidi-
gare	då,	att	i	väldigt	stora	ordalag	fundera	på	vad	är	det	här	för	typ	av	person.	
(…)	Jag	ska	försöka	se	varje	enskild	elev,	och	jag	gör	det,	men	jag	vet	inte	rik-
tigt	vad	jag	ser.	Och	jag	vet	inte	vad	jag	gör	med	informationen	jag	ser	heller.	
Utan	jag	ba’	försöker	lite,	såhär.	(…)	Så	har	det	blivit	mer	konkret	nu.	(Sångpe-
dagog	2)	

	
Sångpedagog	2	menar	vidare,	som	svar	på	hennes	frågeställning	ovan,	att	även	då	lärare	
borde	kunna	individanpassa	undervisningen	till	varje	enskild	elev	så	kan	de	inte	det.	
Vidare	understryker	hon	att	ett	system	som	DiSC	dels	har	hjälpt	henne	och	dels	är	ett	
viktigt	redskap	då	lärare	stöter	på	problematik	i	undervisningssituationen.	I	de	flesta	fall	
menar	hon	att	lärare-elev-förhållandet	fungerar	bra,	men	även	i	dessa	fall	kan	undervis-
ningssituationen	bli	ännu	bättre	med	ett	redskap	som	DiSC,	anser	hon.	
	

4.2.6	Sammanfattning	
Samtliga	sångpedagoger	har	använt	sig	av	DiSC	i	undervisningen	med	deras	vardera	tre	
till	fyra	elever.	De	har	utifrån	beskrivningen	av	de	fyra	generella	beteendemönstren	i	
DiSC	Classic	Personprofil	kunnat	urskilja	dels	vilken	eller	vilka	beteendemönster	ele-
verna	hade	högt	av,	genom	att	studera	elevernas	användning	av	olika	semiotiska	resur-
ser	samt	dels	vad	eleverna	trivs	med	för	design	av	undervisning	och	vilka	utmaningar	
eleven	behöver	för	att	stärkas.	Samtliga	sångpedagoger	hade	minst	en	elev	vardera	som	
de	upplevde	representerade	D-stilen,	i-stilen	och	S-stilen,	men	ingen	elev	från	C-stilen.	I	
de	flesta	av	fallen	valde	sångpedagogerna	att	ändra	sin	design	för	att	bättre	bemöta	sina	
elever	och	med	någon	enstaka	elev	blev	DiSC	istället	en	bekräftelse	på	en	redan	funge-
rande	design.	
		
Att	försöka	urskilja	elevens	generella	beteendemönster	och	även	anpassa	sitt	eget	bete-
ende	i	förhållande	till	detta	har	påverkat	sångpedagogernas	design	och	val	av	semiotiska	
resurser	i	undervisningen.	Semiotiska	resurser	som	sångpedagogerna	bland	annat	har	
använt	sig	av	med	D-elever	är	ett	snabbare	tempo,	mer	målmedvetenhet,	ett	mer	direkt	
och	bestämt	bemötande	och	färre	ord.	Någon	sångpedagog	går	mer	direkt	på	sången	
istället	för	att,	som	tidigare,	ge	instruktioner	i	flera	led.	De	har	utmanat	sig	själva	utifrån	
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sitt	eget	beteendemönster	att	våga	vara	mer	drivande	och	mindre	”trevliga”	eller	försik-
tiga	mot	sina	D-elever.	Ännu	en	faktor	som	påverkats	är	måttet	av	förberedelser.	
	
Semiotiska	resurser	sångpedagogerna	använt	med	i-elever	är,	liksom	tidigare,	ett	glatt	
humör	och	en	stor	lagd	vikt	på	dialog	och	konversation.	I	vissa	fall	har	de	utökat	detta	
fokus	på	konversation	till	att	lyssna	mer	på	elevens	tankar	och	reflektioner	eller	frågat	
ännu	mer	frågor	för	att	utmana	elevens	reflekterande.	De	har	även	visat	värme	och	om-
sorg	i	mötet	med	i-eleverna.	Några	elever	har	vidare	utmanats	att	hålla	kvar	fokus	på	
undervisningen	eller	uppgiften	då	de	tidigare	glidit	iväg	på	sidospår	eller	nöjt	sig	för	
tidigt	med	en	sång	eller	ett	delmål	i	en	sång.	Någon	har	med	sin	i-elev	använt	sig	mer	av	
bilder	eller	”målande	beskrivningar”.	
	
Gällande	S-eleverna	har	sångpedagogernas	bemötande	blivit	mer	varsamt	och	varmt	
mot	eleverna.	De	har	vidare	haft	ett	mycket	lugnare	tempo	i	undervisningen	och	gett	
mer	medvetet	beröm,	menar	de.	I	vissa	fall	har	sångpedagogerna	använt	färre	ord	och	
även	ställt	färre	frågor.	
	
Att	på	detta	sätt	anpassa	sin	design	till	varje	elev	resulterade	i	större	självsäkerhet	för	
pedagogerna	då	de	upplevde	att	de	nu	hade	en	fungerande	strategi.	Vidare	upplevde	
sångpedagogerna	följande	resultat:	bättre	personkemi,	bättre	kommunikation	och	
snabbare	progression	i	elevernas	utveckling.	Detta	gäller	både	i	de	förhållanden	som	har	
koppling	till	tidigare	problemområden	och	de	förhållanden	som	inte	har	det.	Sångpeda-
gogerna	har	beskrivit	förändringen	av	sitt	eget	och	elevernas	välbefinnande	med	orden	
”tryggare”	och	”gladare”.	
	

4.3	Slutsatser	av	resultatet	
I	detta	delkapitel	presenteras	slutsatser	av	studiens	resultat	och	forskningsfrågornas	
svar	förtydligas.	
	

4.3.1	Dessa	problemområden	har	sångpedagogerna	tidigare	upplevt	i	sin	undervisning	i	
frågan	om	samspelet	med	eleverna	
Sångpedagogerna	menar	att	det	finns	områden	i	undervisningssituationen	som	tidigare	
varit	problematiska	gällande	de	flesta	av	studiens	valda	elever.	Dessa	problemområden	
berör	samspelet	mellan	lärare	och	elev	och	framförallt	aspekter	som	kommunikation,	
verbal	dialog,	gemensamt	fokus	under	lektionen	och	gemensam	målbild	för	eleven.	
Dessa	problemområden	menar	de	har	lett	till	en	osäkerhet	hos	pedagogerna	och	även	i	
vissa	fall	onödig	irritation.	Samtliga	sångpedagoger	menar	att	de,	utifrån	sin	beteende-
stil,	uppskattar	en	väl	fungerande	kommunikation	med	eleverna	och	ord	som	beskriver	
tankar	och	upplevelser	av	det	som	händer	i	rummet.	De	menar	att	de	därför	blir	obe-
kväma	då	de	inte	känner	att	de	”möter”	eleven	verbalt.	
	
Resultatet	visar	även	att	olika	beteendemönster	representeras	i	de	olika	problemom-
rådena.	Exempelvis	kan	både	i-	och	D-elever	vilja	gå	sin	egen	väg,	och	både	i-	och	D-	ele-
ver	kan	upplevas	ha	dålig	attityd.	Sångpedagogernas	beskrivna	problemområden	är	
alltså	inte	samma	för	alla	elever	inom	ett	beteendemönster	och	på	samma	sätt	ger	inte	
elevernas	beteendemönster	ett	givet	problemområde.	
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4.3.2	Kunskaperna	om	DiSC	har	påverkat	sångpedagogernas	design	och	resultat	av	sin	
undervisning	på	följande	sätt	
Samtliga	sångpedagoger	hade	minst	en	elev	vardera	som	de	upplevde	representerade	D-
stilen,	i-stilen	och	S-stilen,	men	ingen	från	C-stilen.	Teckensystem	som	sångpedagogerna	
tittat	på	för	att	läsa	av	elevens	generella	beteendemönster	är	dels	elevens	ord,	alltså	vad	
eleven	uttryckligen	sagt	att	den	vill	ha.	Exempel	på	detta	är	då	eleven	verbalt	uttryckt	att	
hon	är	osäker	eller	att	hon	trivs	i	en	målmedveten	undervisningsmiljö.	Dels	har	sångpe-
dagogerna,	genom	att	visuellt	studera	eleven,	sett	till	aspekter	som	elevens	tempo,	
värme,	glädje,	osäkerhet,	driv	och	struktur.	Att	se	till	dessa	tecken,	som	DiSC	indikerade,	
har	gjort	att	sångpedagogernas	syn	på	eleven	har	förändrats.	Sångpedagogerna	förstår	
bättre	vad	elevens	tecken	står	för	och	tecken	som	tidigare	missuppfattats	eller	kanske	
till	och	med	avvisats	har	nu	fått	en	ny	betydelse.	Exempelvis	visade	en	elev	tecknen	titta	
i	spegeln	och	se	på	mobilen,	vilket	sångpedagogen	först	uppfattade	som	arrogans,	och	då	
bemötte	henne	med	hårdhet	tillbaka.	Då	sångpedagogen	förstod	att	eleven	hade	högt	I	
och	S	uppfattade	hon	istället	dessa	tecken	som	osäkerhet	och	otrygghet,	vilket	gjorde	att	
hon	i	sin	tur	kunde	bemöta	elevens	tecken	med	mjukhet.	
	
När	sångpedagogerna	väl	hade	sett	ut	elevens	generella	beteendemönster	valde	de	att	
använda	nya	semiotiska	resurser.	Detta	var	ofta	effektivt	och	gav	positiva	resultat.	Ex-
empel	på	kedjor	av	tecken	mellan	lärare	och	elever	är:	
	
• Läraren	ger	eleven	en	verbal	instruktion	och	ger	eleven	tid	att	reflektera.	Eleven	speg-
lar	instruktionen	med	egna	ord,	varav	läraren	bekräftar	och	eleven	sjunger.	De	använ-
der	även	semiotiska	resurser	som	att	visualisera	och	tillsammans	(i	sinnet)	måla	upp	
bilder	som	underlättar	för	elevens	lärande.	Detta	resulterar	enligt	sångpedagogerna	i	
en	ökad	trivsel,	eleven	lär	sig	snabbare,	läraren	är	lugnare	och	mindre	osäker,	och	ele-
ven	övar	hemma	på	läxan.	
• Läraren	ger	kort	instruktion,	eleven	sjunger.	Detta	resulterar	i	att	de	hinner	mer	och	att	
eleven	utvecklas	snabbare.	
• Läraren	lättar	upp	stämningen	genom	skämt	eller	skratt,	och	eleven	slappnar	av	och	
vågar	mer.	
• Läraren	”styr	upp”	undervisningen,	använder	ett	mer	sakligt	tonläge	och	ett	mer	be-
stämt	ansiktsuttryck.	Eleven	säger	inte	emot,	utan	tillgodogör	sig	undervisningen	ge-
nom	att	göra,	eller	visa	med	ansiktsuttrycket	att	detta	är	ok.	
• Läraren	tar	inte	tillbaka	sin	uppmaning	utan	insisterar,	vänligt	men	bestämt.	Eleven	
antar	utmaningen	och	vågar	göra	svårare	eller	mer	obekväma	övningar.	Hon	sjunger	
exempelvis	starkare,	högre,	använder	nya	delar	av	rösten	och	improviserar.		Detta	re-
sulterar	i	att	eleven	utvecklas	snabbare.	I	vissa	fall	sträcker	sig	denna	kedja	av	semio-
tiska	resurser	till	att	eleven	även	uttrycker	glädje,	både	med	ansiktsuttryck	och	med	
orden	”jag	är	så	sjukt	stol	över	mig	själv”	(Daniella,	enligt	Sångpedagog	1).	I	andra	fall	
förlängdes	kedjan	med	att	läraren	ger	eleven	beröm	och	eleven	rodnar.	
	
Sångpedagogerna	upplevde	att	beskrivningen	över	de	generella	beteendemönstren	i	
personprofilen	var	överskådlig,	lättillgänglig	och	användbar	och	de	understryker	beho-
vet	av	konkreta	redskap	som	DiSC	som	kan	beskriva	hur	de	kan	bemöta	varje	elev	indi-
viduellt.	Sångpedagogerna	menar	att	de	fortsatt	kommer	att	använda	sig	av	DiSC,	sär-
skilt	i	de	elevförhållanden	där	personkemin	är	svår.	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	studiens	resultat	i	förhållande	till	tidigare	forskning	och	till	det	
teoretiska	perspektivet.	Vidare	presenteras	egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	och	
vidare	forskning.	
	

5.1	Resultatdiskussion	
De	resultatsteman	som	i	detta	avsnitt	diskuteras	är	vikten	av	individanpassad	undervis-
ning,	behovet	av	DiSC	för	att	individanpassa	sin	design,	samt	att	sångpedagogerna	an-
passar	sitt	beteende	men	inte	sina	värderingar.	Detta	diskuteras	i	relation	till	tidigare	
forskning	och	multimodal	designteori.	
	

5.1.1	Vikten	av	individanpassad	undervisning	
Något	som	framkommer	i	resultatet	i	föreliggande	studie	är	att	sångpedagogerna	tidi-
gare	upplevt	problemområden	med	de	flesta	av	undersökningens	valda	elever	och	att	
dessa	problem	i	stor	grad	kunde	lösas	med	hjälp	av	semiotiska	resurser	som	anpassats	
individuellt	efter	varje	enskild	elev.	Kempe	och	West	(2010)	belyser	detta	då	de	menar	
att	en	lärares	val	av	semiotiska	resurser	ställer	olika	höga	krav	på	eleven	att	tolka	lära-
rens	tecken	för	att	kunna	tillgodogöra	sig	undervisningen.	Vilka	konsekvenser	kan	det	
då	få	att	inte	individanpassa	sin	design	av	undervisningen	så	att	den	passar	eleven?	I	
denna	studie	ser	vi	att	i	de	fall	sångpedagogerna	utgått	från	sig	själva	och	inte	från	ele-
ven,	har	detta	ofta	skapat	missförstånd	vilket	fått	negativa	konsekvenser	för	undervis-
ningen.	Sångpedagogerna	har	i	dessa	situationer	gjort	åtaganden	som	inte	varit	effektiva	
för	undervisningen	och	som	vidare	försvårat	det	Kempe	och	West	kallar	reproduktion	
av	kunskap.	När	denna	reproduktion	inte	fungerar	optimalt	har	eleven	svårare	att	ta	till	
sig	informationen	och	omsätta	detta	till	kunskap	eller	till	sång.	Detta	leder	förstås	i	för-
längningen	till	att	sångelever	då	inte	får	de	förutsättningar	de	behöver	för	att	uppnå	sin	
potentiellt	maximala	utvecklingsnivå	med	sin	röst.	Boström	(2013)	understryker	i	sin	
studie	vikten	av	att	individanpassa	undervisningen	då	hon	menar	att	elever	lär	sig	på	
olika	sätt.	Boström	menar	vidare	att	lärares	bristande	förmåga	att	individanpassa	sin	
undervisning	leder	till	bristande	motivation	hos	eleverna,	vilket	i	sin	tur	kan	resultera	i	
att	högre	antal	elever	hoppar	av	sina	utbildningar.	Denna	oro	framkommer	även	i	före-
liggande	studie	gällande	elever	som	mår	dåligt	och	även	hos	elever	som	tidigare	slutat	
hos	pedagoger	på	grund	av	för	låg	progression.	Detta	menar	jag	visar	på	verkliga	konse-
kvenser	av	att	inte	anpassa	undervisningen	efter	eleven.	Resultatet	i	föreliggande	studie	
visar	vidare	att	när	sångpedagogerna	har	utgått	från	eleven	och	lyckats	anpassa	sin	de-
sign	utifrån	detta	elevcentrerade	perspektiv,	har	det	gett	positiva	konsekvenser	för	
undervisningen,	både	gällande	lärande	och	social	miljö.	
	

5.1.2	Behovet	av	DiSC	för	att	individanpassa	sin	design	
Ännu	en	intressant	aspekt	som	framkommer	i	resultatet	är	sångpedagogernas	uttryckta	
behov	av	ett	konkret	redskap	som	DiSC	som	kan	visa	hur	de	kan	gå	tillväga	för	att	se	till	
varje	enskild	elev.	Sångpedagogerna	menar	att	de	även	tidigare	har	försökt	läsa	av	ele-
ven	och	anpassa	sin	undervisning	till	eleverna	men	att	de	nu	har	konkreta	tecken	att	
titta	efter	och	att	använda	när	de	vet	vad	de	har	sett.	Det	designteoretiska	perspektivet	
indikerar	enligt	Kempe	och	West	(2010)	att	tecken	skapar	mening	i	dess	rätta	system.	
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Föreliggande	studie	visar	att	elevers	tecken	fått	nya	betydelser,	eller	ny	mening,	när	
sångpedagogerna	läst	av	elevens	beteende	utifrån	det	generella	beteendemönster	i	DiSC	
eleven	representerar.	Tidigare	missförstånd	kunde	redas	ut	då	sångpedagogerna	såg	
vilket	beteendemönster	eleven	hade	och	därmed	fick	förståelse	för	vad	elevens	bete-
ende	stod	för.	Detta	understryker	vikten	av	att	läsa	av	elevernas	tecken	i	dess	rätta	sy-
stem	för	att	minska	risken	för	missförstånd	med	negativa	konsekvenser.	Det	visar	även	
att	DiSC	har	visat	sångpedagogerna	nya	teckensystem	att	utgå	från,	vilket	de	behöver	för	
att	kunna	utgå	från	eleven	på	detta	sätt.	
	
Vidare	kan	det	vara	intressant	att	utifrån	detta	resultat	reflektera	över	om	sångpedago-
gerna	verkligen	har	lyckats	läsa	av	eleverna	"rätt"	då	de	undersökte	elevens	beteende-
mönster.	Detta	är	svårt	att	säga	då	eleverna	själva	inte	gjort	någon	intervju.	Det	som	
dock	framkommer	i	resultatet	i	denna	studie	är	sångpedagogernas	upplevelse	av	att	de	
får	större	förståelse	för	eleverna	och	att	de	även	har	fått	större	förståelse	för	"oliksin-
nade".	Innan	sångpedagogerna	kom	i	kontakt	med	DiSC	menade	de	att	de	i	högre	grad	
utgick	ifrån	och	tolkade	andras	beteende	utifrån	sig	själva,	medan	DiSC	nu	hjälpte	dem	
att	se	på	oliksinnade	på	ett	mer	neutralt	sätt.	Då	DiSC	enligt	Scullard	och	Baum	(2015)	
inte	visar	på	bättre	eller	sämre	beteendemönster,	utan	menar	att	alla	mönster	har	styr-
kor	och	utvecklingsområden,	insåg	sångpedagogerna	att	alla	"negativa"	beteenden	hör	
ihop	med	positiva.	Detta	resulterade	i	mindre	frustration	och	förakt	för	oliksinnade,	och	
större	chans	till	förståelse	och	samarbete.	På	samma	sätt	som	designteorin,	enligt	
Kempe	och	West	(2010),	belyser	att	tecken	behöver	tolkas	i	dess	rätta	sammanhang,	
behöver	beteendet,	enligt	DiSC,	tolkas	utifrån	dess	rätta	beteendemönster.	När	sångpe-
dagogerna	tolkar	elevens	beteende	utifrån	dennes	beteendemönster,	och	inte	sitt	eget	
beteendemönster,	resulterar	det	i	en	större	förståelse	för	eleven,	färre	missförstånd	och	
bättre	samarbete.	Detta	menar	jag	visar	på	att	DiSC	är	ett	användbart	redskap	för	att	
bättre	kunna	tolka	elevers	tecken	och	beteenden	i	undervisningen.	
	
Med	hjälp	av	DiSC	fick	alltså	sångpedagogerna	nya	teckensystem	att	förhålla	sig	till	som	
de	både	kunde	läsa	av	eleven	utifrån	och	anpassa	sitt	beteende	utifrån.	Dessa	teckensy-
stem	har	ofta	varit	nya	och	ibland	även	obekväma	för	sångpedagogerna	att	använda,	
men	de	har	haft	stor	inverkan	på	hur	undervisningen	fallit	ut.	Denna	individuella	design	
utifrån	DiSC	ser	vi	även	komma	till	nytta	då	de	problemområden	sångpedagogerna	be-
skriver	kräver	olika	lösningar	beroende	på	vilket	beteendemönster	eleven	represente-
rar.	Detta	då	problemen	uppkommer	av	olika	anledningar	och	eleverna	behöver	olika	
faktorer	för	att	trivas	eller	för	att	komma	igenom	dessa	problemområden.	Att	skräd-
darsy	sin	design	av	semiotiska	resurser	så	att	det	passar	elevens	beteendemönster	har	
påverkat	lektionsflödet,	samarbetet	mellan	lärare	och	elev	och	i	förlängningen	även	
sångpedagogens	välbefinnande	och	elevens	progression.	
	

5.1.3	Sångpedagogerna	anpassar	sitt	beteende,	inte	sina	värderingar	
Ännu	en	intressant	aspekt	som	framkommer	i	resultatet	är	att	sångpedagogerna	såg	det	
som	sin	uppgift	att	anpassa	sitt	beteende	till	eleven	för	att	eleven	skulle	få	vad	den	be-
hövde.	Sångpedagogerna	förväntade	sig	alltså	inte	att	eleven	skulle	anpassa	sig	efter	
dem.	DiSC	påvisar	enligt	Scullard	och	Baum	(2015)	att	människor	är	olika	vilket	även	är	
centralt	i	Tivenius	(2008)	studie	som	visar	att	lärare	är	olika	och	har	olika	arbetssätt	i	
undervisningen.	Tivenius	menar	dock	att	detta	kommer	av	de	värderingar	som	läraren	
fått	med	sig	utifrån	den	sociala	miljö	som	är	signifikativ	för	lärarens	instrumentgrupp	
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och	genre.	Det	som	dock	framkommer	i	föreliggande	studie	är	att	även	då	sångpedago-
gerna	ändrar	sitt	beteende	och	sina	semiotiska	resurser	så	ändras	inte	sångpedagoger-
nas	värderingar	eller	prioriteringar	nämnvärt.	Sångpedagogerna	förespråkar	fortfa-
rande	det	som	är	viktigt	för	sitt	beteendemönster,	nämligen	kommunikationen	och	ett	
smidigt	och	fungerande	samarbete,	vilket	fortfarande	är	ett	tydligt	mål	för	dem.	
	
Då	ett	arbetssätt	eller	ett	beteende	är	lättare	att	anpassa	än	en	vision	kan	det	diskuteras	
om	sångpedagogerna	använt	DiSC	som	redskap	för	att	uppnå	sina	egna	mål,	eller	för	att	
uppnå	elevens	mål.	Vidare	kan	diskuteras	hur	detta	skulle	ha	sett	ut	med	sångpedagoger	
med	andra	beteendemönster.	Skulle	en	uppgiftsorienterad	och	målmedveten	lärare	(D-
stilen)	hjälpa	en	relationsorienterad	och	försiktig	elev	(S-stilen)	att	uppnå	progression	
(som	D-stilen	vill	ha)	eller	trivsel	(som	S-stilen	vill	ha)?	Eller	skulle	läraren	använda	
trivsel	för	att	uppnå	progression?	Skulle	DiSC	alltså	bli	ett	redskap	för	elevens	skull	eller	
för	lärarens	skull?	En	risk	med	ett	redskap	som	DiSC	kan	vara	att	elever	känner	sig	ma-
nipulerade	då	lärare	använder	sig	av	dessa	beteendebeskrivningar	och	metoder	endast	
för	att	uppnå	egna	syften,	vilket	skulle	vara	fallet	om	man	utgår	från	vad	Tivenius	
(2008)	menar	i	sin	studie,	att	pedagoger	i	sin	undervisning	utgår	utifrån	sin	egen	typo-
logi.	Det	som	dock	denna	studie	visar	är	att	även	då	sångpedagogerna	har	kvar	sina	egna	
"värderingar"	eller	mål,	så	verkar	även	eleverna	uppleva	DiSC	som	positivt	när	sångpe-
dagogen	anpassar	sitt	beteende	eller	sina	semiotiska	resurser.	Detta	visar	att	elevers	
och	lärares	förväntningar	inte	behöver	stå	i	motsatsförhållande	till	varandra.	I	vissa	fall	
har	lärare	även	styrdokument	att	utgå	från	där	både	lärare	och	elev	har	dessa	mål	och	
förväntningar	att	förhålla	sig	till.	Detta	gör	att	både	elevers	och	lärares	mål/vision	un-
derordnas	en	gemensam	nämnare,	och	diskussionen	om	vems	målbild	som	egentligen	
styr	undervisningen	kan	då	bli	sekundär.	
	
Tivenius	(2008)	menar	att	lärare,	utifrån	olika	sociala	sammanhang,	har	olika	syn	på	vad	
undervisningen	bör	innehålla	och	på	samma	sätt	visar	DiSC	enligt	Scullard	och	Baum	
(2015)	att	lärare	och	elever	kan	ha	olika	syn	eller	förväntan	på	detta.	Oavsett	vems	mål	
som	får	styra	undervisningen	–	vilket	diskuterats	ovan	–	visar	resultatet	i	föreliggande	
studie	att	DiSC	har	hjälpt	sångpedagogerna	att	skapa	broar	mellan	oliksinnade	samt	
mellan	lärare	och	elev.	Detta	har	gett	nya	förutsättningar	för	ett	tillvägagångssätt	i	
undervisningen	som	verkar	gynna	båda	parter.	
	

5.3	Egna	reflektioner	
Att	skriva	detta	arbete	har	varit	intressant	för	mig	personligen	då	jag	har	upplevt	att	
DiSC	har	varit	till	stor	hjälp	för	mig,	både	som	lärare	och	som	elev.	Jag	är	glad	att	infor-
manterna	har	satt	sig	in	i	materialet	så	pass	bra,	och	jag	förundras	över	att	de	så	snabbt	
såg	resultat.	Jag	är	nöjd	med	det	personprofilsystem	Sandberg	hjälpte	mig	att	välja.	Att	
få	en	överskådlig	uppställning	av	de	fyra	generella	beteendemönstren	har	underlättat	
för	sångpedagogerna	att	tillgodogöra	sig	redskapet	och	därmed	göra	undersökningen	
mer	rättvis.	
	
Att	samtliga	sångpedagoger	fick	samma	specifika	resultat	–	rådgivarmönstret	–	förvå-
nade	mig	och	fick	mig	att	reflektera	över	en	eventuell	orsak	till	detta.	Är	det	så	att	män-
niskor	med	detta	beteendemönster	söker	sig	till	sångpedagogyrket	eller	är	det	istället	
sångpedagogyrket	som	framkallar	detta	beteendemönster	hos	pedagogerna?	Eller	är	det	
så	att	det	finns	olika	beteendemönster	representerade	i	sångpedagogyrket?	I	så	fall	stäl-
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ler	jag	mig	frågan	om	det	är	en	tillfällighet	att	informanterna	för	denna	undersökning	
representerar	samma	mönster	eller	om	det	finns	en	orsak	till	detta?	En	sådan	orsak	
skulle	i	så	fall	kunna	handla	om	hur	jag	presenterat	undersökningen,	eller	vidare	handla	
om	deras	tidigare	intresse	av	människors	olikheter.	Det	skulle	också	kunna	bero	på	nå-
got	helt	annat,	som	exempelvis	deras	livssituation	i	övrigt.	
	
Arbetet	blev	mer	omfattande	än	jag	hade	trott,	men	det	var	svårt	att	göra	det	an-
norlunda	då	sångpedagoger	i	regel	inte	har	använt	DiSC	tidigare	och	jag	därför	behövde	
introducera	några	sångpedagoger	för	DiSC.	Detta	blev	tidskrävande	både	när	det	gäller	
förberedelser	och	utförande,	men	det	var	samtidigt	givande	att	få	följa	sångpedagoger-
nas	tankeprocesser	redan	från	start.	
	
Det	gladde	mig	att	en	av	sångpedagogerna	tog	upp	sina	reflektioner	över	just	de	fråge-
ställningar	jag	själv	reflekterat	över	i	min	inledning	–	om	huruvida	sångpedagoger	redan	
borde	ha	redskapen	för	att	individanpassa	sin	undervisning.	Jag	fick	bekräftelse	i	detta	
då	hon	menade	att	sångpedagoger	inte	idag	har	redskapen	som	behövs,	utan	är	i	stort	
behov	av	ett	redskap	som	DiSC.	Detta	kommer	att	öka	min	frimodighet	att	använda	DiSC	
och	förespråka	detta	redskap	i	undervisningssituationen.	Kunskapen	om	DiSC	har	vidare	
gett	mig	verktyg	för	att	på	ett	bättre	sätt	bemöta	elever	utifrån	deras	behov	och	även	
verktyg	som	underlättar	för	elever	att	på	bästa	sätt	tillgodogöra	sig	undervisningen	och	
leva	upp	till	kurskrav	och	förväntningar.	Jag	kan	även	uppnå	en	mer	trivsam	arbetsmiljö	
om	jag	får	uppleva	att	jag	”når	fram”	till	eleven.	
	

5.4	Arbetets	betydelse	
DiSC	har	fått	stor	betydelse	för	både	mig	och	mina	informanter,	och	det	är	min	förhopp-
ning	att	även	andra	sångpedagoger	och	övriga	lärare	ska	finna	undersökningen	utveck-
lande	för	sin	pedagogik.	Att	resultaten	i	denna	studie	så	entydigt	visar	på	behoven	av	
konkreta	redskap	för	att	bemöta	varje	enskild	elev	önskar	jag	kunna	påverka	både	lä-
rare	och	lärarutbildningar.	
	
Jag	hoppas	att	redskap	som	DiSC	ska	få	hjälpa	lärare	att	undvika	missförstånd,	öka	ele-
vers	motivation	och	minska	risken	för	att	elever	skulle	byta	lärare	eller	hoppa	av	på	
grund	av	att	de	inte	trivs.	Jag	önskar	att	detta	arbete	fick	bidra	till	både	elevers	och	lära-
res	välbefinnande	och	ett	ökat	samarbete	i	att	uppnå	gemensamma	mål.	
	

5.5	Fortsatt	forskning	
Ett	exempel	på	vidare	forskning	kunde	vara	en	mer	omfattande	undersökning	som	in-
kluderar	dels	fler	beteendemönster	för	sångpedagogerna,	dels	även	att	ta	reda	på	ele-
vers	syn	på	detta	redskap.	Det	skulle	även	vara	av	intresse	att	låta	samtliga	elever	i	en	
klass	eller	på	en	skola	göra	ett	DiSC-test,	för	att	vidare	undersöka	för-	och	nackdelar	
med	detta	arbetssätt.	Vidare	skulle	det	vara	av	intresse	att	intervjua	lärare	och	elever	
efter	en	längre	tidsperiod	för	att	höra	deras	upplevelser	av	progressionen,	och	det	skulle	
även	vara	intressant	att	göra	observationer	som	komplement	till	detta.	Om	observation-
er	gjordes	både	innan	och	efter	en	sådan	undersökningsperiod	skulle	det	kanske	tydli-
gare	framgå	förändringen	av	lektionsflödet	och	valen	av	semiotiska	resurser.	Ytterligare	
ett	exempel	på	vidare	forskning	skulle	kunna	vara	att	undersöka	hur	elevers	motivation	



	 42	

förändras	av	DiSC,	och	om	detta	i	längden	får	konsekvenser	för	hur	stort	antal	elever	
som	slutar	på	kulturskolan.	
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