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Sammanfattning  
Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sånglärare erfar att de arbetar med   

sceniska förberedelser i sin undervisning och även deras tolkning och syn på begreppet. I bak-

grundskapitlet presenteras litteratur och forskning som är relevant för studien. Bakgrunds-

kapitlet belyser olika aspekter av sceniskt förberedelsearbete så som nervositet, förmedling av 

känslor, kroppskännedom, olika program och metoder för att förbättra framträdanden, uttryck 

med mera. Studien har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv som passar bra vid en under-

sökning av ett specifikt fenomen. Genom semistrukturerade intervjuer blev fyra sånglärare in-

tervjuade kring sceniskt förberedelsearbete. Efter genomförd tematisk analys visade resultatet 

en viss samsyn mellan lärarnas tolkningar av begreppet. I resultatkapitlet redogörs för de inter-

vjuade sånglärarnas tolkning av fenomenet sceniskt förberedelsearbete samt hur de erfar att de 

arbetar med detta. Detta presenteras bland annat genom olika metoder och hjälpmedel som lä-

rarna erfar att de använder i sin undervisning. Här presenteras även olika delar som lärarna 

anser ingår i sceniskt förberedelsearbete, exempelvis scenisk framställning, tolkning och för-

ståelse av text med mera. Resultatet belyser även vilka delar de ser som mest centrala i detta 

arbete. Avslutningsvis diskuteras delar av resultatet och metoden i relation till den litteratur och 

forskning som presenterats i bakgrundskapitlet. Här diskuteras bland annat lärarnas olika be-

nämningar och tolkningar exempelvis utvärdering, reflektion och att ställa frågor. Därefter föl-

jer en redogörelse av arbetets betydelse och möjlig fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Nyckelord: Sångundervisning, sceniskt förberedelsearbete, fenomenologi, kvalitativa inter-

vjuer, framträdande och kommunikation.  

 

Abstract  
The purpose of this study is to explore vocie teachers views on performance preparations and 

how they implement these thoughts in their work. The background chapter describes literature 

and previous research on performance preparations. Different aspects of performance prepara-

tions are presented, such as portraying different emotions, body awareness, various programs 

and methods to improve one’s performance, expression etcetera. Phenomenology was used as 

the theoretical framework and the method was semi-structured interviews. Following the 

method of thematic analysis, the result showed a certain consensus between the teachers’ inter-

pretation of performance preparations. The result shows the informants’ interpretations of per-

formance preparations as a phenomenon as well as how they experience they’re implementing 

this in their teaching. Different methods, aids etcetera are presented as well as the informants ’ 

perceptions of performance preparations. Lastly, parts of the result and method are discussed 

in relation to the literature and research presented in the background chapter. Here,the teachers’ 

different names and interpretations of similar phenomenons such as evaluation, reflecting and 

asking questions are discussed. Thereafter, a statement of the importance of this study follows 

as well as possible further research on the subject. 

 

Keywords: Voice teaching, performance preparations, phenomenology, qualitative interviews, 

performance and communication  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där det valda intresseområdet beskrivs. Där-

efter presenteras studiens problemområde och arbetets disposition. 

1.1 Inledande text 

Under mina praktikperioder har jag ofta reagerat på att sånglärare lagt ner, enligt mig, förvå-

nansvärt lite tid på sceniska förberedelser i sin undervisning. Ofta har de lagt fokus på att lära 

in sånger, och när tonerna och texten lärts in har läraren ofta gått vidare till en ny sång. Även 

de sånglärare jag själv hade under min egen gymnasieperiod arbetade ofta på liknande sätt. Det 

fanns dock tillfällen då vi talade om sångtexters betydelser och känslan i en sång. Enligt mig är 

detta endast en liten del i sceniskt förberedelsearbete. Både som elev och lärarstudent har jag 

saknat ett helhetsarbete i dessa lärares sångundervisning. I diskussioner med studiekamrater har 

jag fått höra att de också vid flera tillfällen har upplevt att lärare de mött lagt ner lite tid på 

sceniska förberedelser i undervisningen. Jag har vid ett flertal tillfällen även hört lärare uttrycka 

frustration över svårigheten att ”väcka artisten” inom eleven, att vad läraren än gör är eleven 

likväl uttryckslös eller neutral. I dessa fall har jag fått uppfattningen av att dessa lärare har 

uppmärksammat det sceniska arbetet men att det inte får så stort fokus och att lärarna kanske 

inte har verktyg, ork eller någon större vilja att arbeta med det. Även detta är en bidragande 

faktor i mitt intresse för lärares syn på detta område.  

 

Jag upplever att det finns en gängse uppfattning om att det sceniska arbetet kommer in efter-

hand, att det är något som går att lägga till senare. Om lärare arbetar på det viset kan det finnas 

en risk att de försvårar arbetet för både sig själva och för sina elever. Om lärare däremot väver 

in detta från början är det möjligt att det skulle vara lättare för elever att ta till sig. Jag har själv 

alltid satt ett högt värde på uttryck, musikalisk tolkning, interpretation och annat jag anser ingår 

i sceniskt förberedelsearbete, även arbete med nervositet stress och prestationsångest behand-

las. Det är detta som jag anser kan ge ett framträdande en ytterligare dimension. Det är kombi-

nationen av hantverket och uttryck, gestaltning med mera som lämnar åhöraren berörd. Jag som 

både sångare och åhörare söker ständigt efter detta, efter intensitet, ett kommunicerande uttryck, 

ett sångsätt som engagerar hela kroppen och ansiktet. Det är inte bara en fin och tränad röst som 

beskriver en duktig sångare, ofta är det ”det lilla extra” som gör att sångaren lämnar ett avtryck 

hos lyssnaren. Enligt mig är det viktigt att reflektera kring vad det är jag som lärare vill att mina 

elever ska få med sig och därav känns denna studie i allra högsta grad relevant för mig i min 

framtida yrkesroll. Jag tror att det är i arbetet med helheten som en elev verkligen kan upptäcka 

magin som kan uppstå i musicerandet och jag tror att läraren kan ha en stor del i att hjälpa dem 

att finna den.  

1.2 Problemområde  

Det finns forskning inom områden som scenisk gestaltning, interpretation, musikaliskt uttryck, 

närvaro och liknande. En del av dessa utgår dock från musikerns perspektiv och inte från ett 

pedagogiskt perspektiv. Ett sådant exempel är Rosenbergs (2013) avhandling som berör olika 

uttrycksformer i det egna musicerandet. Scenisk gestaltning, interpretation, musikaliskt uttryck 

och närvaro är alla delar i det sceniska förberedelsearbetet. Forskningen kan dock vara inriktad 

på ett smalare område inom det jag vill kalla sceniskt förberedelsearbete, exempelvis Olofsson 

och Wibergs (2009) examensarbete som handlar om nervösa instrumentalelever. Jag vill un-

dersöka en bredare bild och få reda på vad lärare lägger i begreppet sceniskt förberedelsearbete, 

hur olika lärares syn på sceniska förberedelser ser ut, om det finns några likheter eller skillnader 

mellan lärarnas synsätt samt hur de realiserar sin syn i undervisningen. Olby (2017) menar att 
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musikaliska uttolkare liksom trollkonstnärer, har inövade trick i form av exempelvis gestalt-

ning.  

 

Det sceniska förberedelsearbetet kan, enligt mig, ha stor inverkan på elevers val att gå vidare 

med musik som yrkesbana eller inte, detsamma kan gälla om en elev väljer att fortsätta med 

musik som hobby eller inte. Om eleven finner ”magin” i musiken eller om eleven lär sig hantera 

eventuell press eller nervositet, är faktorer som kan påverka fortsatt intresse för ämnet. Musiken 

kan få en djupare betydelse för en person om denne får möjlighet att uppleva flera dimensioner 

inom sången eller musikämnet, vilket enligt mig kan vara möjligt för denne att få genom sce-

niskt förberedelsearbete.  

1.3 Arbetets disposition 

I inledningskapitlet presenteras en introduktion av studien, mitt intresse för det valda ämnet 

och en förklaring av problemområdet. I kapitel två presenteras litteratur och tidigare forskning 
inom det valda området samt problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I det tredje ka-

pitlet redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter, vilket inkluderar vetenskaps- och kun-

skapsteorin samt fenomenologi. Därefter följer kapitel fyra i vilket studiens metodologiska 

utgångspunkter presenteras. Däri redogörs för val av metod, analys, urval av informanter, 

etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet. I det femte kapitlet presenteras 

studiens resultat genom de teman som framkom i analysprocessen. Slutligen, i kapitel sex, re-

dovisas en resultatdiskussion, metoddiskussion samt arbetets betydelse och möjlig fortsatt 

forskning på området.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 

relevans för området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 

I detta avsnitt presenteras litteratur kring olika sceniska aspekter såsom kommunikation, 

kroppskännedom, uttryck, nervositet med mera. I föreliggande studie avses utforska sånglära-

res erfaranden kring arbetet med sceniska förberedelser. Detta innebär bland annat att ta reda 

på vilka olika typer av hjälpmedel, övningar och metoder de intervjuade lärarna nyttjar i sin 

undervisning i sceniska förberedelser. Dessa texter är relevanta och intressanta då förelig-

gande studie avser att utforska hur sånglärare erfar arbetet med sceniska förberedelser och 

även deras tolkning av begreppet.   

2.1.1 Att framträda 

Miller (2004) menar att en sångare behöver kunna behärska de olika förmågor som är brukliga 

i ett framträdande, vilket är fullt möjligt att lära sig och att lära ut. Han hävdar att oavsett hur 

svårt det kan verka att frambringa konstnärliga instinkter hos en individ, bör lärare inte förbise 

möjligheten att både lära sig och att lära ut scenisk kommunikation till sina elever. Att stå rakt 

upp och ner på en scen framför en publik är inte en vardaglig situation. Det är inte en situation 

där vanliga kanaler för kommunikation kan nyttjas, utan detta är något som kräver mycket av 

en sångare. Antalet artister och musiker med medfödda uttrycksförmågor är mycket färre än 

vad som ofta antas. Alla människor är olika, det finns inåtvända personer, utåtriktade personer 

och de som är någonstans mittemellan. En del visar ovilligt sina känslor medan andra ständigt 

söker möjlighet att få kommunicera och visa sina känslor. Vidare menar Miller dock att perso-

ner som har känslor nära till hands i vardagen, inte nödvändigtvis kan överföra dessa till ett 

sceniskt sammanhang. Han hävdar att det är möjligt att en mer reserverad elev kan finna en 

djupare kommunikationskanal genom musiken och dess uttryck än en elev som vanligtvis är 

mer öppen. Vägen till ett fritt uttryckssätt är fysisk, akustisk och psykologisk. Kroppskännedom 

är av högsta vikt för den som önskar uttrycka sig utåt eller få fram en specifik karaktär. Sånga-

ren måste vara bekväm i sin egen kropp, sångaren måste veta vilka signaler kroppen sänder och 

att dessa vävs samman och passar ihop med vad denne vill uttrycka. Vidare menar Miller att 

även om workshops och kurser i scenisk kommunikation och dylikt kan vara viktiga och gi-

vande, kan också den övningen starta i sångundervisningen. Sångare behöver veta vad ansiktet 

och kroppen förmedlar samt att ett vitt spektrum av känslor kan förmedlas utan att sångaren 

behöver uppfattas som fånig. Även Clark (2002) betonar ansikte och också ögon som ett viktigt 

kommunikationsmedel för sångare. Han menar att dessa är en förutsättning för att sångaren ska 

kunna förmedla en särskild känsla eller ett uttryck i ett stycke eller en specifik passage.  Om 

uttrycket är bearbetat och genomtänkt är chanserna för publiken att uppfatta sångarens tanke 

betydligt större. Han menar att tydlighet är en nyckel som gynnar sångarens kommunikation 

med publiken. Clark belyser även vikten av ett uttrycksfullt ansikte och menar att det kan ge 

publiken en inblick i sångarens inre uppmålade bilder så att publiken kan få möjlighet att dela 

upplevelsen med sångaren. Att faktiskt känna den känsla sångaren önskar porträttera kan enligt 

Clark medföra onödiga spänningar som kan hämma sången. Han talar om uttrycket som en 

mask som kan tas på och av utan att påverka sångens tekniska aspekter. Ögonen och blickens 

riktning är en viktig del i det uttrycksfulla ansiktet.  

 

Greene (2002) ser videoinspelning som en god metod för evaluering och utveckling för musi-

ker. I hans metod skall musikern kommentera och evaluera sitt eget framträdande i filmen, 

direkt efter att det spelats upp. Kameran används för att ge musikern en känsla av den press 
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som kan uppstå vid framträdande, som en mildare simulator. På så sätt får sångaren öva på att 

utsättas för dessa typer av situationer, dock under vänligare och mer kontrollerade former. Även 

Miller (2004) tar upp videoinspelning som ett möjligt hjälpmedel. Han menar att videoinspel-

ning kan vara till gagn för att uppmärksamma sångare på både kropps- och ansiktsuttryck. Han 

menar att sångaren skall filmas, utan att titta in i kameran och därefter skall filmen studeras. En 

öppen diskussion mellan sångare och lärare bör följa efter detta, där både positiva och negativa 

iakttagelser lyfts fram. Om det mot förmodan inte skulle finnas en kamera kan en spegel också 

ge goda resultat. I de fall då en sångare inte vill se sig själv menar Miller att läraren bör upplysa 

sångaren om att publiken alltid kommer se det som sångaren inte vill se på film. Detta är således 

något som sångaren bör vänja sig vid. Han menar att sång inte är privat och att idag är framträ-

danden lika mycket visuella som auditiva. Väsentliga sceniska egenskaper kan läras genom 

rutiner menar Miller. Det kan vara enkla medel som att exempelvis skifta kroppsvikten, sjunga 

till hela rummet och inte bara stelt rakt fram, avspända händer och armar, inre bilder och så 

vidare.  

 

Duke (2015) framhåller kärnfulla instruktioner som en essentiell del i musikundervisningen 

vilken även gäller den sceniska biten. Han menar dock att lärare ofta fokuserar på vad som ska 

spelas och att målen för lärandet ofta handlar mer om repertoaren som skall spelas, medan hur 

repertoaren skall framföras ofta inte nämns. Han menar att instruktioner som ”sjung lied num-

mer 14” eller ”spela en a-durskala i två oktaver på fjärdedelar” är vanligt förekommande. Ge-

nom att inte tala om hur eleven skall spela eller sjunga något försummas faktorer som är viktiga 

för framträdandet. Han menar att den här typen av instruktioner finns i musikundervisning på 

många olika nivåer, de finns också bland erfarna lärare. Ofta förekommer även instruktioner 

som ”jobba på den här passagen” eller ”lär dig sjunga Brevduetten”. Duke ställer då följande 

fråga: Vad innebär ”jobba på” eller ”lär dig sjunga”? Dessa instruktioner tyder på att uttryck 

och tonkvalitet, som är en stor del i ett framträdandes kvalitet, inte spelar någon större roll. Det 

är möjligt att tänka att vikten av kvaliteten på framträdandet finns underliggande i instruktionen, 

att det är underförstått att eleven skall spela ”bra”. Duke menar dock att många inte kan beskriva 

vad de menar med ”bra”. Att grunderna för vad som gör ett sceniskt framträdande bra skulle 

vara underförstått är enligt Duke en felaktig föreställning.  

 

Enligt Duke (2015) är lärarens påverkan på elevens uppfattningar ofta större än folk kan tro. 

Han hävdar att elever världen över ofta har liknande uppfattning om undervisningen och vad 

det innebär att ”kunna” ett stycke eller en sång. När en elev uttrycker att denne ”redan kan spela 

detta” kan det ofta betyda att de kan spela stycket från början till slut utan några större fel eller 

avbrott. Enligt Duke beror detta på att fokus i undervisningen ofta ligger på att lära sig sångens 

beståndsdelar som tonerna, rytmerna eller texten. När eleven upplever att denne kan ett stycke 

eller en sång finns dock ofta mycket kvar att lära innan det kan bli ett helhetligt framträdande. 

Elever och kanske också lärare som arbetat på detta sätt måste kanske fråga sig om det låter det 

vackert, om intonationen är rätt och om betoningar och uttryck fungerar. Enligt Altenmüller 

och Ioannou (2016) är det sång-och instrumentallärares ansvar att inkludera sceniskt arbete i 

sin undervisning på ett tidigt stadium. Detta är även något som Strand och Brenner (2017) be-

lyser De framhåller vikten av musikaliskt uttryck och att detta ger ett framträdande liv. De 

menar att musikaliskt uttryck kan och bör läras ut och att unga musiker behöver utveckla ett 

sätt att arbeta med detta. Genom sitt musikaliska liv bör de skaffa redskap att fylla den musika-

liska ryggsäcken med. Musikaliskt uttryck är lika viktigt som tekniska färdigheter och i Strand 

och Brenners studie kom de fram till att det finns en tanke om att interpretation, tekniska fär-

digheter och kreativitet tillsammans kan skapa uttryck hos en musiker. Enligt denna syn kan 
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uttrycket inte tränga igenom och nå publiken om en av dessa faktorer uteblir eller inte är till-

räcklig. Kreativiteten har dock inte en lika självklar plats i undervisningen då lärare sällan har 

lika utvecklade metoder för det som de ofta har för tekniska färdigheter och interpretation. 

2.1.2 Emotionella och psykologiska aspekter 

Altenmüller och Iannou (2016) menar att det är lärarnas ansvar att arbeta sceniskt med sina 

elever. Lärare ska förse sina elever med kunskap och färdigheter för att exempelvis kunna ar-

beta och övervinna eventuella rädslor kring musikframträdanden, exempelvis muskelpåverk-

ningar, ångest och nervositet och så vidare. Vidare belyser Altenmüller och Ioannou vikten av 

en trygg miljö. De menar att sång-och instrumentallärare bör sträva efter att skapa en vänlig 

och stöttande miljö, att introducera rimliga övningsscheman och presentera energismarta stra-

tegier. Elever bör också lära sig att anamma sunda livsvanor, vilket innebär uppvärmnings- och 

nedvarvningsövningar, regelbunden motion, pauser och sömn. Detta menar de är viktiga bygg-

stenar för sunt musikutövande. I övrigt tar de också upp att det krävs mer än musikaliskt hant-

verk för att musikern skall lämna åhörare berörda. Om fantasi, känsla och färg inte är en del av 

musikerns artistiska uttryck kommer denne inte beröra. Detta är sällan något som endast uppnås 

i övningsrummet. Faktorer som miljö, upplevelser från vardagslivet, relationer, empati och dy-

likt påverkar också till stor del. Personlig och känslomässig utveckling är därför viktiga förut-

sättningar för ett meningsfullt och berörande framträdande.  

 

Andersen (2009) belyser olika färdigheter som kan vara till stor hjälp vid prestationsarbete för 

både musiker, idrottare, talare, kirurger och så vidare. Han beskriver något som kallas för PST, 

psycological skills training, som huvudsakligen innefattar fem olika områden för att kunna för-

bättras i exempelvis sceniska sammanhang: Avslappning, självdialog, inre bilder, målsätt-

ningar och koncentration. Enligt Andersen är det mycket vanligt att individer upplever spän-

ningar och blir oroliga i samband med olika typer av prestationssammanhang. Om prestationen 

är motoriskt krävande kan detta vara hämmande, till och med skadligt för individen i fråga. Det 

finns många olika metoder för avslappning, några exempel kan vara olika typer av muskel-

avslappning, djupandningsövningar och även mindfullness. Harris (2006) beskriver en nyare 

framträdandemetod för mindfullness som kallas ACT, acceptance and commitment therapy. 

Det är en form av beteendeterapi som visat sig vara mycket effektiv för bland annat musiker. I 

ACT antas det att de psykologiska processerna i människosinnet kan vara destruktiva och skapa 

mentalt lidande. Målet med ACT är inte att bli av med sina symptom utan snarare att bli med-

veten och acceptera dem.  

 

Enligt Andersen (2009) kan avslappning vara till stor hjälp för att komma ifrån negativa tankar 

eller ångest kring en prestation eller ett framträdande. För att motarbeta exempelvis negativa 

tankar förespråkar Andersen också självdialog. Han menar att det kan göra stor skillnad om 

exempelvis en idrottare tänker ”jag kommer aldrig slå honom” eller ”Ok, fokusera på matchen 

nu, kom igen!”. Människan är ofta självkritisk och har lätt att i samband med en pressad situat-

ion arbeta upp en kontraproduktiv monolog som kan göra att det denne fruktar mest blir själv-

uppfyllande. Positiv självdialog kan hjälpa individen att vända ett invant beteende, det kräver 

dock kontinuerlig och medveten övning. Inre bilder kan användas på flera olika plan och finns 

i olika variationer exempel visuella, auditiva, taktila eller emotionella. De kan ofta användas 

som ett medel för avslappning. Målsättningar är ett bra sätt för individer att hålla ett tydligt 

fokus och veta vilken riktning de skall gå. Målen kan också vara av olika slag: Nu-mål exem-

pelvis mål för övningspasset eller dagen, kortsiktiga mål eller långsiktiga mål. Koncentration 

som är det femte området kan ses som en kombination av de andra fyra. Den handlar samman-

fattningsvis om produktivitet och förmågan att fokusera på det som skall utföras; prestationen 

eller framträdandet. Fagéus (2012) menar att musiker behöver ett inre referenssystem. Istället 
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för målsättningar talar Fagéus om framtidsbilder som han menar musiker bör måla upp för sig 

själva. Det är viktigt att dessa utgår från individen själv och inte från någon annan, det behöver 

vara något som individen själv har möjlighet att påverka. Han menar att arbete med framtids-

bilder är hoppingivande och kan ge ”en växande tro på att det vi hoppas på ska bli verklighet” 

(s. 115). Detta går även att koppla till Williamon (2004) som hävdar att musiker ständigt hands-

kas med olika typer av psykiska och fysiska krav i såväl övningssituationer som vid framträ-

danden. I dessa sammanhang behöver musikern bearbeta och omvandla musikalisk information 

inte bara med teknisk utan också artistisk skarpsinnighet samt med publikens förväntningar i 

åtanke. Han menar att ett bra första steg för att förbättra sina framträdanden är att göra en real-

istisk evaluering av individens styrkor och svagheter. Detta kan göras som enskild musiker eller 

i arbetet mellan lärare och elev, därefter kan en dialog om evalueringen hållas mellan lärare och 

elev. Även Strand och Brenner (2017) belyser vikten av att eleven känner sig trygg i undervis-

ningssituationen. Om undervisningsklimatet är tryggt och tillåtande kan eleven experimentera 

och prova nya saker vad gäller kreativitet och uttryck utan att känna sig bedömd. Det som skulle 

kunna ses som fel eller misstag bör, enligt Strand och Brenner hellre utnyttjas som möjligheter 

att utvecklas och en del i lärandet, med positiv inställning.  

2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt lyfts olika typer av forskning som berör nervositet, metoder och program för 

att förbättra framträdanden samt sceniska uttryck. I föreliggande studie avses utforska bland 

annat vad de intervjuade sånglärarna anser ingår i begreppet sceniskt förberedelsearbete. Den 

forskning som lyfts i detta avsnitt blir därmed relevant för denna studie 

2.2.1 Forskning om lärares arbete med elevers nervositet 

Olofsson och Wiberg (2009) nämner liksom både Williamon (2004), Strand och Brenner (2017) 

vikten av en dialog och även vikten av en god relation mellan elev och lärare. Olofsson och 

Wiberg söker i sitt examensarbete ta reda på hur instrumentallärare bemöter elever som har 

problem med nervositet. Detta har de gjort genom intervjuer med fyra olika lärare. De kunde 

efter intervjuerna utläsa att lärarens inställning och personlighet ofta har stor betydelse. En upp-

muntrande lärare kan hjälpa elever att få en positiv uppfattning om sig själva och på så sätt inte 

hämmas av nervositet. En auktoritär lärare kan dock göra elever mer osäkra vilket kan skapa 

hinder i deras musicerande. Olofsson och Wiberg menar att relationen kan ha stor betydelse för 

elevens trygghet och att lärarens öppenhet är en stor faktor i relationsskapandet. Om läraren är 

öppen är chanserna att kunna föra en givande och öppen dialog mellan elever och lärare större. 

Genom dialogen kan svåra delar av musikundervisningen, exempelvis nervositet kring fram-

trädanden, lättare bearbetas, menar Olofsson och Wiberg.  

2.2.2 Forskning om metoder och program för förbättring av fram-
trädanden 

I Junco et al. (2017) forskningsartikel beskrivs deras pilotstudie med sju sångstudenter vid 

Westminster choir college of Rider University, i åldrarna 19–31 år. Studenterna genomgick ett 

program/behandling i Acceptance and commitment therapy (ACT), och i detta ingick både för-

arbete och evalueringar. ACT bygger på att finna en acceptans kring bland annat upplevd pre-

stationsångest. Samtliga deltagande studenter hade problem med Music performance anxiety 

(MPA) och deltog därav i studien. Syftet med studien var att få syn på hur sångstudenter kunde 

sjunga utan att hämmas av symptom på MPA. De ville även undersöka hur effektivt ACT kunde 

avhjälpa den skam många upplever med sin MPA. ACT bygger således inte på att arbeta bort 

MPA utan snarare på att arbeta med att finna en acceptans kring sin MPA, att lära sig att vara 

flexibel. I utvärderingar efter behandlingar hävdade studenterna att de märkt av att de nu trodde 

mer på sin förmåga att framträda. Detta innebar också att de kunde lägga fokus på viktigare 
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delar av framträdandet och mindre ansträngning på att försöka kontrollera sina MPA-symptom. 

Studenternas MPA-symptom hade också minskat efter behandlingens slut, trots att detta egent-

ligen inte var ett mål i behandlingen.  

 

I Ousbourne, Greene och Immels (2014) pilotstudie deltog 31 musikstudenter från Melbourne 

Conservatorium of Music. Studien var öppen för alla studenter på skolan med självupplevd 

MPA. Studenterna fick delta i två föreläsningar och en masterclass. Där togs ämnen som kana-

lisera sin energi, bygga självförtroende, lära in och memorera musik, mental träning, återhämta 

sig efter misstag med mera upp. Efter genomfört program upplevde flera av studenterna en stor 

utveckling bland annat i memorering, förberedelsearbete och övningsvanor. Självförtroendet 

för studenterna hade ökat avsevärt, detta genom användande av så kallad self-talk med mera. 

Även Hatfields studie (2016) behandlar ett slags träningsprogram för musikstudenter. I hans  

studie där sex musikstudenter medverkade var syftet att undersöka effekten av ett femton 

veckor långt psykologiskt träningsprogram, från början för idrottare men här anpassat för mu-

siker. Studenterna fick arbeta med ett antal olika tekniker som inkluderade målsättningar, inre 

bilder m.m. Studien fann att träningens åtgärder var till gagn för studenternas koncentration, 

självobservation, effektivitet och även för deras hantering av misslyckade företaganden. Åtta 

månader efter programmets avslut intervjuades alla deltagare. Samtliga uttryckte att de hade 

märkt av en skillnad i sin övning, dock i olika utsträckning. En uttryckte att dennes koncentrat-

ion var bättre under programmet och att det nu var svårare att fortsätta arbetet med att finna en 

kontinuitet. En annan uttryckte att programmet hade hjälpt självförtroendet och att hanteringen 

av misslyckanden nu fungerade mycket bättre.  

2.2.3 Forskning om sceniska uttryck 

I sin forskningsartikel beskriver Meissner (2017) en studie där han sökte undersöka instrumen-

tallärares strategier för att locka fram musikaliskt uttryck hos sina elever. Studien inkluderade 

nio lärare och fjorton elever i åldrarna 9–15.  Resultaten visar bland annat att en lärare i hans 

studie menat att det är viktigt att låta eleverna själva forma sina musikaliska tolkningar och 

tänka själva. Samtidigt framkommer också att samma lärare gett eleven tydliga förutsättningar 

och bilder för ett specifikt stycke. Med detta i åtanke menar Meissner att det kan vara svårt för 

en lärare att uppmuntra sina elever att arbeta självständigt om deras interpretatoriska tankar 

ligger långt ifrån lärarens egna. Instruktionen och dialogen mellan lärare och elev kan alltså 

vara av stor vikt, vilket även Duke (2015) påpekar.  

 

I Rosenbergs avhandling (2013) om folksång, ligger fokus på att utveckla nya former för det 

egna skapandet i sången och att sätta in skandinavisk folksång i en nutida kontext. Rosenberg 

vill genom sin sång spegla sin miljö och samtid, det är således inte en studie i folksångstradition 

utan studien baseras snarare på ett explorativt utforskande av frågor som rör sång och musik ur 

ett konstnärligt perspektiv. För att utforska olika uttrycksformer genomförde Rosenberg fem 

konserter/musikproduktioner av olika slag. Rosenberg kom bland annat fram till att tid är en 

viktig faktor i att utveckla en musikalisk berättelse. Då kan små variationer få möjlighet att 

utvecklas och växa fram. Rosenberg kom även fram till att det finns en stor potential i rollen 

som interpret och att sceniskt arbete kan vara till gagn för att musicera på ett närvarande sätt.  I 

Hederstedts (2017) examensarbete tas personligt uttryck upp utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  

Syftet med studien var att undersöka hur sånglärare uppfattar begreppet personligt uttryck och 

hur de erfar att de arbetar med detta i sin undervisning. Studien är av fenomenografisk karaktär 

och datan samlades in via intervjuer med fem olika sånglärare. I Hederstedts resultat framkom-

mer det att det finns många olika sätt att definiera begreppet personligt uttryck. Flera inform-

anters definition av begreppet förändrades också under loppet av intervjuerna vilket Hederstedt 
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menar tyder på att det finns en komplexitet i begreppet. I lärarnas tankar kring arbete med per-

sonligt uttryck förekom faktorer som personlighet, teknik, förmedling av känslor, genre med 

mera. Zanger Borchs (2008) avhandling utforskar sång inom populärmusiken och fokus ligger 

på såväl konstnärliga uttryck som på pedagogik och röstfysiologi med mera. Borch lyfter bland 

annat den problematik som kan uppstå om en sångare skall konsertera flera dagar i följd och 

vara på sin bästa nivå. För att rösten skall hålla är en god sångteknik mycket viktig. Enligt 

Borch är det viktigt för sångaren att känna sin röst och vad den är kapabel till, vilket innebär en 

självmedvetenhet. Det behöver således finnas en balans mellan arbetet med tekniska färdigheter 

och det sceniska.   

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Det finns litteratur om arbete med musikaliskt eller konstnärligt uttryck eller gestaltning som 

exempelvis Olbys (2017) eller Millers (2004) böcker som nämndes tidigare. Det finns också en 

del forskning om nervositet och scenskräck (Olofsson och Winberg, 2009) eller metoder för att 
förbättra framträdanden (Junco et al., 2017). Det har dock varit svårt att hitta forskning om hur 

lärare arbetar med helheten, det vill säga alla delar som ingår i ett sceniskt framträdande. Meiss-

ner (2017) menar att lärare skall ge sina elever de verktyg de behöver för att kunna uttrycka sig 

genom musik för att eleverna därigenom ska få lära sig att förmedla känslor och metaforer. I 

föreliggande studie är målet att ta reda på hur sånglärare ser på sceniska förberedelser som 

helhet, hur de erfar att de arbetar med detta samt vad de anser ingår däri. Förhoppningen är att 

ta reda på om fokus ligger på uttrycket, som i Meissners undersökning, eller om det ligger på 

scenskräck, interpretation, texttolkning, hur eleven skall stå och gå eller var den skall rikta 

sången, eller något helt annat. Vidare är frågan hur lärare anser att de arbetar med dessa olika 

faktorer också intressant, och om de har specifika knep eller övningar som de använder. För-

hoppningen är att genom denna undersökning erhålla en bredare bild av vad sceniskt förbere-

delsearbete kan innebära.  

 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sånglärare erfar att de arbetar med 

sceniska förberedelser i sin undervisning samt hur de tolkar och ser på begreppet. Syftet mynnar 

ut i följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur erfar sånglärare att de arbetar med sceniska förberedelser i sin undervisning? 

2. Vad anser sånglärare ingår i sceniskt förberedelsearbete?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Först 

presenteras arbetets vetenskaps-och kunskapsteoretiska perspektiv och därefter presenters det 

fenomenologiska perspektivet.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 

I denna studie undersöks sånglärares tolkningar och tankar kring sceniska förberedelser, vilket 

kommer kräva en öppenhet, från mig som forskare, för olika former av tolkningar kring detta. 

Enligt Bryman (2011) är interpretativism en form av tolkningssyn som är vanlig bland sam-

hällsforskare. När en samhällsforskare intar en tolkningsinställning kommer denne inte bara 

visa hur individer i en social grupp tolkar sin omvärld, utan forskaren kommer sannolikt även 

att placera in de tolkningar som uppenbarats i en samhällsvetenskaplig referensram. Detta in-

nebär således en dubbel tolkning då forskaren försöker tolka individernas tolkningar. Det finns 

ytterligare en nivå på tolkningen i och med att forskaren måste placera in sina tolkningar i olika 

begrepp, teorier och litteratur inom det valda området. Att göra tolkningar av andras tolkningar 

är högst relevant i detta arbete då jag kommer tolka den information som framkommer från 

mina informanter, som också i sin tur gjort sina tolkningar av olika begrepp och fenomen. 

 

Eftersom studiens bland annat syftar till att undersöka sånglärares tolkning av begreppet sce-

niska förberedelser grundar sig föreliggande studie på den ontologiska ståndpunkten konstrukt-

ionsim. Konstruktionismen har, enligt Bryman (2011), att göra med att sociala fenomen och 

strukturer är något som uppkommer ur socialt samspel och ständigt utvecklas. Enligt denna syn 

är världen i allra högsta grad påverkningsbar. Konstruktionismen leder inte sällan till ett intresse 

att se hur sociala företeelser representeras. Det är sannolikt att olika lärare har olika tolkningar 

av sceniskt förberedelsearbete och att dessa realiseras på olika sätt beroende på exempelvis 

elevens förutsättningar och färdigheter. Till föreliggande studie är jag intresserad av hur sång-

lärare erfar att de arbetar med sceniska förberedelser i sin undervisning snarare än om eller hur 

ofta/mycket de arbetar med det. Därav är studien mer inriktad på ord och tolkningar än siffror 

och mätningar vilket gör denna studie till en studie av kvalitativ art.  

 

Feijes och Thornberg (2015) menar att det finns ytterligare ansatser att förhålla sig till som 

forskare. De beskriver induktiv och deduktiv ansats. Dessa har att göra med forskarens slutled-

ningar och logiska resonemang. Vid ett deduktivt förhållningssätt förhåller sig forskaren till en 

teori eller hypotes som bekräftas eller förkastas i relation till den insamlade datan. Vid ett in-

duktivt förhållningssätt drar forskaren slutsatser utifrån den data som samlats in. I föreliggande  

studie används ett induktivt förhållningssätt.  

3.2 Ett fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt 

Valet av fenomenologi har skett i linje med studiens syfte och frågeställningar. Eftersom före-

liggande studie avser att utforska sånglärares syn på och tankar kring fenomenet sceniskt för-

beredelsearbete är fenomenologin passande. Detta eftersom fenomenologin utgår från männi-

skors levda erfarenheter och tolkningar av världen. I avsnittetlyfts begrepp som fenomen, social 

värld och livsvärld fram vilka kan ses som relevanta i processen att undersöka sånglärares er-

faranden och upplevelser kring det valda ämnesområdet.  

3.2.1 Fenomenologi 

Enligt NE (2018) finns flera olika variationer av fenomenologi. Runt sekelskiftet år 1900 fick 

begreppet genom Edmund Husserl (1859-1938) en ny innebörd. Det blev en beteckning för en 
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filosofisk forskningsansats som därmed kunde användas för forskning inom filosofins delom-

råden. Idag är fenomenologin av stor betydelse för internationell forskning inom samhällsve-

tenskapliga områden. Det ställningstagande som har gjorts angående forskningsansatsstår även 

i relation till valet av det fenomenologiska perspektivet. Bengtsson (2005) menar att de kun-

skaps-och vetenskapsteoretiska ställningstaganden en forskare utgår ifrån kommer också på-

verka den filosofiska utgångspunkten. Han menar att det finns metoder och teorier som passar 

olika bra med de olika grundantaganden som finns om kunskap och vetenskap. Bryman (2011) 

beskriver fenomenologin som en filosofisk inriktning som handlar om på vilka sätt en individ 

skapar mening i den värld de lever och verkar i. Huvudsakligen handlar fenomenologin om hur 

filosofen eller i det här fallet forskaren åsidosätter sina egna tankar och uppfattningar för att 

förstå den specifika individens syn på världen. Alfred Schutz (1899-1959) var den forskare som 

genom sina arbeten ursprungligen applicerade fenomenologiska idéer inom samhällsvetenskap-

lig forskning. Enligt Bryman betonades att det finns en fundamental skillnad mellan naturve-

tenskapens och samhällsvetenskapens studieobjekt:  

 
[…] och att det behövs en kunskapsteori som speglar och begreppsligt beskriver den 

skillnaden. Den avgörande skillnaden ligger i det faktum att den sociala verkligheten 

rymmer mening för människorna och att människors handlingar är meningsfulla – 

det vill säga att handlingarna rymmer en betydelse och att de agerar utifrån den me-

ning som de tillskriver sina egna och andra personers handlingar. (Bryman, 2011, s. 

33) 

 

Vidare menar Bryman (2011) att de samhällsforskare som ansluter sig till fenomenologin lägger 

stor vikt vid att det är samhällsforskarens uppgift att sätta sig in i människors tankar kring ”sunt 

förnuft” och utifrån det tolka deras handlingar och sociala värld med koppling till deras egen 

livsvärld. 

 

Bengtsson (2005) belyser att saker och fenomen, ur en fenomenologisk synvinkel, inte är saker 

i sig själva utan att de är något utifrån individers bild av dem. Detta visar på ett beroende mellan 

objekt och subjekt. ”För fenomenologins vidkommande är det av särskilt intresse att det inte 

kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för” (s. 12). Med detta 

menas att saker ses som fenomen, saker existerar i individers uppfattningar av dem. Detta in-

nebär således att det som visar sig förutsätter att det finns någon som kan se det, någon som 

saken kan visas för. Vidare tar Bengtsson upp den fenomenologiska rörelsen och menar att det 

finns flera inriktningar inom fenomenologin. Flera av dessa har dock gemensamma berörings-

punkter så kallade konstanter. En av dessa konstanter är det fenomenologiska uppropet gå till-

baka till sakerna själva som formulerades av Husserl i hans verk Logische Unterschungen i 

början av 1900-talet. Detta upprop innebär att det finns en misstro mot generaliseringar och 

färdiga metoder som fastställer hur människan ska nå och tolka saker. Det finns således en risk 

att ”metoderna fungerar reduktionistiskt och inte ger tillgång till sakerna i deras variation och 

mångfald” (s. 11). Enligt Bengtsson kan således två teser förstås utifrån detta upprop: en vänd-

ning mot sakerna och en följsamhet mot sakerna. De saker som avses knyts an till fenomen, det 

vill säga saker så som de visar sig för någon.  

3.2.2 Livsvärldsperspektivet 

Föreliggande studie kommer genom intervjuer utforska sånglärares uppfattningar och erfaran-

den kring sceniska förberedelser och arbetet med detsamma. Studien kommer således inte leda 

till några absoluta svar eller sanningar utan snarare variationer av olika individers bild av verk-

ligheten, det som inom fenomenologin kallas livsvärld. Bengtsson (2005) beskriver livsvärlden 

som den värld som människan lever sitt liv i, den beskrivs som subjektiv-relativ. Människans 
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olika erfaranden av saker skapar den verklighet som denne lever i. Utvecklingen av livsvärlds-

begreppet skedde i och med Husserls syn på objektivistisk vetenskap som enligt honom skapar 

en distans mellan vetenskap och det levda livet:   
 

Husserl utarbetade livsvärldsbegreppet i en epistemologisk kontext, där livsvärlden 

utgjorde utgångspunkten för ett projekt som syftade till att hitta en absolut och säker 

grund för all vetenskaplig kunskapsbildning. I sin analys av de europeiska veten-

skapernas kris hävdar Husserl att vetenskaperna genom sin objektivism har förlorat 

sin betydelse för människors liv. (Bengtsson, 2005, s. 16)  

 

Den objektivistiska vetenskapen får inte samma värde för människans vardag och det liv denne 

lever. Bengtsson (2005) menar att ”livsvärlden kan människan aldrig undslippa så länge hon är 

i livet. Den är självklart där i allt människan företar sig och tas utan reservation för given genom 

hela livet” (s. 18). Livsvärlden är alltså beständig. I Husserls filosofi är livsvärlden förreflexiv 

och förvetenskaplig, livsvärlden kommer före och antas av vetenskap och reflektion. Männi-

skan är ständigt i en värld som är denne förtrogen, den världen tas också för givet då den alltid 

är där. Bengtsson menar att livsvärlden är den verklighet som vi existerar i tillsammans med 

andra och som är kommunikativt beroende. Följaktligen är livsvärlden av social karaktär med 

föremål skapade av människor, mänsklig organisering av livet, som vidareförs människor emel-

lan. I och med detta menar Bengtsson att livsvärlden är en historisk värld. Livsvärlden byggs 

helt enkelt upp efter individens upplevelser. Han beskriver livsvärlden som en differentierad, 

svåröverskådlig och komplex verklighet som erbjuder en bredd av skilda svårreducerade egen-

skaper och egenskapstyper:  

 
I livsvärlden finner vi därför inte bara fysiska egenskaper hos alla ting som vi an-

vänder och erfar. Jag själv och andra subjekt har också psykiska egenskaper och de 

är inte identiska med fysiska egenskaper. Känslor av olika slag är inte detsamma 

som svängningar i adrenalinhalten och tänkande kan inte reduceras till enbart cere-

brala processer. Människors handlingar kan inte identifieras med fysiskt beteende. 

(Bengtsson, 2005, s. 19)  

 

Bengtsson (2005) förklarar ovanstående resonemang med att på en person som spelar golf syns 

inte bara ett fysiskt beteende utan ett handlande subjekt med en specifik känsla som utför något 

som alla troligen inte kan, och runt detta subjekt finns dennes egen sociala värld.  

 

Enligt Bengtsson (2005) är alla erfaranden som människan gör i sin livsvärld prepredikativa 

eller passiva. Erfarenheter sker passivt och spontant utan någon större kognitiv ansträngning, 

exempelvis om jag hör att någon bankar på dörren, då riktas min uppmärksamhet spontant och 

passivt mot ljudet från dörren. Förståelsen av vad ljudet kommer ifrån infinner sig passivt, den 

som hör ljudet behöver inte göra kopplingen mellan ljudet och dörren och därefter tillskriva 

ljudet en mening. Bengtsson poängterar att livsvärlden inte är något oåtkomligt som inte går att 

utforska eller diskutera, trots att det finns en sådan uppfattning. Han menar att livsvärlden är 

den konkreta verklighet som människor lever i, förhåller sig till, möter varje dag och delar med 

andra människor, den går inte att komma ifrån. Därav finns det inget som kan stoppa oss från 

att undersöka vår egen eller andra människors livsvärld. ”Men vi får inte glömma att vi fortfa-

rande själva alltid är en del av livsvärlden” (s. 30). Vi kan inte fly den, även om vi studerar den. 

Fenomenologer är således eniga om att livsvärldar kan undersökas, dock finns det lite olika 

uppfattningar kring förutsättningarna för dessa typer av undersökningar. Pedagogisk forskning 

utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att de människor som studeras och forskaren själv är 

oskiljaktigt förenade med sina respektive livsvärldar, vilket även är fallet i föreliggande studie 



Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018 

 

 17 

och dess informanter. De sånglärare som intervjuas kommer givetvis vara färgade av deras re-

spektive erfarenheter. Detta kommer således också påverka deras tankar och svar i denna studie.  
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här 

redogörs även för studiens design gällande urval av informanter, studiens genomförande, etiska 

överväganden och också dess trovärdighet och giltighet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens forskningsansats, valet av metod och även det analyssätt 

som har använts.  

4.1.1 Val av forskningsansats 

Eftersom föreliggande studie berör människors upplevelser av en specifik företeelse hade det 

varit svårt att tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ forskning berör ofta sådant 

som är mätbart, och tyngden ligger ofta på prövning av teorier eller att ställa hypoteser. Därav 

valdes en kvalitativ forskningsstrategi för denna studie, då studien ämnar utforska sånglärares 

erfaranden och uppfattningar kring det valda ämnet, vilket är svårt att mäta. Bryman (2011) 

menar att kvalitativ forskning präglas av ett tolkningssynsätt medan kvantitativ forskning utgår 

från ett naturvetenskapligt synsätt. Kvalitativ forskning avviker således från naturvetenskapliga 

normer och procedurer, istället läggs fokus på människors bild och tolkning av den sociala 

verkligheten. Bryman (2011) skriver att ”en underliggande premiss för många kvalitativa fors-

kare är att det som samhällsvetenskapen ska syssla med (människor och deras sociala värld) 

skiljer sig från naturvetenskapens objekt” (s. 361). Enligt Bryman är en viktig skillnad att ana-

lysobjekt inom naturvetenskapen, exempelvis atomer, metaller, kemikalier och så vidare, inte 

tillskriver mening till sin omvärld och det som äger rum i den, det gör dock människor. Därav 

hävdar många kvalitativa forskare att det behövs en speciell metodologi för att studera männi-

skor. Denna metodologi behöver följaktligen spegla olikheterna mellan människor och natur-

vetenskapliga studieobjekt.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där subjektets livsvärld står i centrum, är kvalitativa 

intervjuer en passande metod. Enligt Bryman (2011) är det samhällsforskarens uppdrag att 
lyckas få tillgång till människors uppfattningar av sunt förnuft ”och på grundval av det tolka 

deras handlingar och sociala värld utifrån deras perspektiv” (s. 33). Samhällsforskare som utgår 

ifrån ett fenomenologiskt perspektiv brukar lägga stor vikt vid detta. Bryman menar att forska-

ren genom kvalitativa intervjuer önskar få rika och detaljerade svar till skillnad från forskaren 

i kvantitativa intervjuer som önskar kärnfulla svar som snabbt kan kodas. I kvalitativa intervjuer 

är det önskvärt att låta intervjupersonen reflektera och tänka i olika banor. Intervjuaren kan 

också frångå sitt frågeschema, ställa nya frågor eller byta ordning på frågorna, detta för att följa 

upp intervjupersonens reflektioner. Kvalitativa intervjuer är således av friare karaktär  vilket 

kan vara fördelaktigt i det anseende att forskaren har möjlighet att få reda på ytterligare saker 

som inte fanns med i det ursprungliga frågeschemat. Enligt Bryman bör intervjuaren tänka på 

att vara tydlig i sina frågeformuleringar, komma ihåg vad intervjupersonen sagt, vara empatisk 

med mera. Den form av kvalitativa intervjuer som har använts för denna studie är av semistruk-

turerad art, denna typ av intervjuer utgår enligt Bryman från specifika teman som forskaren 

valt att utgå ifrån. Utifrån dessa teman utformas en intervjuguide som intervjuaren utgår ifrån, 

intervjuaren kan dock även ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden om dessa kopplas 

till något intervjupersonen sagt. Intervjupersonen är också fri att svara som denne önskar, då 

det även här finns en frihet. I föreliggande studie blir kvalitativa intervjuer fördelaktiga ef-

tersom intervjupersonen blir fri att komma in på nya spår. Detta innebär att intervjuaren kan få 

rika och djupa svar kring deras tolkning av sceniskt förberedelsearbete.  
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4.1.3 Val av analysmetod 

Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ett av de vanligaste sätten att angripa kvalitativa data. 

Metoden tematisk analys går liksom många andra analysmetoder ut på att söka efter olika te-

man. För arbetet med tematisk analys finns en strategi som kallas Framework, som används för 

att sortera och få fram teman och subteman utifrån den insamlande datan. Braun och Clarke 

(2006) menar att tematisk analys är mycket flexibel vilket är en stor fördel, enligt dem. De 

förklarar tematisk analys som en metod där forskaren identifierar, analyserar och redogör för 

mönster eller teman i den insamlade empirin. Metoden organiserar och beskriver data på ett 

detaljrikt sätt, men Braun och Clarke menar att metoden ofta går djupare än så. Det kan ofta 

handla om en djupgående tolkning av olika delar av forskningens valda ämne. Vidare påpekar 

Braun och Clarke att det råder en oenighet kring vad tematisk analys faktiskt innebär. Det är 

inte ovanligt att läsa studier där teman som ”framkommit” eller ”upptäckts” i den insamlande 

datan. Tankesättet att ett tema skulle framkomma eller upptäckas ger, enligt Braun och Clarke 

inte forskaren den aktiva roll som denne har i att identifiera mönster och teman och att välja ut 

dem som är av intresse. Detta leder till att analysarbetet blir passivt och inte heller analyserande 

i någon större utsträckning. Braun och Clarke beskriver ett tema som något i empirin som fram-

står som viktigt i förhållande till studiens forskningsfrågor. Det är således viktigt att som fors-

kare reflektera över de teman och mönster som väljs ut och att dessa verkligen är relevanta. Det 

handlar inte om i vilken grad en aspekt eller ett ämne har lyfts i datainsamlingen, utan om det 

som lyfts är relevant utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Något som endast nämnts en 

eller två gånger kan mycket väl bli ett tema om det är relevant för studien. I föreliggande studie 

är förhoppningen att få en bred bild av olika sånglärares tolkning, syn och erfarna undervisning. 

Därav ärr den tematiska analysens flexibilitet fördelaktig för studiens analysprocess.  

4.2 Design av studien 

I följande avsnitt presenteras studiens urval av informanter, studiens genomförande, etiska 

överväganden och till sist studiens trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av informanter 

Kvale och Brinkman (2009) menar att forskaren genom en kvalitativ forskningsintervju strävar 

efter att förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel och utveckla mening ur deras upple-

velser och erfarenheter, blotta deras levda värld utanför de vetenskapliga förklaringarna. Enligt 

Bryman (2011) är det vanligt att kvalitativa forskare gör så kallade målstyrda urval. Detta in-

nebär att forskaren exempelvis ofta väljer ut individer som har en direkt koppling till de forsk-

ningsfrågor som formulerats för den specifika studien. Föreliggande studie handlar bland annat 

om att undersöka hur sånglärare erfar arbetet med sceniska förberedelser i deras undervisning. 

Därav blev den gemensamma nämnaren för informanterna att de alla arbetade med enskild 

sångundervisning i någon form. Informanterna valdes således utifrån detta kriterium. Ursprung-

ligen önskade jag ha informanter som alla arbetade i gymnasieskolan men då flera tillfrågade 

tackade nej fick jag frångå detta kriterium. För att eventuellt få fram ett mer nyanserat och 

mångfacetterat resultat valdes informanter i olika åldrar med olika lång erfarenhet av yrket ut. 

De olika informanterna har även sin hemvist i olika genrer. Förhoppningen var att få ett brett 

spektrum av uppfattningar och erfarenheter av olika slag. Samtliga fyra informanter kontakta-

des via e-mail, med en kort presentation av studien Efter att de tackat ja mailades även en sam-

tyckesblankett (se bilaga 2) till dem. Nedan följer en kort presentation av varje informant:  

 

Informant A är i 30-årsåldern och arbetar i kulturskolan. Denne har arbetat som sånglärare i ca. 

5 år och har sin hemvist i pop, rock- och soulgenrerna.  
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Informant B är i 30-årsåldern och arbetar på ett estetprogram i gymnasieskolan. Denne har 

arbetat som sånglärare i nästan 5 år och har sin hemvist i den klassiska genren. 

 

Informant C är i 40-årsåldern och arbetar på ett estetprogram i gymnasieskolan. Denne har 

arbetat som sånglärare i nästan 20 år och har sin hemvist i vis-och musikalgenrerna.  

 

Informant D är i 60-årsåldern och arbetar på ett estetprogram i gymnasieskolan. Denne har 

arbetat som sånglärare i ca. 30 år och har sin hemvist i den klassiska genren.  

4.2.2 Datainsamling 

Kvale och Brinkman (2009) belyser vikten av att förbereda en intervjuundersökning noga, då 

mycket av arbetet sker innan första intervjun. Insamlingen av data gjordes genom enskilda se-

mistrukturerade intervjuer utifrån en förberedd intervjuguide. Kvale och Brinkman framhåller 

att vid planeringen bör forskaren noga fundera över frågorna varför, vad och hur. Varförfrågan 

innebär att tydliggöra studiens syfte, vadfrågan innebär att vara påläst och har goda kunskaper 

i ämnet som skall undersökas och hurfrågan handlar om att skaffa sig kunskap kring olika tek-

niker om intervjuer och analyser för att kunna avgöra vad som passar bäst för den aktuella 

studien. Intervjuguiden utformades utifrån studiens forskningsfrågor och bakgrundslitteratur. 

Frågorna skrevs i syfte att vara relativt öppna för att ge informanterna möjlighet att kunna finna 

sina egna spår och tankar samt för att ge möjlighet för mig som intervjuare att ställa följdfrågor 

till intressanta ämnen som framkom. Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer men då 

semistrukturerade intervjuer användes formades varje intervju även utifrån informanten och 

dennes tankar och reflektioner. Samtliga frågor ställdes vid varje intervju. Det tillkom dock 

olika nya frågor eller följdfrågor beroende på informanternas svar. Intervjuguiden finns att läsa 

bland bilagorna (se bilaga 1).  

 

I samband med själva intervjun fick informanterna muntlig information om studien och även 

en samtyckesblankett för medverkan i studien (se bilaga 2). Intervjuerna tog mellan 30 och 45 

minuter. De hölls antingen på informanternas arbetsplats eller i deras hem och samtliga ljudin-

spelades på två separata enheter som en säkerhetsåtgärd. Inspelningarna användes senare för 

att transkribera intervjuerna. Informanterna upplevdes som intresserade av det valda ämnet, 

vilket några av dem också uttryckte verbalt.  

4.2.3 Bearbetning och analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades ljudinspelningarna. I transkriberings-

processen lyssnades intervjuerna igenom i programmet Amazing Slow Downer via hörlurar i 

mobiltelefon och med hjälp av programmet kunde ljudinspelningarnas tempo saktas ned vilket 

underlättade transkriberingsprocessen.  

 

I föreliggande studie användes tematisk analys som analysmetod vilken enligt Bryman (2011) 

är en vanlig metod i olika typer av kvalitativ forskning. De inspelade intervjuerna lyssnades 

igenom några gånger och därefter lästes transkriberingarna flera gånger och utifrån detta gjor-

des anteckningar i punktform av varje transkribering. Detta gjordes samlat i ett och samma 

worddokument för att få en översiktlig bild av vad de olika lärarna hade tagit upp respektive 

inte tagit upp. Därefter sökte jag efter likheter och skillnader, om det fanns olika begrepp för 

liknande fenomen eller övningar, metaforer och om det fanns saker som upprepades flera 

gånger. Detta är sådant som Bryman (2011) förordar att utgå ifrån i sökandet efter teman. I 

syfte att komma fram till vilka teman som hade liknande beröringspunkter eller kunde kopplas 

samman gjordes därefter olika mind-maps. Utifrån dessa arbetades studiens slutgiltiga teman 
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och subteman fram. I analysarbetet samlades huvudsakligen sådant som berörde lärarnas ar-

betssätt, begrepp och tankar samt lärarnas olika hjälpmedel och tips kring sceniskt förberedel-

searbete under två större rubriker. Nedan syns en av de mind-maps som användes i studiens 

analysarbete. Där visas hur olika teman kopplas samman med heldragna linjer. Det finns också 

de teman som passar in på flera ställen, dessa kopplades samman med streckade linjer.  

 

 
 

Figur 1. Figuren visar teman och subteman som identifierades genom intervjuerna och hur dessa kopplas 

samman med varandra. 

 

De teman som till slut användes till resultatkapitlet var till stor del sådant som i någon mån 

berördes under respektive intervju, och även sådant som i övrigt var relevant utifrån studiens 

forskningsfrågor. En del teman bytte namn ett par gånger under analysprocessen, detta för att 

lärarna använde olika ord för liknande företeelser. De benämningar som till slut valdes var 

sådana som ansågs antingen passa forskningsfrågorna eller som enligt mig tydligast beskrev 

den avsedda företeelsen.  

 

Vid användande av citat från intervjuerna har jag valt att ta bort upprepade ord och utfyllnads-

ljud och utfyllnadsord som exempelvis äh och hm eller liksom och typ. För att citat skall bli 

mer lättlästa har även en del andra redigeringar gjorts:  

 

Originalcitat Redigerat citat 

”om dom inte vill det då får man liksom ta 

såhära baby steps…” 

”om dom inte vill det då får man ta baby 

steps” 
 

Figur 2. Figuren visar ett exempel på hur ett citat omformulerats för att bli mer lättläst. 
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Jag har även valt att ersätta eller ta bort vissa ord och namn för att inte avslöja informantens 

identitet. De gånger informanten tystnar eller tänker mitt i en mening är markerade med … 

Dialektala ord har ersatts eller tagits bort, även detta för att säkra informanternas avidentifie-

ring. 

4.2.4 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2018) skall individer som deltar i forskning informeras om vad forskningen in-

nebär, vad deras medverkan innebär samt att de är fria att själva välja om de vill delta eller inte. 

De skall även informeras om att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin 

medverkan i studien. Inför intervjuerna fick informanterna information via mail och en möjlig-

het att se över samtyckesblanketten (se bilaga 2). Vid varje enskilt intervjutillfälle fick de även 

information muntligt och de fick se över samtyckesblanketten i pappersform innan den skrevs 

under, de fick också möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter. Blanketten tydlig-

gjorde studiens valda ämne, vad informantens medverkan innebar samt en försäkran om infor-

mantens avidentifierande. Codex skriver att individers personuppgifter bör behandlas med vak-

samhet för att inte kränka deras integritet. Därför har jag tagit bort namn de nämnt på kollegor 

eller elever. I resultatet har jag valt att benämna mina informanter med bokstäverna A, B, C och 

D. I föreliggande studie har jag även valt att inte nämna deltagarnas kön, då det inte är relevant 

för denna studie och dess syfte. 

4.2.5  Giltighet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet är viktiga för att understödja en undersök-

nings kvalitet. Vad gäller kvalitativ forskning är dock begreppen giltighet och tillförlitlighet 

mer passande att använda. Kvale och Brinkman (2009) menar att validitet eller giltighet rent 

språkligt talar om sanningsenligheten, riktigheten och styrkan i ett uttalande. Begreppet har, 

inom samhällsvetenskapen kommit att användas för att tala om det som påstås undersökas verk-

ligen är det som undersökts. I ett bredare perspektiv handlar det dock om i vilken utsträckning 

studien undersöker det den är avsedd att undersöka. Bryman (2011) delar in tillförlitligheten i 

fyra olika delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och kon-

firmera. Finns det flera olika beskrivningar av en social verklighet, handlar trovärdigheten om 

hur forskarens tolkning kommer uppfattas i andra individers ögon. Det handlar om att säker-

ställa att forskningen utförts på rätt sätt. I kvalitativ forskning studeras ofta ett mindre antal 

individer som har någon eller några gemensamma nämnare. Den kvalitativa forskningens re-

sultat har ofta fokus på ”det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av den 

aspekt av den sociala verkligheten som studeras” (s. 355). Därav uppmanas kvalitativa forskare 

att ta fram så detaljerade och fylliga beskrivningar som möjligt. Detta ger större möjlighet för 

andra att avgöra hur pass överförbara resultaten är till ett annat sammanhang. I föreliggande 

studie blir dock inte överförbarheten särskilt hög eftersom resultaten är svåra att generalisera. 

Skulle studien utföras vid en annan tidpunkt med andra informanter hade resultatet troligen sett 

annorlunda ut. Pålitlighet är den del som motsvarar reliabiliteten i den kvantitativa forskningen. 

Detta innebär att forskaren ger en så tydlig och fullständig redogörelse av studiens alla faser 

som möjligt. Studiens pålitlighet stärks genom beskrivningen av studiens analysarbete och även 

bifogad mindmap och intervjuguide. Detta då läsaren får en insyn i hur processen gått till. Bry-

man beskriver delkriteriet att kunna styrka och konfirmera som att forskaren ”utifrån insikten 

att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa 

att han eller hon agerat i god tro” (s. 355). Med detta menas att forskaren inte medvetet har 

tillåtit egna värderingar eller teoretisk inriktning inverka på studiens genomförande och slutsat-

ser. I föreliggande studie har detta funnits med funnits med under hela processen, men att vara 

helt neutral är dock inte möjligt. 
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Bryman (2011) menar att det som forskare är viktigt att försöka hålla sig neutral för att inte 

påverka informanternas svar och i längden hela studiens resultat. Detta är något jag försökt ha 

i medvetandet under forskningsprocessens olika delar, jag har försökt att inte låta egna uppfatt-

ningar och värderingar påverka, vilket ger större möjlighet att styrka och konfirmera. Även om 

forskaren anstränger sig med detta går det inte att bortse från att varje person har egna tankar 

och erfarenheter som färgat dem, och att det därför är svårt att vara helt objektiv. Föreliggande 

studies pålitlighet stärks genom att intervjuguiden som använts finns med bland bilagorna (se 

bilaga 1) och att den således också kan användas vid senare tillfällen. Detta ger en insyn i stu-

diens intervjufas, Bryman menar att en sådan insyn i forskningens olika delar är av stor vikt. 

Szklarski (2015) belyser att det kan vara lämpligt att låta någon annan kompetent person 

granska den insamlade datan och resultatet. Detta för att det kan vara till gagn för att stärka 

studiens tillförlitlighet. I föreliggande studie har detta inte gjorts eftersom denna studie genom-

förts individuellt.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras hur de intervjuade lärarna erfar att de arbetar med sceniska förbere-

delser i den enskilda sångundervisningen samt deras tolkning av begreppet och vad som ingår 

däri.  

5.1 Lärarnas undervisning kring sceniskt förberedelsear-

bete 

I detta avsnitt presenteras resultatet genom följande underliggande teman: Samtal kring sceniskt 

förberedelsearbete, Att bygga upp en trygghet, Arbete med scenisk kommunikation, Att ta an-

svar och Att simulera sceniska framträdanden.  

5.1.1 Samtal kring sceniskt förberedelsearbete 

Vid samtliga intervjuer lyftes ämnet dialog eller samtal mellan lärare och elev vilket var ett 

ämne som fanns med i intervjuguiden, Lärare A tog dock själv upp det innan jag hann göra det. 

På Lärare A:s lektioner diskuteras olika förutsättningar kring ett eventuellt framträdande med 

eleven. Lärare A uttryckte en vilja att väcka tankar hos eleven genom att ställa frågor om hur 

eleverna tror att ett framträdande kommer vara. Dessa kan även gälla hur de tror att de kommer 

känna sig i en konsertsituation. Lärare B, som är hemma i den klassiska genren menar att det 

är vanligt under dennes sånglektioner att diskutera det denne kallar ”background story” . Detta 

inkluderar vem karaktären som sjunger sången är, vad som har hänt, vilken miljö denne befin-

ner sig i och så vidare. Både Lärare A och Lärare C upplever att de brukar vara noga med att 

följa upp ett framträdande som en elev har haft. Detta gör de genom att tillsammans med eleven 

reflektera kring hur framträdandet gick och hur eleven upplevde situationen. Lärare C menar 

att det är viktigt att regelbundet utvärdera det eleven gjort och att tryggheten i det sceniska är 

viktigt:  

 
Jag brukar göra utvärdering regelbundet efter vi har gjort nånting och då pratar vi 

och då blir det ett sätt att närma sig det sceniska, för då utvärderar vi trygghet, det 

musikaliska och det sceniska. Och då frågar jag dom, är det sådär så att man ville 

trilla… att man önskar att det kom en fallucka man bara kunde ramla genom? (Lärare 

C)  

 

Den motsatta änden, om eleverna kände sig väldigt bekväma liknar Lärare C vid att det kändes 

som att dricka te med en förälder eller kompis hemma i köket. Eleven och läraren samtalar 

kring var på denna skala eleven tyckte framträdandet låg. Även Lärare D erfar att denne pratar 

mycket med sina elever om vad det innebär att stå på scen. Lärare D pratar om sångens största 

uttryck och säger att ”vi pratar mycket om att det handlar om att beröra människor” (Lärare D)  

och även på vilket vis eleven vill beröra och vad eleven vill berätta för publiken genom sången. 

Lärare D pratar även med sina elever om vad de får för bild när de hör sången och vad eleven 

tror att kompositören eller textförfattaren hade för tanke när de skrev musiken och texten. Lä-

rarna berör på olika sätt hur de kan arbeta med det konstnärliga uttrycket med hjälp av samtal 

och reflektion. Utgångspunkterna är dock lite olika då Lärare A och C berör känslor som kan 

uppstå hos eleverna i samband med framträdande. I kontrast till detta samtalar Lärare B och D 

mer om gestaltningen för framträdandet.  

5.1.2 Att bygga upp en trygghet 

Samtliga av de fyra lärarna hade metoder för att hjälpa sina elever bli mer bekväma i att upp-

träda. De hade olika medel och övningar för att succesivt göra eleverna mer trygga eller hjälpa 

dem att finna hur de kan hantera dessa ofta onaturliga situationer. Lärare A fokuserar ofta på 



Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018 

 

 25 

att träna sina elever på hur de ska stå och gå och de får även öva på att vända sig bort från pianot 

och notstället och titta åt ett annat håll. Detta gör Lärare A eftersom det är vanligt att denne 

kompar sina elever på konsert och i dessa fall kan eleven inte stå vänd mot läraren utan har ofta 

läraren bakom eller bredvid sig. Vidare menar Lärare A att många elever vill framträda men 

tycker att det är läskigt att göra det och då får läraren tänka till:  

 
Då blir det ju svårare naturligtvis att jobba med det men samtidigt inte desto mindre 

viktigt och intressant, och viktigt att dom ändå får känna sig trygga på scenen och 

känna att dom… för dom vill ju inte stå och gömma sig bakom ett notställ heller men 

dom vill heller inte synas så det är lite den här ’okej, hur ska vi göra då?’ (Lärare A) 

 

Lärare B upplever att sång är känsligt eftersom alla har en egen röst och det kan vara väldigt 

blottande att sjunga jämfört med andra instrument. Lärare B nämner också att en del elever kan 

tycka att det känns fjantigt eller konstigt att arbeta sceniskt, ”om dom inte vill det då får man ta 

babysteps” (Lärare B), i dessa fall är det alltså bättre att gå långsamt fram. Även Lärare D 

nämner att det kan vara bra att ta ett steg i taget för att gradvis göra eleverna redo för att fram-

träda på en scen. Lärare C menar att tryggheten behövs för att kunna arbeta vidare och utveckla  

en sång. Lärare C säger ”har man då fått undan alla dom här sakerna, texten är trygg, melodin 

är trygg, att sjunga inför folk… amen det är också ganska tryggt, jag vet att det funkar” (Lärare 

C). När dessa saker fallit på plats kan man då ta nästa steg och gestalta sången. Detta är centralt 

då Lärare C upplever att elever bara kan fokusera på en sak åt gången och därför behöver allt 

annat fungera om eleven skall kunna fokusera fullt ut på gestaltningen av en sång. Lärare C 

upplever också att det är viktigt att vara bekant med lokalen som framträdandet skall äga rum i 

och att eleven får tid att testa i den lokalen. Lärare C förklarar att ”det skulle ju kunna innebära 

att man faktiskt också själv eller tillsammans har möjlighet att vara där och sjunga vid nåt extra 

tillfälle nån gång. Att öva där, för det är en viktig sak att landa i det rummet” (Lärare C).  Både 

Lärare C och Lärare D arbetar med att stärka sina elever genom att låta dem få sjunga för andra 

ofta. De brukar båda kalla in någon annan exempelvis en elev eller lärare som kan komma in 

och lyssna på eleven under sånglektionen. Lärare D erfar att detta blir en odramatisk företeelse 

som eleverna snabbt vänjer sig vid och blir tryggare med. Eleverna lär sig att detta är oundvik-

ligt och på så vis får de oftare möjlighet att framträda, om än för endast en eller ett par personer. 

Det är även viktigt att som lärare ställa sig frågor kring vad som kan vara till hjälp för just den 

här eleven:  

 
Man måste hela tiden försöka se vad kan jag ta fasta på i det här som är bra? Vad 

kan jag uppmuntra? Vad kan jag, hur kan jag stärka den här eleven? Och är det dags 

att ta med det här andra, om man kanske ska göra så här istället och sådana avväg-

ningar. (Lärare D) 

 

Det handlar alltså i de flesta situationer om att finnas där som ett stöd för sina elever, menar 

Lärare D. Vidare erfar Lärare D även att de allra flesta elever tampas med någon form av rädsla 

för att framträda, i olika grad naturligtvis. Därav strävar Lärare D efter att få eleverna att våga 

sjunga för någon eftersom ”dom behöver ju det för nivå 1 i sång och sen för dom andra nivåerna 

också, men det är mitt mål att dom ska våga sjunga för någon” (Lärare D). Detta är inget som 

de lyfter på varje lektion men efter framträdanden eller liknande försöker Lärare D alltid att 

följa upp och fråga eleverna om deras upplevelse av den senaste konsertsituationen.  

5.1.3 Arbete med scenisk kommunikation 

Vad gäller framställningen av en sång hade de fyra lärarna lite olika fokus kring hur de arbetar 

med sina elever. Lärare A återkom flera gånger till riktning i både kropp och blick och pratade 
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mycket om hur eleverna ska stå, gå och var de ska titta. Lärare A erfar dock att det kan vara 

väldigt svårt att arbeta med de sceniska om eleven inte riktigt kan sången:  

 
…för att är dom osäkra på sången så är dom ju även osäkra i uttrycket, och då är det 

… då brukar jag nog känna att jag inte jobbar så mycket med det sceniska uttrycket 

för att… det känns som att då får dom hellre stå och titta i noterna … så att dom 

känner att dom får sjunga rätt. (Lärare A)  

 

Osäkerhet kan alltså göra att det blir väldigt svårt att arbeta med kommunikation och uttryck. 

Att kunna en sång utantill är något som Lärare A i högre utsträckning förväntar sig av äldre 

elever och därav blir det mer naturligt att arbeta mer sceniskt när eleverna är lite äldre. Samtidigt 

finns det också en del yngre elever som verkligen tycker om att arbeta med det sceniska och 

”vara lite mer teatraliska och då är det så himla lätt för dom, och då kan jag ställa högre krav 

på dom för att dom vill det ” (Lärare A). Detta upplever dock inte Lärare A är vanligt förekom-

mande. Vidare erfar både Lärare A och Lärare B att det kan vara lättare att arbeta sceniskt med 

en viss sorts musik, exempelvis musikal eller opera där det finns en story. Lärare A tar upp att 

det också då finns även möjlighet att få inspiration från videoklipp, hela filmer eller liknande. 

Enligt Lärare A kan vara svårare att arbeta sceniskt med poplåtar. ”Jag upplever i alla fall att 

då är det nästan dans man ska jobba med” (Lärare A) och då kan fokus istället hamna på att se 

engagerad ut och röra sig i takt till musiken. Detta är också en form av sceniskt arbete dock 

annorlunda från exempelvis musikallåtar. Lärare B erfar att det är lättare att arbeta sceniskt med 

musik som har en given story än genrer pop. Lärare B framhöll den fysiska framställningen och 

att göra scenerier och att regissera eleverna i en sång, vilket denne upplever sig arbeta med även 

i klassrummet under lektionen. Denne exemplifierar genom att berätta förutsättningarna kring 

en sång och tog upp ”On my own” ur ”Les miserables”. I den sången är en tjej är olyckligt 

förälskad i en kille som i sin tur är förälskad i någon annan. Utefter den typen av historier utgår 

Lärare B och ger elever instruktioner kring detta, eleverna får spela en given roll. Lärare B erfar 

också att det finns i en skillnad i sceniskt arbete i sång jämfört med andra instrument. Det finns 

enligt denne ett närmare band mellan sång och sceniskt arbete bland annat på grund av att sång-

are har en text att förhålla sig till:  

 
Jag jobbar ju inte alls på samma sätt… jag undervisar ju i ett annat instrument också 

och då jobbar jag ju inte sceniskt, det är om man ska ha konsert kanske. … Det är 

väl texten som gör det, antar jag, att man vill få fram den texten och då jobbar man 

sceniskt för att få tag i det, tror jag. (Lärare B)  

 

Lärare B upplever också att kroppen kan användas som ett verktyg för att få tag i en specifik 

känsla i en sång. Lärare B och Lärare C upplever båda att det sceniska arbetet kan påverkas av 

texten och vilket språk den aktuella sången är skriven på. Enligt Lärare B är det väldigt viktigt 

att göra en ordentlig översättning om det är på ett annat språk. Det är även att låta eleverna 

reflektera över vad texten betyder för dem personligen och hur de kan förankra texten i sig 

själva.  Lärare C menar att språket är något som kan påverka det sceniska arbetet och därför 

förespråkar denne svenska texter. Denne hävdar:  

 
att översätta från engelska, det blir ändå ett litet steg bort även om vi är så bra på 

engelska så är det ändå inte vårat första språk och då blir det … bara en nyans bort i 

att det är nåt ord här och var som jag inte riktigt greppar. (Lärare C) 

 

Texter på andra språk ligger oftast inte lika nära. Lärare C använder sig av skalan 1–10 för att 

diskutera flera olika delar av sången med sina elever och då används olika exempel beroende 
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på vad som diskuteras. Exempelvis när de gällde kontakten mellan sångare och publik så besk-

revs det som ”att sångaren väver som ett nät med publiken, en spindelväv där man fogas sam-

man mot… den som sjunger fogar samman publiken till en gemensam upplevelse och att man 

kan känna det så förtätat i att nu delar vi nånting, det är 10” (Lärare C). Siffran 1 på skalan 

beskrevs som att det är en vägg mellan sångaren och publiken. Publikkontakten är inget som 

kan tas för givet, enligt Lärare C. Även om gestaltning och uttryck fungerar bra på lektionen 

erfar Lärare C inte att det är självklart att eleven kan överföra detta till ett verkligt konsertsam-

manhang ”då är det så mycket annat som pockar på uppmärksamheten på nåt sätt” (Lärare C). 

Läraren kan således inte kräva att eleven med en gång ska klara av den typen av situation. 

Därför arbetar Lärare C mycket med att eleverna så tidigt så möjligt får börja sjunga inför 

varandra. Det sceniska handlar trots allt om att mötas och att nå fram till publiken, menar Lärare 

C. Lärare D nämnde arbetet med olika bilder som dennes elever brukar få fundera över . Lärare 

D vill gärna att eleverna ska finna sin egen bild och tolkning av en sång istället för att ge dem 

fasta förutsättningar med en gång. Eleverna kan exempelvis få fundera över frågan ”Vad vill 

du ge den som lyssnar för bild?” (Lärare D), på så vis får eleven tänka efter själv och kan få en 

starkare personlig koppling till en sång. Vidare menar Lärare D att uttrycket i sången är av stor 

vikt och att sångaren behöver fundera och bestämma hur denne vill förmedla sången, och om 

det finns en given känsla eller tanke bakom texten eller melodin. Lek är också något som Lärare 

D tar upp, denne menar att lärare bör komma ihåg att leka även med äldre elever. Enligt Lärare 

D kan mycket av det sceniska lockas fram genom olika typer av lekliknande övningar.  

5.1.4 Att ta ansvar 

Genom analysen framkom det att lärarna har en viss samsyn när det gäller ansvaret att utveckla 

elevernas förmåga att framträda dock skilde sig meningarna en aning vad gäller ansvaret i stort. 

Lärare A menar att det är lärarens ansvar att introducera det sceniska arbetet och hjälpa eleverna 

att förbereda sig inför olika typer av framträdanden. Ju längre de kommit i det sceniska arbetet 

lutar Lärare A dock mer åt att det blir bådas ansvar att arbeta med detta. Lärare B å andra sidan 

menar att det alltid är lärarens ansvar dock har Lärare B också elever som tänker och arbetar 

mycket med det på egen hand. I sådana fall menar Lärare B att det kan räcka att ge dem olika 

verktyg för att ge dem förutsättningar att fortsätta arbeta med det på egen hand. Lärare C anser 

att det är lärarens ansvar dock kan det variera beroende var i utvecklingen eleven befinner sig. 

Enligt Lärare D är det dock lite annorlunda, Lärare D anser att det är lärarens ansvar att ge 

eleverna möjligheter att utvecklas sceniskt men det är elevernas ansvar att faktiskt göra det och 

utnyttja de möjligheter som de får: ”Jag kan inte göra det åt dom men jag kan leda vägen” 

(Lärare D). Samtliga intervjuade lärare anser således att de som lärare har en del av ansvaret 

dock har de olika uppfattningar kring vad det ansvaret innebär och hur långt det sträcker sig.  

5.1.5 Att simulera sceniska framträdanden 

Under intervjuerna lyftes vid flera tillfällen olika tankar och övningar som de olika lärarna säger 

sig använda i sin undervisning. Många av dessa övningar handlade om att efterlikna en faktisk 

konsertsituation, konsertsimulering i olika former. Lärare A berättade att dennes elever ofta får 

låtsas att det är konsert genom att vända sig bort från läraren, ta bort notstället, låtsas sjunga för 

en tavla eller en blomma. Lärare A anser också att det, om möjligt, är fördelaktigt att låta ele-

verna sjunga i den lokal där de senare skall framträda och även att låta dem utföra hela konsert-

proceduren. Detta kan göras i form av att gå upp på scen, sjunga, tacka för applåder, buga och 

gå av scen. Detta framhåller Lärare A som viktigt, då eleverna får en närmare upplevelse av hur 

de kan tänkas gå till vid det verkliga konsertsammanhanget. Lärare B belyste det fysiska arbetet 

i samband med framträdanden. Det som lärare B tog upp behandlade det som denne kallade 

scenisk framställning, den fysiska delen i ett framträdande som beskrevs som ”det är ju att man 

får gå, att man får låtsas att man är på en teaterscen” (Lärare B). Att visualisera och skapa 
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många situationer som liknar en konsert framhöll Lärare C som mycket viktigt för eleverna. 

Denne menar att eleverna bör få så lika förutsättningar som möjligt när de övar inför en konsert, 

att eleverna står som de ska stå, föreställer sig en publik.  De bör också få öva med mikrofon 

om de ska ha det på konserten, och finns det ingen mikrofon kan de hålla i något annat exem-

pelvis en penna eller liknande. Lärare C menar att detta är process som är viktig att komma 

igång med:  

 
Att inte vänta till skarpt läge utan att faktiskt träna det, och det är ju lite beroende på 

vem man är, det finns ju dom där personerna som bara kommer in på en scen och så 

blir det nåt helt annat och det blir jättebra och det går inte att förutse men jag tänker 

att dom allra flesta behöver öva det. (Lärare C)  

 

Detta är något som för de flesta behöver tid innan de kan landa i det, menar Lärare C. Ett annat 

exempel som Lärare C tar upp är att eleverna under lektioner ofta får föreställa sig en publik 

med människor placerade på olika platser i rummet. Ibland kan läraren ta in andra elever som 

får agera publik och ibland ställs stolar ut för att markera var dessa ”personer” finns. Detta anser 

Lärare C vara ett annat bra sätt för att dels komma närmare en verklig konsertsituation.  Det 

kan också hjälpa till med uttryck och gestaltning av en sång ”annars kan det lätt bli att man bara 

river av någonting” (Lärare C). Fortsättningsvis belyser Lärare C gemensam sånglektion som 

ett bra forum att testa olika saker i grupp, exempelvis hur eleverna kan använda kroppen när 

det sjunger eller olika positioner i rummet och så vidare. Detta är dock något Lärare C gärna 

vill göra med alla elever samtidigt då det kan kännas mindre utsatt för eleverna. I dessa fall 

krävs att det finns en sång som alla i gruppen kan utantill och är bekväma med vilket kan vara 

svårt att få till, menar Lärare C. Lärare D nämnde att det är viktigt att arbeta i etapper genom 

att exempelvis att ta in en annan person som får lyssna under sånglektionen. Det blir ett steg 

närmare en konsert. Lärare D nämnde även att duetter var ett bra steg för att eleverna ska få 

sjunga med men framförallt också få sjunga inför någon annan, alltså deras duettpartner. Lik-

som Lärare C hävdar Lärare D att gemensam sånglektion ett ypperligt tillfälle för eleverna att 

få öva på att framträda. I sådana sammanhang har de en publik som de får möjlighet att testa 

olika uttryck för och de kan få flera chanser på sig, vilket de inte får vid en konsert. Lärare D 

förespråkar att dessa lektioner görs lite skämtsamt till en början genom att överdriva och leka 

med olika uttryck och känslor. Genom detta blir det mindre oroligt när eleverna sedan skall 

sjunga upp sina respektive sånger för varandra, eftersom de just skrattat och haft trevligt till-

sammans och då blir steget upp på scenen inte lika stort för eleverna.  

4.3 Lärarnas syn på sceniskt förberedelsearbete 

I detta avsnitt presenteras lärarnas syn på sceniskt arbete, det vill säga vilka delar  de anser ingår 

i sceniskt förberedelsearbete. Här redogörs även hur de uppmuntrar sina elever att arbeta själv-

ständigt med detta samt vilken betydelse det tror att detta arbete kan ha för deras elever. Detta 

redogörs genom följande underteman: Det sceniska förberedelsearbetets beståndsdelar och 

Sceniska förberedelser för eleven.   

5.2.1 Det sceniska förberedelsearbetets beståndsdelar 

I analysen framkommer att de intervjuade lärarna hade lite olika tankar kring vad som ingår i 

sceniska förberedelser och vad som krävs för att kunna arbeta med detta. Både Lärare A och 

Lärare B lyfte fram vikten av förarbete och att kunna sitt material ordentligt. Lärare A ser gärna 

att eleverna kan det utantill, detta eftersom Lärare A upplever att det är en förutsättning för att 

kunna arbeta sceniskt. Vidare lyfte Lärare A förmågan att kunna visualisera konsertsituationen 

och att göra olika övningar för det, och även att arbeta med vad eleven skall göra vid intro, 

mellanspel, solon och outron. Detta eftersom denna del ofta glöms bort, enligt Lärare A. Det 
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som Lärare A ville betona extra mycket var att inte glömma bort att arbeta med helheten även 

när en sång inte ska framföras på en konsert. Det är av vikt att eleven likväl får fundera över 

hur denne ska stå eller vad denne vill att en publik ska uppleva genom dennes framförande. 

Utöver förberedelsearbetet menar Lärare B att det är viktigt att vokalteknik och instudering har 

fått ta sin tid. Vidare framhåller Lärare B framförallt tre delar som är av stor vikt och det är 

arbete med text, analys av rollen för den valda sången samt scenisk framställning. Med scenisk 

framställning menar Lärare B hur sångaren skall föra sig på scenen exempelvis hållning, rikt-

ning, blick och så vidare. Lärare C tar upp förståelse av text som en viktig faktor för att kunna 

arbeta med det sceniska. Detta för att det är svårt att uttrycka något om förståelse eller tolkning 

av texten saknas. Att kunna sången utantill eller nästintill utantill är också något som kan un-

derlätta för uttrycket, menar Lärare C. Även att låta eleven reflektera över frågor som Vem är 

jag i sången? Finns det en berättelse? Vad är vi i för miljö? Ses som viktigt. Vidare tar Lärare 

C också upp undertexter och scenisk kommunikation:  

 
Jag brukar ofta också säga att dom får föreställa sig att… jag försöker få dom att 

sjunga och titta folk i ögonen och att inte svepa med blicken för mycket utan att om 

det är en sång där det passar sig att faktiskt titta i ögonen och sjunga, och att växla 

beroende på hur man avslutat en fras, och så går man vidare till nästa och … att det 

finns ett lugn i den kommunikationen. När det kommer till lite mer ställen där det är 

upptempo, då är det mer så att man tar in hela rummet och riktar sig, men innan så 

kanske man har varit lite mer centrerad. (Lärare C)  

 

Dock menar Lärare C att arbetet med att möta publikens blickar och att rikta sig inte behövs i 

alla elevers fall: 

 
Det kan ju va en elev som inte gör det men hittar liksom ett driv och ett uttryck i det 

sceniska ändå och med texten fast den sveper väldigt mycket och inte… och då når 

man ändå fram fast på andra sätt. Fast då försöker jag ändå hjälpa den att hitta det 

där sen. (Lärare C)  

 

Lärare D hade lite andra tankar kring vad som ingår i det sceniska förberedelsearbetet. Den 

första tanken som framkom var att denne inte hade tänkt på vad som ingår. Efter att ha tänkt en 

stund kom denne fram till att det ingår tilltro mellan elev och lärare, och även glädje och en 

vilja att förmedla något. Lärare D menar att elever ibland saknar den viljan och drivet och i 

dessa fall får lärare lirka och kanske tvinga på dem den viljan att ”det är inte bara för att jag ska 

synas utan det är för att nånting ska hända mellan mig och publiken” (Lärare D). Att beröra 

människor är enligt Lärare D sångens största uttryck och således en stor del av det sceniska 

förberedelsearbetet. 

5.2.2 Sceniska förberedelser för eleven 

Flera av de tips som lärarna vanligen ger sina elever för fortsatt eller eget arbete med sceniska 

förberedelser innefattade liknande metoder eller hjälpmedel. Det fanns dock en del saker som 

de respektive lärarna var ensamma om att tipsa sina elever om.  

 

Lärare A, Lärare B och Lärare C brukar alla tipsa sina elever att använda spegeln när de övar 

på egen hand. Lärare A menar att för att få en uppfattning av hur eleverna ser ut när de sjunger 

kan spegeln vara till hjälp för att kunna reflektera, bedöma och utveckla sitt sätt att gestalta en 

sång. Även videoinspelning är något som Lärare A:s elever kan få i uppgift att arbeta med, då 

kan de titta på videon och sedan slänga den, vilket de oftast vill. Lärare A tar också upp ett 

tredje tips som denne menar att många elever kan uppleva som väldigt jobbigt. Det är att sjunga 

upp sin sång för föräldrar, vänner eller liknande precis så som eleven vill göra det på konsert. 
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Därefter får eleven fråga hur ”publiken” tyckte att framträdandet såg ut. Detta är dock något 

som många elever inte vill eller vågar göra och då menar Lärare A att spegel och videoinspel-

ning är de bästa tipsen för eget arbete. Lärare A belyser också att inspelning är något som är 

lättare att tipsa om idag. Detta eftersom de allra flesta numera har tillgång till en telefon eller 

surfplatta, vilket inte var självklart för några år sedan.  

 

Enligt Lärare B är det bra om eleverna kan se hur de ser ut och själva arbeta med att förbättra 

framträdandet, till detta är spegeln ett gott hjälpmedel. Genom detta blir eleverna mer medvetna 

och kan bestämma var de ska titta, hur de ska stå, hur de ska se ut i ansiktet och så vidare. Ett 

annat tips var att låta eleverna göra en egen översättning eller tolkning av sången. Genom detta 

kan de fundera över vad sången och texten har för betydelse för dem, eleverna bör vara väldigt 

noggranna i arbetet, menar Lärare B. Medvetenheten var något som även Lärare C tog upp, 

denne tog upp ett exempel med en elev som ofta gör grimaser när denne sjunger. Det är bland 

annat i sådana fall som Lärare C ser spegeln som ett bra hjälpmedel för eleven. Utöver spegeln 

råder Lärare C ofta sina elever att arbeta med visualisering, att föreställa sig konsertsituationen 

om det finns en specifik sådan som eleven arbetar mot. Lärare C framhåller vikten av att träna 

på just detta och inte vänta med det sceniska arbetet till sista stund. Vidare förespråkar Lärare 

C också att elever övar framträdandet precis som de tänkt göra det och helst inför någon annan 

”för så fort det kommer någon annan till så, så ruckas man om lite och det blir svårare” (Lärare 

C). Om de övar framträdandet inför någon annan kommer de således ännu närmare en verklig 

konsertsituation. Detta är något som även Lärare D lyfte fram, vikten av att eleverna skall få 

sjunga inför någon, det kan verkligen göra stor skillnad för elever. Vidare nämnde Lärare D 

olika saker elever kan använda för att kanalisera sin nervositet eller panikkänslor i samband 

med framträdanden. Ett exempel var från en film som denne lärare hade sett flera gånger När 

pojken i den här filmen ska hålla tal, får han av karaktär X ett föremål som X berättar brukar 

hjälpa honom när han håller tal. Läraren tog då upp ett exempel med en gammal elev som hade 

väldigt svårt för att sjunga för folk. Det var en duktig sångare men denne kunde bli panikslagen 

vid konsertsammanhang. Till slut lyckades läraren övertala eleven att sjunga på konsert och när 

konserten kom uppstod sådana känslor hos eleven igen. De hade då tidigare pratat om att just 

hålla ett föremål i handen och precis innan eleven skulle gå upp sa läraren: 

 
’Kom ihåg nu, kom du ihåg nu vad vi gör’ ’ja’ sa hon, och så tog hon föremålet i 

handen och så gick hon upp och så höll hon sig som över ytan och gjorde det jätte-

fint… men det var sådär skrattretande (Lärare D) 

 

Lärare D var själv väldigt förundrad över att detta lilla föremål faktiskt hjälpte eleven och att 

det fungerade.  

 

Lärare A upplever att det sceniska arbetet är av stor betydelse för eleven och att det är en na-

turlig del av den enskilda sångundervisningen. Eftersom de flesta elever, enligt Lärare A vill 

och har som mål att kunna framträda inför en publik är det viktigt att läraren ger dem de verktyg 

som de behöver: 

 
Då är det ju lika viktigt som att jag kommer med repertoaren eller att jag kommer 

med sångtekniken, tänker jag…  att jag förbereder dom för det här också, så att dom 

inte bara står hos mig och sjunger och sen helt plötsligt så, så ska dom ta emot en 

applåd och vet inte varför eller gör det inte kanske, till exempel. (Lärare A) 

 

Lärare A menar således att helheten är viktig, såväl tekniska färdigheter som sceniska förbere-

delser, eleven behöver alla dessa delar. Även Lärare B lyfter det sceniska arbetets betydelse 

och menar att det hela handlar om vana. Ju oftare eleverna framträder desto lättare har de att 
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hantera nervositet exempelvis, således kan vanan betyda väldigt mycket. Eleven blir bekant 

med konsertsammanhang och kan också reflektera kring sin eventuella nervositet. Lärare B 

menar att ofta släpper nervositet efter hand i ett framträdande och därför bör läraren fråga eleven 

hur de upplevde situationen. Denna typ av frågor kan vara av stor vikt just för att eleverna själva 

skall reflektera kring sina framträdanden och lära sig hur det brukar kännas och på så vis kunna 

handskas med det bättre. Lärare C erfar att sceniskt förberedelsearbete är som en del i ett stort 

pussel. En av pusselbitarna som kan vara till stor hjälp för elever att finna ett eget uttryck och 

att kunna kommunicera med en publik: 

 
Dom blir mer medvetna i kommunikationen i stort och testar dom en väg så kan dom 

testa flera och då kan dom hitta… sitt uttryck, det tänker jag. Det blir ett sätt att 

hjälpa dom in på en egen... hur man vill… vara som artist. (Lärare C) 

 

Att stötta eleven och gradvis låta denne bli mer självständig blir viktigt. Lärare D upplever att 

uppmuntran är otroligt viktigt, det är något som kan göra stor skillnad för vad och hur mycket 

eleven vågar prova nya saker eller tänja på gränser. Lärare D menar att eleverna på skolan där 

denne arbetar är väldigt bra på det och att det finns i atmosfären. Eleverna stöttar och uppmunt-

rar varandra ”för när man känner sig liten och obetydlig och så behöver man ju så mycket 

uppmuntran såhär och få bekräftelse” (Lärare D).  

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

I resultatkapitlet kan läsas om fyra sånglärares erfaranden kring arbetet med sceniska förbere-

delser samt deras tolkning av sceniskt förberedelsearbete som fenomen och vad de anser ingår 

däri. I de teman och subteman som presenterats framhävs båda dessa faktorer och sådant som 

hör samman med dem.  

 

Resultatet visar att det finns flera likheter i lärarnas arbete med sceniska förberedelser, flera av 

dem använde liknande övningar eller metoder med sina elever. De hade dock lite olika ingång 

i arbetet med sceniska förberedelser. De har också olika benämningar på liknande företeelser. 

Flera av lärarna nämnde att de på olika sätt arbetade med att försöka skapa förutsättningar som 

liknar en konsert, de hade dock lite olika tillvägagångssätt i arbetet med detta. Samtliga delta-

gande lärare nämnde på olika sätt vikten av att eleven känner sig trygg i det sceniska förbere-

delsearbetet. För två av lärarna kunde det handla om att gå varsamt fram och ta ett steg i taget. 

De andra två nämnde att det är möjligt att stärka elever genom att låta dem få öva på att fram-

träda på lektionen.  

 

Lärarna lyfte flera olika begrepp som de menade kan vara delar av sceniskt förberedelsearbete, 

exempelvis kommunikation, scenisk framställning, visualisering, uttryck, publikkontakt med 

mera. Vidare togs också samtalet mellan lärare och elev upp vilket var något som lärarna beto-

nade i flera olika avseenden både vad gäller trygghet, kommunikation och så vidare. Samtliga 

lärare erfor att de brukar ställa olika typer av frågor till sina elever gällande de sånger de arbetar 

med, det kunde vara frågor som Vad får du för bild? Vad för slags miljö är du i? Vad har hänt? 

Vad vill du förmedla? Frågorna kunde ställas i olika syfte beroende på lärare eller situation, en 

del frågor gällde vad eleven hade för egna tankar kring sången och hur de kan framföras men 

det kunde också gälla en redan given story eller regi, eller hur eleven upplevde ett framträdande.  

 

Under temat Lärarnas syn på sceniskt förberedelsearbete går att utläsa de största skillnaderna 

i lärarnas uppfattningar och erfaranden av sceniskt förberedelsearbete. Dessa skillnader gäller 

framförallt vad lärarna anser ingår i sceniskt förberedelsearbete. Lärare A lyfte fram vikten av 
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att vara väl förberedd, att kunna materialet utantill, förmågan att kunna visualisera en konsert-

situation och att arbeta med helheten. Lärare B lyfte liksom Lärare A också vikten av att vara 

väl förberedd men viktigast enligt Lärare B är textanalys, rollanalys och scenisk framställning. 

Lärare C tar upp förståelse av text, undertexter, att låta eleven reflektera kring sången och 

blickar. Lärare D hade en annan inställning till vad som ingår i sceniskt förberedelsearbete och 

lyfte faktorer som tilltro, glädje och en vilja att förmedla något. Således hade tre av lärarna 

någon punkt gemensam med någon av de andra medan Lärare D:s upplevelse skilde sig något 

från de andra.  

 

Sammanfattningsvis tar de intervjuade lärarna upp liknande övningar och sätt att arbeta med 

sceniska förberedelser. De nämner samtal och reflektioner av olika slag, trygghet, ansvarsta-

gande och olika sätt att efterlikna eller simulera framträdanden. Deras tolkningar av vad som 

ingår i sceniskt förberedelsearbete går dock isär. Här nämns tilltro, att vara väl förberedd, arbete 

med kroppen och helhetsarbete med mera. Det är dock inte många av dessa delar som nämns 

av mer än en av de intervjuade lärarna. 
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6 Diskussion 
I följande kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning. 

De teman som lyfts fram berör både lärarnas syn och tolkning av begreppet sceniskt förbere-

delsearbete och hur de erfar att de arbetar med detta. Därefter förs en diskussion över studiens 

valda metod. Till sist diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behovet av 

vidare forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt belyses studiens resultat i förhållande till tidigare presenterad litteratur. De teman 

som presenteras är Självkännedom och självdialog, En delad upplevelse, Evaluering, Bekräf-

telse och Delar av en helhet.  

6.1.1 Självkännedom och självdialog 

Resultatet visar att arbete med kroppen är något som samtliga lärare på olika sätt arbetar med. 

Detta belystes både i förhållande till uttryck och arbete med en rollkaraktär. Enligt Miller (2004) 

är kroppskännedom av stor vikt för den sångare som önskar uttrycka något utåt eller porträttera 

en specifik karaktär. Miller menar också att sångare behöver vara medvetna om hur de ser ut 

och vad de förmedlar genom ansikts- och kroppsuttryck. För att skapa en medvetenhet tog lä-

rarna upp olika redskap eller metoder som kan vara till hjälp för att eleven skall få en bättre 

självkännedom, exempel på sådana var spegel, videokamera och att öva på att sjunga inför 

andra som sedan får beskriva framträdandet för eleven. Videoinspelning är något som både 

Miller och även Greene (2002) tar upp som hjälpmedel för sångare i det sceniska arbetet. 

Greene menar att kameran också kan skapa förutsättningar som liknar en konsert. Kameran kan 

frambringa den press som en sångare kan uppleva i samband med framträdanden. Green menar 

att kameran blir en mildare typ av simulator. I resultatet framkommer det att det finns en vilja 

hos samtliga lärare att göra sina elever medvetna om vad de gör och hur de kan hantera sina 

egna reaktioner och känslor vid sceniska sammanhang. Lärarna arbetar på olika sätt med att 

simulera olika konsertsituationer för att förbereda eleverna och hjälpa dem att komma närmare 

den typ av känslor som kan uppstå vid en konsert. Genom dessa simulerade situationer är det 

möjligt att eleverna blir mer bekanta med sig själva och sina reaktioner och att de därmed kan 

bygga upp en självkännedom.  

 

I resultatet framkommer att lärarna upplever att reflektion både inför och efter framträdanden 

är av stor vikt för eleverna. Detta går att koppla till Andersen (2009) som nämner självdialogens 

fördelar. Andersen menar att människan ofta är självkritisk och kan lätt trycka ner sig själv 

genom negativa tankar. Positiv självdialog kan hjälpa sångare att bli av med ett invant beteende, 

detta fodrar dock medveten och kontinuerlig övning. Även om ordet självdialog inte nämndes 

under någon av intervjuerna, fanns det ändå tankar och förhållningsätt som påminde om detta. 

Lärarna pratade om att ställa frågor, påminna elever om att reflektera kring genomförda fram-

trädanden samt att finna sätt att hantera sina känslor på. Utifrån lärarnas livsvärldar skulle dessa 

saker kunna tolkas som försök att väcka ett reflekterande tänk hos eleven vilket skulle kunna 

öppna vägen för en självdialog. I Osbournes et al. (2014) studie och även i Hatfields (2016) 

framkom det att självdialog respektive målsättningar och inre bilder ökade studenters självför-

troende avsevärt. Dialog, samtal, utvärdering och reflektion kan alla ses som begrepp som kan 

kopplas till självdialog.  

6.1.2 En delad upplevelse 

Resultatet visar att endast en av lärarna ordagrant tog upp vikten av att beröra genom sången, 

denne menade att förmågan att beröra människor är ett av sångens viktigaste element och att 
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det är det sång handlar om. Övriga tre lärare nämnde inte något om att beröra människor men 

de nämnde förmågan att förmedla känslor eller att skapa ett band mellan sångare och publik för 

att få en gemensam upplevelse. Altenmüller och Ioannou (2016) tar upp berörande framträdan-

den och menar att det krävs mer än musikaliskt hantverk för att lämna människor berörda. De 

hävdar att personlig och känslomässig utveckling är viktiga förutsättningar för att skapa ett 

meningsfullt och berörande framträdande. Vad lärarna använde för ord är troligen kopplat till 

tidigare erfarenheter som påverkat deras respektive livsvärld. De hade olika sätt att benämna 

fenomenet och det är möjligt att de inte definierar detta fenomen på exakt samma sätt men det 

går att finna gemensamma beröringspunkter i deras resonemang kring detta. Den delade upp-

levelsen handlar om kommunikation vilket Clark (2002) nämner. Han tar upp ansikte och ögon 

och menar att dessa som kommunikationsmedel är en förutsättning för att en sångare ska kunna 

förmedla en specifik känsla eller ett uttryck i en sång. Ett välarbetat och genomtänkt uttryck 

gynnar en sångares kommunikation med sin publik. Vad gäller kommunikation har lärarna i 

föreliggande studie olika sätt att benämna detta eller företeelser som påminner om detta. Flera 

av dem belyser arbete med kropp, blick och riktning, en talar om scenisk framställning. Dessa 

olika sätt att beteckna liknande eller besläktade företeelser kan tydas som att lärare agerar och 

verbaliserar företeelser utifrån levda erfarenheter och upplevelser. I praktiken finns det dock en 

samsyn dem emellan om vad sångens uttryck handlar om.  

6.1.3 Evaluering 

Resultatet visar att lärarna talade om olika begrepp för liknande fenomen, de lyfte bland annat 

begrepp som reflektion, utvärdering, ställa frågor och diskussion. Dessa frågor belystes på 

samma vis som Williamon (2004), i förhållande till elevers prestationer och framträdanden. 

Lärarna och eleverna pratar då om vad som hänt, hur det kändes för eleven och vad de båda har 

för tankar kring framträdandet. Enligt Williamon handskas musiker ideligen med olika former 

av psykiska och fysiska krav i både övningssammanhang och vid framträdanden. Han framhål-

ler evaluering som ett bra första steg för att förbättra sina framträdanden. Genom en realistisk 

evaluering som belyser musikerns styrkor respektive svagheter kan lärare och elev tillsammans 

föra en dialog kring evalueringen. Även Greene (2002) talar för att musiker bör kommentera 

och evaluera egna framträdanden. Någon av de intervjuade lärarna menade också att de tar upp 

frågor kring elevens styrkor och svagheter genom olika frågeställningar. Av analysen att döma 

verkar detta dock vanligen förekomma i samband med ett framträdande och inte lika självklart 

i övningssammanhang. Det framkommer dock inte om det sker någon evaluering i samband 

med alla de olika lärarnas simulerade konsertsituationer eller om detta endast sker vid faktiska 

framträdanden. Williamon (2004) framhåller även vikten av artistisk skarpsinnighet och att vara 

medveten om publikens förväntningar. De olika simulerade konsertsituationerna som de inter-

vjuade lärarna arbetar med skulle eventuellt kunna bli än mer effektiva om också dessa följdes 

upp av evalueringar, vilket de kanske gör, detta framkom dock inte tydligt i lärarnas intervjuer. 

Genom dessa är det även möjligt att eleverna får en bättre självkännedom.  

6.1.4 Bekräftelse för att våga mer 

I analysen framkommer en viss betoning av uppmuntran och bekräftelse. Det framhålls att för 

en elev som känner sig osäker eller svag är bekräftelse av stor betydelse. Med hjälp av bekräf-

telse och uppmuntran menar en lärare att eleverna kan komma att våga tänja på gränser och 

prova nya saker. Bekräftelse och uppmuntran går att koppla till en trygg miljö där eleven kan 

känna sig fri, säker och ohämmad. Samtliga lärare tar på olika sätt upp trygghet vilket kan 

kopplas till det undervisningsklimat som Strand och Brenner (2017) beskriver. Enligt Strand 

och Brenner kan undervisningsklimatet vara av stor betydelse för eleven. En positiv inställning 

kan gynna elevens utveckling och lärande avsevärt. Strand och Brenner uttrycker att fel och 

misstag istället bör ses som en väg fram i elevens utveckling. Genom den positiva inställningen 
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är det möjligt att elever känner sig sedda och bekräftade och således vågar experimentera mer. 

Även Olofsson och Wiberg (2009) samt Altenmüller och Ioannou (2016) tar upp faktorer som 

trygg miljö och uppmuntrande lärare, och menar att dessa kan göra mycket för elevers utveckl-

ing. En av lärarna menar att tryggheten behövs för att kunna arbeta med att utveckla en sång 

med exempelvis gestaltning. Såväl trygghet som bekräftelse skulle kunna ses som faktorer som 

kan hjälpa elever att våga prova nya saker och ”kasta sig ut” i övningar eller nya uttryckssätt. 

Det finns en samsyn bland lärarna kring vikten av trygghet, men sätten på vilka lärarna erfar 

trygghet skiljer sig dock åt något vilket kan grunda sig i vad de har för tidigare erfarenheter . 

Två nämner att det kan arbetas i små steg om eleven är väldigt osäker, då kan läraren behöva 

lirka med eleven. En annan tar upp tryggheten i samband med förberedelse av framträdande, 

där kopplas simulering av konsert in i avseende att göra eleven mer trygg med den typen av 

sammanhang. Av analysen att tyda verkar det som att lärarnas syn på trygghet är lite olika, 

arbete med trygghet för att våga mer på lektion eller arbete med trygghet för att våga mer på 

konsert tas upp. Frågan är om dessa behöver vara motpoler? Möjligen arbetar lärarna med både 

och, detta framkom dock inte i intervjuerna. Det är möjligt att sådant kompletterande arbete 

skulle kunna gynna bådadera. Alltså, att arbete med att våga mer på lektion kan gynna framträ-

danden och att arbeta med att våga mer vid framträdande kan gynna arbetet på lektionen.  

6.1.5 Sceniskt förberedelsearbete blir delar av en helhet 

I resultatet visade det sig att lärarnas tankar kring fenomenet sceniskt förberedelsearbete gick 

isär något. Det fanns några gemensamma nämnare men ingen delade in fenomenet och dess 

beståndsdelar likadant. I detta avsnitt diskuteras de olika aspekter som lärarna anser ingår i det 

sceniska förberedelsearbetet. Denna del visar på en bredd i begreppet och pekar på att det finns 

många olika delar som kan ingå i sångundervisningen. Flera av lärarna belyser nervositet och 

andra påfrestningar och de konsekvenser den kan ha på det sceniska förberedelsearbetet och i 

konsertsammanhang. Williamon (2004) tar upp de psykiska och fysiska krav som musiker stän-

digt måste handskas med både i övning och vid konsertsammanhang. Musikern måste i dessa 

typer av situationer bearbeta olika typer av musikalisk information både vad gäller teknik och 

uttryck. Williamon nämner också vikten av att ha publikens förväntningar i åtanke. I resultatet 

framkommer analys av både text och roll som en del i sceniskt förberedelsearbete vilka båda 

kan kopplas till Williamons resonemang kring uttryck och publikens förväntningar. Om en 

sångare exempelvis skall framföra en aria ur en välkänd opera är det möjligt att många i publi-

ken har en klar bild av rollen och hur arian brukar framföras. Detta kan tolkas som att det bör 

finnas balans mellan musikerns och publikens bild av ett framträdande.  

 

I intervjuerna visade det sig att arbete med kropp och blick var en väsentlig beståndsdel i det 

sceniska förberedelsearbetet för flera av lärarna. Fysiskt arbete framhölls flera gånger som en 

viktig del i elevers utveckling. Detta framhåller även Miller (2004), enligt honom går vägen till 

ett fritt uttryck bland annat via det fysiska. Han hävdar att sångaren behöver vara bekväm i sin 

egen kropp och även ha en förståelse för vilka signaler olika typer av kroppsliga uttryck för-

medlar. Kroppens signaler måste vävas samman och passa ihop med det sångaren vill uttrycka 

och detta gäller även ansiktet, menar Miller. Hans resonemang kan tydas som att det behöver 

arbetas med flera faktorer samtidigt för att bygga ett bra och betydelsefullt framträdande, krop-

pen och ansiktet blir således också en stor del av framträdandet. Riktningen i både kropp och 

blick var en faktor som också lyftes som en del i det sceniska arbetet, detta är något som även 

Clark (2002) tar upp som en central del i att skapa ett uttrycksfullt ansikte. Han betonar att ögon 

och ansikte är viktiga kommunikationsmedel för sångare och att dessa är en förutsättning för 

att sångare skall kunna förmedla en känsla eller ett uttryck. I de intervjuade lärarnas livsvärld 

verkar det uttrycksfulla ansiktet och riktningen ses som en stor del i sceniskt förberedelsearbete, 

hur detta bör bearbetas framkommer dock inte i någon större utsträckning i resultatet.    
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I resultatet framkommer att det finns olika delar som ingår i sceniskt förberedelsearbete. Dessa 

kanske inte väger lika tungt men de ingår likväl i sångens sceniska förberedelsearbete, som 

mindre delar av en helhet. I resultatet framförs ett resonemang kring att lärare inte får glömma 

bort att arbeta med helheten, även om en sång inte är tänkt att framföras på en konsert. Eleven 

bör ändå få reflektera kring hur denne hade velat framträda med sången och vad denne vill att 

publiken skall få uppleva genom framträdandet. Även detta kan kopplas till Clarks (2002) tan-

kar om ett uttrycksfullt ansikte, han menar att om uttrycket är bearbetat och genomtänkt är det 

troligare att publiken kommer kunna uppfatta sångarens tanke med sången och framträdandet. 

Det helhetliga arbetet som nämns i resultatet kan även kopplas till Dukes (2015) resonemang 

kring vad lärare fokuserar på i undervisningen. Han menar att det är vanligt att lärare fokuserar 

på vad som ska sjungas/spelas snarare än hur det ska sjungas/spelas. I föreliggande studie har 

vad som sjungs inte varit i fokus utan hur lärarna arbetar med det sceniska och förbereder sina 

elever för konsert. Genom att arbeta med helheten med alla sånger, inte bara de som skall fram-

föras på konsert, kan eleven eventuellt bli mer medveten och också få en tydligare bild kring 

sceniskt förberedelsearbete som helhet. Det är också troligt att eleven utvecklas snabbare om 

denne får arbeta med detta ofta. I Hatfields (2016) studie framkom tydligt att kontinuerligt ar-

bete kan göra stor skillnad och utveckla musikers prestationer. Det är således möjligt att hel-

hetsarbetet kan komma att påverka allt från självdialogen, självkännedomen, tryggheten, för-

mågan att evaluera sig själv och troligen mycket mer. Studiens resultat i stort indikerar att det 

finns en komplexitet i sceniskt förberedelsearbete som fenomen och att sånglärares livsvärldar 

kommer att påverka deras tolkning av fenomenet.  

6.2 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har sceniskt förberedelsearbete som företeelse och fenomen utforskats 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och med kvalitativ forskningsansats. De sånglärare som 

deltagit i studien fick genom sina levda erfarenheter och tankar bidra till skildringen av feno-

menet sceniskt förberedelsearbete. Eftersom fenomenet, mig veterligen, inte studerats i sin hel-

het tidigare passade det bra att ta reda på sånglärares syn och tolkning av fenomenet. Det feno-

menologiska perspektivet gav studien en bredd eftersom det är fritt och tolkande. Eftersom 

människors tankar och uppfattningar är svåra att mäta valdes en kvalitativ forskningsansats som 

enligt Bryman (2011) präglas av ett tolkande synsätt. Detta medgav goda förutsättningar att 

uppnå en djupare förståelse för det valda ämnet. Att genomföra denna studie med en kvantitativ 

forskningsansats hade varit svårt då fenomenet är så brett och komplext. Fenomenet upplevs 

olika beroende på de tidigare erfarenheter som präglat en människas livsvärld. Om en kvanti-

tativ forskningsansats använts hade det emellertid varit möjligt att exempelvis undersöka något 

mätbart inom området. Ett exempel på det hade kunnat vara hur ofta lärare arbetar med sceniska 

förberedelser eller liknande. Enligt Bryman är det inte möjligt som samhällsforskare att hålla 

en objektiv ställning. Detta skulle kunna ses som en nackdel i samhällsvetenskaplig forskning. 

Människan studerar människan och därav finns ingen garanti att forskaren håller sig helt neu-

tral. Detta är något forskaren bör vara medveten om. Valen för föreliggande studie är färgade 

av mig och mina erfarenheter, och så länge det finns en transparens kring detta ökar studiens 

tillförlitlighet.  

 

Valet av informanter skedde i enlighet med min uppfattning om att lärare arbetar mer sceniskt 

med äldre elever vilket kan kopplas till Brymans (2011) beskrivning av målstyrda urval. Enligt 

Bryman är det vanligt att kvalitativa forskare gör målstyrda urval vilket innebär att forskaren 

exempelvis ofta väljer ut individer som har en direkt koppling till de forskningsfrågor som 

formulerats för den specifika studien. Detta var anledningen till att jag, i första hand ville inter-

vjua sånglärare inom gymnasieskolan. Detta val gav en mer samlad bild av hur arbetet med 
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äldre elever kan se ut. Det hade kunnat vara intressant att få en bredare bild och också jämföra 

arbetet med sceniska förberedelser i olika åldersgrupper. Det går att spekulera i om intervju-

guiden utformats annorlunda om de intervjuade lärarna hade arbetat med yngre barn. Kanske 

hade sånglärarnas tankar kring sceniskt förberedelsearbete sett annorlunda ut om de arbetat med 

yngre barn. I föreliggande studie valdes semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Till 

intervjuerna utformades en intervjuguide. Detta val styrdes av det faktum att det sågs som önsk-

värt att det fanns en liknande struktur i intervjuerna samtidigt som det fanns en möjlighet att 

frångå intervjuguiden och följa upp andra eventuella spår som kom upp. Bryman ser kvalitativa 

intervjuer som intervjuer av friare karaktär vilket kan vara fördelaktigt i det anseende att fors-

karen har möjlighet att få reda på ytterligare saker som inte fanns med i det ursprungliga fråge-

schemat. Därigenom kunde även en viss variation i informanternas svar få möjlighet att fram-

komma. Vad som blev intressant med denna intervjuform var att de olika informanterna lyfte 

fram olika aspekter och hade stundvis relativt olika infallsvinklar till ämnet. Att en informant 

nämnde något som de andra aldrig nämnde var inte ovanligt vilket gav en bredare bild av feno-

menets komplexitet och tolkningsgrad.  

 

Genom intervjuerna framkom endast hur lärarna upplever att de arbetar med sceniska förbere-

delser i sin undervisning. Detta kan dock inte bekräfta att de faktiskt gör det. Eftersom jag också 

önskade få reda på lärarnas syn på ämnet verkade dock intervjuer vara det bästa metodvalet. 

Om observationer hade använts som metod för studien hade det kunnat framkomma hur lärarna 

faktiskt arbetar med sceniska förberedelser i sin undervisning. Användningen av tematisk ana-

lysmetod fungerade väl då det gav en god möjlighet till tolkning och sökande efter mönster. 

Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en mycket flexibel analysmetod vilket 

de menar är en fördel. Det är en metod som organiserar och beskriver data i detalj. Genom att 

analysera en intervju i taget kunde jag snabbt få en överblick över det som framkommit och 

därefter använda det till mind-maps för att finna mönster och teman. Användningen av denna 

typ av öppna analys passade bra ihop både med ämnet och det teoretiska perspektivet eftersom 

det gav en frihet i bearbetningen av den insamlade datan. Szklarski (2015) menar att en under-

söknings tillförlitlighet kan stärkas genom att låta ytterligare kompetenta personer se över em-

pirin och resultatet. Detta hade även varit möjligt att göra i denna studie. Det hade således varit 

till gagn för studien att vara fler som analyserade resultatet.  

6.3 Arbetets betydelse  

Genom denna studie har en bredare förståelse för sceniskt förberedelsearbete som fenomen 

erhållits. Synen på ämnet kan även skilja sig från lärare till lärare. Arbetet med sceniska förbe-

redelser kan ske på så många skilda sätt och den insikten har gett inspiration att fortsätta ut-

forska ämnet praktiskt, både i mitt eget musicerande och i min undervisning. Det finns så många 

olika metoder och hjälpmedel som tagits upp, och ändå är det troligt att det finns fler sätt som 

inte tagits upp här. Jag har länge tyckt att arbetet med helheten kring en sång är oerhört viktigt 

och genom denna studie har den åsikten bara byggts på. Förhoppningen är att de som läser detta 

arbete också kan få antingen en ny eller en breddad bild av sceniskt förberedelsearbete och den 

komplexitet som fenomenet innebär. Genom detta kanske fler lärare också kan börja reflektera 

över begreppet och vilken betydelse sceniskt förberedelsearbete har eller kan ha för dem och 

för deras elever. Innan studien påbörjades var förhoppningen att kunna väcka intresse hos fler 

lärare för detta ämne och denna förhoppning kvarstår. Förhoppningen är att fler lärare och även 

lärarstudenter kan inspireras till att börja arbeta med helheten och framträdandet i sig, och att 

deras sångundervisning kan och bör handla om mer än att endast lära sig text och toner och 

arbeta med tekniska färdigheter.  
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Min uppfattning är att sceniskt förberedelsearbete kan vara det som gör ett framträdande till en 

enhet, något som kan lämna en publik berörd. Om fler lärare arbetar med detta i sin undervis-

ning är det möjligt att vi får ännu fler duktiga musiker, musiker som berör och kan förmedla 

något till en publik och kanske till samhället.  

6.4 Fortsatt forskning 

Möjlig fortsatt forskning kring detta område skulle kunna gå i flera olika riktningar. I förelig-

gande studie har fokus legat på sånglärares tolkning och syn på sceniskt förberedelsearbete i 

sångundervisning. För att få reda på detta har semistrukturerade intervjuer använts. Det skulle 

vara möjligt att forska vidare genom att ta reda på hur sånglärare arbetar med detta i praktiken. 

Denna typ av forskning skulle exempelvis kunna genomföras med hjälp av videoobservation. 

Det skulle också vara möjligt att utforska hur mycket lärare arbetar med detta genom en kvan-

titativ forskningsstudie med exempelvis enkäter. En annan möjlig väg som kan vara intressant 

skulle kunna vara att forska kring ämnet ur ett elevperspektiv, för att ta reda på elevers tolkning 
eller syn på begreppet sceniska förberedelser. Det skulle även vara intressant att bygga på denna 

studie genom att intervjua elever till de lärare som deltagit i denna studie, och ta reda på om 

elevernas tolkning stämmer överens med deras lärares tolkning av begreppet. Vidare hade det 

även varit intressant om en liknande studie skulle genomföras med sånglärare som arbetar med 

olika åldersgrupper och i olika typer av verksamheter. En liknande studie skulle exempelvis 

kunna genomföras inom kulturskolan, folkhögskolor eller musikhögskolor.  

 

Ur ett vidare perspektiv skulle det också vara intressant att bredda forskningen och inkludera 

flera olika instrument. Det skulle kunna innebära att ta med instrumentallärare i stort och deras 

syn och tolkning av begreppet, det skulle också kunna innebära en jämförande studie mellan 

olika instrumentgrupper. Detta var något som en av sånglärarna i denna studie lyfte, att denne 

inte arbetar på samma sätt i det andra instrumentet som denne undervisar i. Detta skulle kunna 

vara intressant att lyfta eftersom det verkar finnas en gängse uppfattning om att det är mer 

”naturligt” att arbeta sceniskt med sång. Frågan är dock vad det är som skulle göra att andra 

instrumentalister inte skulle kunna arbeta sceniskt?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide SA2 
Berätta först lite om studien. I korta drag handlar studien om sceniska förberedelser i sång-
undervisning. Jag vill få reda på sånglärares tankar kring sceniska förberedelser och hur de 

arbetar med detta i sin undervisning helt enkelt. Är det något du undrar över innan vi bör-
jar? 

 
Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som sånglärare? 

Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 
Hur gammal är du? 

Vilken genre känner du dig mest hemma i? 
 
Vad är det första du kommer att tänka på när jag nämner sceniska förberedelser? 

- Arbetar du/har du arbetat med sceniska förberedelser i ditt eget musikutövande, el-

ler är det något som mer eller mindre kommit av sig själv genom konserterfaren-

heter?  

 
Sceniska förberedelser i undervisningen 
Arbetar du med sceniska förberedelser i din undervisning? 

- På vilket sätt?  

- Om du föreställer dig en undervisningssituation, kan du beskriva för mig hur du arbe-

tar med sceniska förberedelser? Ge två, tre exempel med olika elever 

 
Har du några konkreta exempel på övningar eller liknande? 
Påverkas arbetet av elevens tekniska färdigheter? I så fall, hur? 
Påverkas arbetet av elevens ålder/antalet år denne tagit sånglektioner? I så fall, hur?  
Har musikgenre någon påverkan på det sceniska förberedelsearbetet?  
 
Är sceniska förberedelser något du diskuterar med dina elever under sånglektionerna? Om 
ja, på vilka sätt? Om nej, hur kommer det sig?   

- Är det vanligen du eller eleven som tar upp det? 

Upplever du att elevens inställning till det sceniska förberedelsearbetet påverkar dig i din 
undervisning? 
I vilket skede/när introducerar du sceniskt förberedelsearbete i sångundervisning? Hur kom-
mer det sig?  
Anser du att det är din eller din elevs ansvar att utveckla dennes förmåga att konsertera?  
Finner du att det sceniska förberedelsearbetet gör någon skillnad för dina elever och deras 
lärandeprocess? På vilka sätt?  

Har du några specifika tips som du vanligen ger dina elever gällande sceniskt förberedelsear-
bete? Sådant som de kan utveckla eller arbeta med på egen hand. Om ja, vilka då? 
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Till slut vill jag ställa några bakgrundsfrågor: 

1. Kan du berätta lite om hur du ser på sceniskt förberedelsearbete? Kategorier  

2. Vilka faktorer/delar anser du ingår i sceniskt förberedelsearbete?  

Finns det några av dessa delar av sceniskt förberedelsearbete som du anser är viktigare än 
andra? I så fall vilka och varför? 
 
Har du några frågor?   

Följdfrågor (om de behövs): 

- Hur kommer det sig? 

- Kan du utveckla det där? 

- Varför då? 

- Och hur har det påverkat dig? 

- Och hur har det påverkat din undervisning? 
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Bilaga 2 

Information om forskningsstudie 
 

Mitt namn är Sofia Dellstig och jag studerar sista året på musiklärarprogrammet på Musik-

högskolan Ingesund vid Karlstads universitet. Jag kontaktar dig angående deltagande i mitt 

självständiga arbete (examensarbete).  
 

Studien berör ämnet sceniska förberedelser i sångundervisning. För att studera detta kommer 

jag att intervjua några olika sånglärare enskilt vid ett tillfälle.  

 

Din medverkan innebär en enskild intervju som kommer ljudupptas. Intervjuerna kommer end-

ast att användas för det aktuella självständiga arbetet och de kommer att förvaras så att ingen 

obehörig kan komma åt dem. 

 

Du som deltar garanteras att bli avidentifierad i det arbete som skrivs. Deltagandet är frivilligt 

och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill .  

 

Om du väljer att delta i studien vill jag att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att du 

ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden och händelser i intervjuerna får presenteras i det 

självständiga arbetet, detta gör du genom att fylla i blanketten nedan.  

 

Om du har några frågor om studien kan du kontakta mig på dessa nedanstående telefonnum-

mer/mailadress. 
 

 

Sofia Dellstig 

Musikstuderande 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstads universitet 

671 91 Arvika 

Mobil:  

Mailadress: sofia.dellstig@gmail.com 

 

 

 

  


