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Sammanfattning 
Titel: Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen 

med deras sångpedagoger 

Författare: Andrea Tjäder 

 

Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska 

interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo 

då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter 

anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. Syftet är att studera hur sångpedagoger på 

svenska gymnasieskolor arbetar med den relationella aspekten av sin undervisning samt frågor 

rörande fysisk kontakt genom samtal med tidigare sångelever. Avsikten är även att undersöka 

den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning. Data samlades genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med före detta gymnasieelever och redovisas utifrån begreppen roller, makt, 

relationer, fysisk kontakt och genus. Dessa begrepp etableras redan i kapitlet Tidigare forskning 

och litteraturbakgrund och utgör även analysmetod för resultatet. Sammantaget visar resultatet 

att relationen eleverna hade med sina sångpedagoger påverkade både deras inlärning och hur den 

fysiska kontakten upplevdes. Studien avslutas med sammanfattande tankar om hur en pedagog 

kan arbeta med frågor gällande fysisk kontakt i sin undervisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fysisk kontakt, mästare – lärling, relationellt ledarskap, sångmetodik, 
sångundervisning  
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Abstract 
Title: Look, but do not touch – Former high school students’ experiences of physical contact and 

the relationships with their singing teachers  

Author: Andrea Tjäder 

 

This essay explores the social climate of the singing lesson. Particular attention is given to the 

physical interaction between singing teacher and student. The motive for this line of enquiry lies 

in the traces of the #metoo-movement when, amongst others, a couple of teachers were forced to 

leave their positions at Swedish music colleges due to accusations of sexual harassment during 

lessons. The aim of this study is to investigate how singing teachers at Swedish high schools 

work with the relational aspects of their teaching as well as questions regarding physical contact 

through conversations with former singing students. Additionally, the study seeks to examine the 

functionality of physical contact within the singing teaching profession. Data was collected 

through qualitative interviews with former singing students from Swedish secondary and high 

schools and the results are presented using the concepts roles, power, relationships, physical 

contact and gender. These concepts are previously introduced and established in the chapter 

named Previous research and literary background and also form the base of the result analysis. 

The main results of the research show that the relationship a singing teacher has with students 

has a direct impact on their learning and how they perceive the physical contact they have with 

their teachers. A summary of how as a teacher one can work with questions regarding physical 

contact and interaction in one’s teaching is included at the back of the study.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: master – apprentice, physical contact, relational leadership, singing teaching, vocal 
pedagogy   
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1. Inledning  
  

Jag är själv en väldigt fysisk person och bekräftar gärna människor runt omkring mig genom att 

till exempel lägga en hand på axeln eller armen. Som sångelev och professionell sångerska har 

jag upplevt fysisk kontakt av alla dess slag – alltifrån att bli rörd på magen för att hitta 

andningen, kyssa en kollega på scen till att dra Emma Kirkby i öronen (det hade med sångteknik 

att göra, hon hade inte varit ”naughty”). Jag skulle väl inte gå så långt och säga att allt är 

acceptabelt men det mesta är faktiskt det, förutsatt att det finns ett syfte bakom.  

Hösten 2017 exploderade #metoo och när jag läste många av de historier som publicerades 

under #visjungerut, #närmusikentystnar och #tystnadtagning så får jag nog påstå att jag har haft 

en fantastisk tur som aldrig har råkat ut för något obehagligt. Drömmande studenter och 

frilansande musiker är väldigt sårbara för påtryckningar och att tvingas till att acceptera saker 

som känns fel. Utan att nämna några namn så känner jag till flera dirigenter som har satt i system 

att bjuda hem unga musiker till sina hus på landsbygden innan de får ett kontrakt med orkestern 

eller kören. Tackar de nej så får de inte heller något jobb. Detta är en verklighet som alltför länge 

har existerat för unga oetablerade konstnärer. Icke att förglömma är även de pedagoger som på 

grund av anklagelser för sexuella trakasserier var tvungna att lämna sina tjänster på svenska 

musikhögskolor hösten 2017 och våren 2018.  

 

Min drömmande själ ses som ett naivt och lätt byte för en luttrad mästare med status och 

kontakter. 

   

Vi spolar fram till ett annat liv. Det är januari 2018 och en lektion i sångmetodik. Under 

lektionen kommer vi in på ämnet huruvida en som sångpedagog bör röra vid sina elever. 

Metodikläraren berättar själv att hon undviker detta på grund av vad som hänt några av hennes 

kollegor. Detta påstående följes av en diskussion om huruvida den fysiska kontakten är 

nödvändig för elevens lärande men också för lärarens pedagogik.   

Eftersom jag själv inte har några problem med att min sångpedagog rör mig fick 

konversationen på sångmetodiken mig att tänka till. För mig som sånglärare är det självklart att 
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fråga en elev innan jag rör vid hen, men hur vet jag att hen verkligen är okej med detta? Och 

vilken trygghet har egentligen eleverna på kulturskolor, grundskolor, gymnasier och högskolor i 

mötet med sina instrumentalpedagoger? Jag blev nyfiken på att höra hur några av dessa elever 

ser på sin egen situation i lektionssalen och vilka erfarenheter de bär med sig. 

Eftersom jag själv alltid har känt mig så bekväm med den fysiska kontakten med mina egna 

sångpedagoger började jag även att tänka på vilken slags relation vi har haft. Är det kanske på 

grund av den som jag inte har känt mig hotad och obehagligt bemött? Jag har även observerat 

grupplektioner där eleven har blivit så illa berörd av både det som pedagogen sagt och gjort att 

lektionen har varit obehaglig att bevittna. Jag kommer aldrig att begripa hur en pedagog kan 

tycka att det är en bra idé att såga sina elever jäms med fotknölarna veckan innan deras 

examenskonserter.  

Även om jag själv upplevt min beskärda del av pedagogiska missar även i klassrumsämnen så 

är det något speciellt i mötet mellan elev och instrumental- och sångpedagog. Det är oftast bara 

vi två. En har åtskilliga års erfarenhet och kunskaper som den andra vill nå. I en relation som är 

skev och i många fall bygger på maktobalans kan eleven känna sig i konstant underläge och inte 

våga säga ifrån. Jag misstänker att detta mästar – lärlingsförhållande, där mästaren ibland ser sig 

själv mer som en härskare, är en grogrund för utnyttjanden av alla de slag. Härskarteknikerna lär 

oss att det finns fler sätt att trakassera än att genom att ta på en person. Därför kändes det även 

viktigt att inkludera olika relationella aspekter av undervisning såsom makt och rollfördelning.     

 

Nota bene!  

Detta är inte en uppsats om genus! Om det är genusaspekterna av sångundervisning du är 

intresserad av (och det borde du vara, för det är väldigt intressant) är denna uppsatsen inte för 

dig. Men fortsätt gärna läsa ändå… 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka sångundervisningen på svenska gymnasieskolor. Mitt 

intresse ligger i hur sångpedagogerna arbetar med fysisk kontakt, elevers delaktighet och 

relationella aspekter av undervisningen. Jag vill studera kopplingen mellan relationen lärare-elev 

och elevens uppfattning av den fysiska kontakten.  

Jag vill också försöka förstå om den fysiska kontakten i sångundervisningen bidrar med 

något eller inte. 

 

● Hur reflekterar de före detta gymnasieeleverna kring maktbalansen och relationen mellan 

sig själva och sina lärare? 

 

● Hur upplevde sångeleverna sina sånglektioner och den eventuella fysiska kontakt de hade 

med sina sångpedagoger? 

 

● Vilka tankar har de före detta gymnasieeleverna kring nödvändigheten av fysisk kontakt 

inom sångundervisning?  
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3. Mästaren och #metoo – en 
begreppsförklaring 

Detta kapitel ger en kort introduktion till några av de begrepp och fenomen som används i 

studien. 

3.1 Mästare 
Nilsson (2013) beskriver mästarbegreppet som något diffust därför att det är beroende av i vilket 

sammanhang det används. Till skillnad från inom yrkestraditionen där en lärling måste avlägga 

ett mästarprov så är läraren en mästare oberoende av vilken formell kompetens hen besitter 

(Nilsson, 2013).  

Inom musikutbildning har begreppet mästare använts länge. Redan under antiken lämnade 

medeklassföräldrar bort sina söner för att studera hos en ”mästare” (Anderson, 2001) Hos honom 

fick de bland annat lära sig det antika musikinstrumentet kithara. En sådan mytisk lärare var till 

exempel centauren Chiron vars elever, bland andra den berömde hjälten Akilles, kom till honom 

som barn och lämnade hans vård först i övre tonåren (Anderson, 2001). Även om denna lärare 

existerade i myten och sagans värld så berättar den något om synen på utbildning i antikens 

Grekland.  

Sångaren och sångläraren Pier Francesco Tosi beskriver sin syn på mästaren i sin bok 

Opinioni de’cantori antichi e moderni såhär:  

 

Therefor the first rudiments necessarily fall to a master of a lower rank, till the scholar can sing 

his part at sight; [this master] one would at least wish to be an honest man, diligent and 

experienced, without the defects of singing through the nose or in the throat, [with] a command 

of voice, some glimpse of a good taste, able to make himself understood with ease, a perfect 

intonation, and a patience to endure the severe fatigue of a most tiresome employment.  
(Tosi, 1723, s. 2) 

3.2 #metoo 
Uttrycket “Me too” användes för första gången 2006 av kvinnorättsaktivisten Tarana Burke 

(Eduards, ND). Syftet var att belysa sexuella övergrepp på framförallt färgade kvinnor i utsatta 
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områden. Den 15 oktober 2017 tweetade skådespelaren Alyssa Milano en uppmaning till alla 

som någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuellt våld att berätta om dessa 

under #metoo.  

Hashtaggen fick genomslag över hela världen och ledde till många systertaggar för olika 

branscher. I Sverige samlades bland annat svenska skådespelerskor bakom #tystnadtagning, 

svenska musikerkvinnor bakom #närmusikentystnar och svenska operasångerskor bakom 

#visjungerut. Även elever i svenska skolor samlade sina berättelser under #tystiklassen.  
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4. Tidigare forskning och litteraturbakgrund 
I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning och annan litteratur som använts som bakgrund 

till denna studie. De teorier som presenteras här står även som underlag för min intervjuanalys. 

4.1 Roll – Makt – Relation 
Även om läraren axlar en formell roll som ledare innebär detta i dagens skola mycket mer än att 

endast hantera och överföra kunskap till en större grupp. Lärarrollen är komplex och inkluderar 

att handleda elever och grupper till att hitta sin egen kunskap men en lärare förväntas även ta ett 

socialt ansvar som förebild och mentor både på individ- och gruppnivå. Detta kräver stor 

flexibilitet och anpassningsförmåga (Dahlkwist, 2012). 

Detta avsnitt fokuserar på olika roller och former av makt som är aktuella inom läraryrket. Jag 

upplever att en lärares relation till sina elever är direkt påverkad av vilken roll och typ av makt 

som läraren använder i interaktionen med eleverna. Roll, makt och relation blir på så vis det 

relationella ledarskapets treenighet.   

Speciellt fokus i avsnittet läggs även på den relationella aspekten av sång och 

sångundervisning.    

4.1.1 Roller 
Inom en grupp existerar många olika roller som definierar individens plats inom en social 

struktur. En individs roll existerar endast i relation till andra roller och rollen påverkar även de 

förväntningar som läggs på personen (Thornberg, 2013). De olika roller som existerar inom en 

formell grupp, som till exempel en skola, klassificeras av Thornberg (2013) genom två 

huvudkategorier: formella roller och informella roller. En formell roll är till exempel läraren 

eller rektor medan en informell roll är mer outtalad som till exempel klassens pajas.  

Lärare och elever har således olika roller till sitt förfogande men både lärare och elev kan vara 

auktoriteter (Thornberg, 2013). En auktoritet är en person som genom ”ord och handlingar har 

inflytande över andra personers föreställningar, attityder eller beteenden…” (Thornberg, 2013, s. 

79). Auktoritet samspelar med makt och en person som har auktoritet uppfattas ha legitim makt 

över gruppen. Dahlkwist (2012) beskriver auktoritet som någonting en person kan få uppifrån 

(från arbetsgivare, rektor), nedifrån (från anställda, elever) men även inifrån från vetskapen om 
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ens eget värde. Vidare uppmärksammar han dock att det är skillnad mellan att vara en auktoritet 

och att vara auktoritär.  

Auktoritet, precis som roll, är inte konstant utan ändras beroende av olika 

interaktionsmönster. Thornberg (2013) redogör för ytterligare typer av auktoritet identifierade av 

forskare inom pedagogik:  

 

• Traditionell auktoritet – godkänd genom tradition 

• Karismatisk auktoritet – godkänd genom beundran och engagemang 

• Rationell-legal auktoritet – godkänd genom normer och lagar baserade på rationella 

grunder 

• Professionell auktoritet – godkänd eftersom personen anses besitta kunskap som de 

andra behöver 

 

Dahlkwist (2012) skriver om vikten av att som professionell yrkesutövare vara personlig men 

aldrig privat. Det existerar till exempel lärare som försöker förbättra sin maktutövningsposition 

genom att skapa ett socialt kapital hos eleverna och försöka bli kompis med dem (Dahlkwist, 

2013). Som lärare måste en klargöra sin yrkesroll både för sig själv och för andra (Dahlkwist, 

2012).  

Som musiklärare eller instrumentpedagog är det också viktigt att lärarens roll är tydlig för 

både elever och läraren själv. Ett exempel framkommer i rapporten Musik och Genus (2012) där 

Thomas Jäderlund erkänner att hans medvetenhet om sin egen lärarroll behöver öka. Han tycker 

själv att han har svårt att se sig som en auktoritet och att han ibland inbillar sig att han ”är på 

samma nivå som studenterna” (Högskolan för scen och musik, 2012, s. 91). Därför har han 

tidigare trott att eleverna aldrig blir nervösa innan en lektion eller går omkring med oro och 

prestationsångest. Under projektet Musik och Genus på Högskolan för Scen och Musik i 

Göteborg gick det dock upp för honom genom samtal med eleverna hur de verkligen känner. 

Boten tror han ligger i att ständigt arbeta mot ett öppet arbetsklimat som skulle ge studenterna 

större möjlighet till att finna sitt eget personliga konstuttryck (HSM, 2012). 

Viktigt att nämna är även den kollegiala rollen en lärare har i sitt team. Här kan en lärare 

hamna i svårigheter om hen anser att ledning eller kollegor har uppträtt felaktigt. Dahlkwist 

(2012) nämner detta och beskriver den kåranda som kan råda på en arbetsplats. Trots att läraren 

anser att en kollega har agerat på fel sätt, misskött sin undervisning eller till och med misstänker 
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att kollegan har kränkt en elev så kan det vara svårt att handla emot lärargruppen. Även idag kan 

detta ses som ett allvarligt brott mot gruppnormen.  

4.1.2 Makt  
Enligt Thornberg (2013) är makt aldrig enbart ett karaktärsdrag hos en enskild individ. Precis 

som roller är makt någonting som skapas och regleras genom sociala interaktioner. En individs 

makt är precis som dess individs roll definierad i och av gruppen. För att makten skall vara 

legitim måste den accepteras av andra (Thornberg, 2013). Det vill säga makt är ingenting en har, 

makt är någonting en får.  

En lärares roll är ständigt skiftande och likaså är de olika maktformer som en lärare bör vara 

medveten om. I boken Det sociala livet i skolan (2013) identifierar Thornberg följande former av 

makt:  

• Legitim makt – den makt som en lärare har genom sin egenskap som lärare inom 

maktstrukturen som råder på skolan. 

• Expertmakt – läraren anses besitta kunskaper som eleven/klassen saknar och behöver 

• Personlig makt – inflytande kommer av att elever ser upp till och beundrar läraren som 

person eller lärarens prestationer 

• Informationsmakt – utövas genom att läraren resonerar logiskt och använder information 

• Belönande makt – eftersom läraren sätter betyg på eleven ger detta läraren makt, eleven 

är mer eller mindre beroende av lärarens fördelaktiga omdöme 

• Tvångsmakt – ”ruling by fear”, läraren innehar och behåller makten/kontrollen genom 

hot om bestraffningar som till exempel kvarsittning, dåligt betyg och så vidare 

 

Läraren bör emellertid förhålla sig etiskt till sitt maktutövande och väl komma ihåg sin roll som 

förebild för både elever och annan personal. Läraren, som oftast befinner sig i en auktoritetsroll, 

bör betänka om och hur makten används (Thornberg, 2013). 

 
With great power comes great responsibility  

– Uncle Ben, Spider-Man 
(Koepp & Raimi, 2002) 
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Inom instrumental- och sångundervisning är det fortfarande vanligt för pedagog och elev att 

arbeta tillsammans genom enskilda lektioner. Detta ger utrymme för det traditionella synsättet på 

pedagogen som mästare och eleven som lärling (Kempe & West, 2010). I sin forskning lade 

Kempe och West märke till att många pedagoger inreder sitt undervisningsrum efter eget tycke 

och smak och eleven blir därmed inbjuden till pedagogens egen privata sfär istället för ett mer 

neutralt undervisningsrum. Detta, menar Kempe & West (2010), gör maktobalansen mellan 

pedagog och elev ännu större. Rummet inbjuder till respekt istället för att eleven känner sig 

delaktig. Samma sak kan sägas gällande pedagog och elevs positioner i rummet.  

En annan maktmetod som förekommer inom instrumental- och sångundervisning är den så 

kallade svarta pedagogiken som går ut på att skrämma elever till lydnad genom kränkningar 

(Kempe & West, 2010). De flesta människor reagerar starkt på känslan av skam och skuld och 

gör nästan vad som helst för att undvika dessa. På en sånglektion kan detta tas sig uttryck i till 

exempel nedvärderande av elevens prestation eller det faktum att eleven inte har övat. Det är 

synd om pedagogen för att hen måste arbeta under dessa omständigheter och så vidare. Kempe 

och West har under sin forskning observerat många elever som varit ledsna på grund av 

någonting som deras instrumental- eller sångpedagoger har gjort. Den intressanta frågan de 

ställer är varför vi fortfarande kan acceptera detta inom musikundervisning när något liknande 

aldrig skulle få ske under till exempel en lektion i engelska.    

4.1.3 Relationer 
Nyckelordet till lärande och utveckling av kunskap är delaktighet (Strandberg, 2006). Elever 

måste vara aktiva och interagera med varandra och vuxna omkring dem. Strandberg skriver att 

enligt Vygotskij är social kompetens och sociala interaktioner grundläggande för människors 

intellektuella och emotionella utveckling. Därför har läraren ett stort ansvar för att skapa bra 

relationer till sina elever och elever emellan (Dahlkwist, 2012). Barn gör inte som vi säger, barn 

gör som vi gör (Strandberg, 2006; Dahlkwist, 2012).  

En viktig del av interaktioner och relationsbyggande är dialogen, både mellan elever och 

mellan elever och lärare. Strandberg (2006) menar vidare att det som kännetecknar en dialog är 

att bägge parter är jämlika och har lika stor möjlighet att påverka dialogens innehåll och resultat. 

En grupp som har ett bra socialt klimat karakteriseras av en öppen kommunikation. I ett sådant 

klimat finns det ingen rädsla för att säga vad man tycker och det finns en allmän respekt för 

varandra (Dahlkwist, 2012; 2013). Som lärare gäller det därför att bjuda in elever till att vara 
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delaktiga i dialogen om sitt eget lärande och inte förutsätta att endast du som lärare genom 

kompetens och erfarenhet har något att säga till om. Elever har något att bidra med och vill oftast 

vara med och påverka sin egen utbildning (Strandberg, 2006). 

I det relationella ledarskapet som lärare är förmågan att visa empati och omsorg om andra 

människor en annan viktig beståndsdel (Dahlkwist, 2012). Även här visar läraren vägen för hur 

de förväntar sig att eleverna ska behandla varandra. Thornberg (2013) citerar forskning som visar 

hur mycket positiva och stödjande relationer till sina lärare betyder för elever, framförallt för så 

kallade ”högriskelever”. Enligt Dahlkwist (2013) finns det åtskilliga exempel på vad en lärares 

engagemang betyder för ett barn som mår dåligt. Läraren måste visa att hen bryr sig om. 

Läraren har även möjlighet att påverka elevens självbild genom positiv återkoppling på 

elevens arbetsinsats men även på hur eleven interagerar med andra. Att få ett kvitto på att det 

eleven gör är uppskattat samt att eleven känner sig sedd och uppmärksammad ökar motivationen 

(Dahlkwist, 2012; 2013). Nyckeln är även att visa stor tilltro till ens elevers förmåga och att även 

vägen dit spelar roll, inte endast målet (Thornberg, 2013). 

4.1.4 Relationella aspekter av sångundervisning 
Berit Lidman Magnusson (1999) har skrivit en licentiatuppsats om det hon kallar för 

sångfunktionshämmade personer och anledningarna bakom hämningarna. Flera av deltagarna i 

hennes studie berättar om hur negativa utlåtanden om deras sångröster har påverkat dem och 

deras förhållande till sin egen sångröst. I uppsatsen återger Lidman Magnusson några sådana 

berättelser om att barnet tvingades fram till orgeln i klassrummet där hen skulle sjunga inför hela 

klassen. Om de misslyckades blev straffet ett utlåtande som till exempel: ”Gå och sätt dig! Du 

kan inte sjunga!!” (Lidman Magnusson, 1999, s. 79). I vissa fall kombinerades detta med en 

örfil. För dessa personer innebar ofta detta tidiga ”misslyckande” att de under en lång tid framåt 

hade en väldigt negativ åsikt om sin egen röst. I vissa fall slutade personerna att sjunga helt. 

Lidman Magnusson skriver även att för många har detta påverkat den totala självbilden negativt. 

Att sångrösten är en del av den person som rösten sitter i gör att personens psykologiska 

välmående påverkar vilken typ av ljud som kommer ut (Mason, 2000). Enligt både Lidman 

Magnusson (1999) och Mason kan en depression påverka både röstintonation och röstfunktion. 

Som sångpedagog har en möjlighet att förbättra en elevs relation till sin röst och det egna jaget 

genom att på ett genomarbetat och väl uttänkt sätt hjälpa eleven genom olika sångtekniska 

problem (Chapman, 2017). Lärarens förmåga att inspirera, motivera och stötta eleven borde 
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därför aldrig underskattas eller nedvärderas. Varje elev är unik och tar med sig sin individuella 

bakgrund till sånglektionen och därför finns det lika många olika lärsituationer som det finns 

elever och lärare (Mason, 2000). 

 
”Det viktigaste är att det pedagogiska arbetsklimatet präglas av frihet från rädslan att misslyckas.” 

(Lidman Magnusson, 1999, s. 23)    
 

Paula Collens (2015) har skrivit en doktorsavhandling om den relationella aspekten av 

sångundervisning. I hennes studie intervjuade hon både lärare och elever på musikhögskolor i 

Storbritannien om deras upplevelser. Några av studenterna uttryckte svårigheten med att ibland 

förklara hur de upplevde lärarens otydlighet på grund av sångens personliga natur. Om de kände 

sig spända för att de inte förstod så var det svårt att slappna av i halsen och sången blev därmed 

mer ansträngd. Även de kände att om en lärare var nedlåtande om ens röst eller prestation 

påverkade det självbilden negativt. Sångeleverna menade att detta gör sång unikt eftersom 

instrumentet är del av ens egen kropp vilket gör kritik särskilt svårt att ignorera.  

En annan dimension som Collens (2015) tar upp i sin avhandling är när förhållandet 

sångpedagog-elev går över styr med dramatiska konsekvenser som efterföljd. En av hennes 

informanter uppskattade det personliga förhållande hen hade med en tidigare sångpedagog som 

eleven beundrade mycket. Detta förhållande urartade dock eftersom eleven istället för att dra 

styrka från sin pedagog blev helt beroende av sin pedagog och förlorade allt självförtroende med 

röstproblem som följd.  

 

It highlights the potential vulnerability of the position of a young student who may experience powerful 

feelings towards a teacher and the dependence upon a teacher to manage such feelings with ethical care. 
(Collens, 2015, s. 202) 

Detta exempel illustrerar hur viktigt det är att behålla sin professionalism även under enskilda 

lektioner. 

4.2 Fysisk kontakt  
Om vi utgår från premissen att det bästa lärandet sker i samspel med andra och att en lärares 

framgång därmed är avhängig de relationer hen lyckas att skapa med sina elever följer frågan 
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vilken plats fysisk kontakt har i detta relationsbyggande. I detta avsnitt behandlas först frågan om 

fysisk kontakt på ett mer generellt pedagogiskt plan och sedan sett utifrån ett sångmetodiskt 

perspektiv.  

4.2.1 Fysisk kontakt inom skolväsendet 
Detta stycke kommer att fokusera på fysisk kontakt på en mer generell pedagogisk nivå. 

Eftersom det än så länge finns relativt lite forskning om detta område inom konstnärliga ämnen 

har jag använt mig av litteratur som behandlar undervisning i idrott och hälsa därför att jag 

upplever att detta ämne har mycket gemensamt med instrumental- och sångundervisning. 

Professor Marie Öhman har forskat på ämnet fysisk kontakt och undervisning i idrott och 

hälsa. Hon beskriver den ”no-touching”-kultur som existerar i flera engelskspråkiga länder som 

till exempel Storbritannien och USA där lärare undviker till nästan varje pris att röra vid sina 

elever av rädsla att detta ska misstolkas (Öhman, 2015). Lärarna måste till exempel förhålla sig 

till olika regler angående detta som att de inte ensamma får ta hand om en elev som skadat sig 

(Öhman, 2015). I sin studie av svenska förhållanden har Öhman intervjuat 23 svenska 

idrottslärare. Även om de inte upplever samma rädsla som sina kollegor i andra länder beskriver 

de svenska idrottslärarna att de är väldigt medvetna om hur och när de rör vid en elev. Det ska 

aldrig gå att misstolka. Andra nämner till exempel att de alltid tittar ner i golvet när de går förbi 

omklädningsrummen ifall dörren skulle öppnas (Öhman, 2015). Öhman upplever denna rädsla 

som problematisk, särskilt eftersom fysisk kontakt även bidrar med något bra i undervisningen.  

Flera av lärarna i Öhmans studie pratar om värdet i att genom fysisk kontakt skapa ett bättre 

inlärningsklimat där det finns tolerans och respekt mellan lärare och elev (Öhman, 2015). Även 

Dahlkwist (2013) framhäver detta och skriver att “elever som då och då masserar varandra 

brukar bråka mindre och kunna koncentrera sig bättre” (Dahlkwist, 2013, s. 27). Vidare 

poängterar Dahlkwist också att en del personer har en så kallad kinestetisk lärostil, viket innebär 

att de är väldigt fysiska när det gäller inlärning men även i sin kontakt med andra elever och 

vuxna. Öhman menar även att det är viktigt att ha i åtanke att det ej endast är lärare som tar 

initiativ till fysisk kontakt inom skolan. Många barn som till exempel har det svårt hemma söker 

den typen av kontakt med en lärare som de litar på (Öhman, 2015). 

Vi har redan konstaterat att inom lärarrollen ryms även ett ansvar att agera som en förbild för 

sina elever. Detta kan även benämnas värdepedagogik (Thornberg, 2013). Genom lärarens 

aktioner skapas moraliska och politiska värden hos eleverna. Öhman (2015) nämner även detta 
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som ett argument i diskussionen kring fysisk kontakt inom skolväsendet och menar att vi som 

vuxna har ett ansvar att visa barn att det är okej att röra vid andra människor. Vilket slags 

samhälle skapar vi annars?  

4.2.2 Fysisk kontakt och fysiska aspekter av sångmetodik  
För att förbereda denna studie var jag nyfiken på hur många sångmetodikböcker som tar upp 

fysisk kontakt med eleven överhuvudtaget och om de gör det, hur de beskriver detta arbete.  

Det är min uppfattning att de flesta sångare och sångpedagoger håller med om att sjunga det är 

ett fysiskt arbete. Sångaren använder sin kropp inte bara för att låta utan också för att skapa 

stabilitet, klang och röstprojektion. Janice L. Chapman (2017) går ännu längre och använder sig 

av begreppet holistic singing. När vi sjunger är hela personen aktiverad. Sinne, själ, kropp och 

röst. Därför är det föga förvånande att de flesta sångmetodikböcker beskriver övningar för hur 

sångaren kan förbättra sin hållning men även sin fysiska styrka för att ge rösten rätt förankring.  

Under sin utbildning och arbetsliv har sångpedagogen tillgång till ett brett utbud av böcker 

och material om sångmetodik. Det är dock min erfarenhet att dessa böcker sällan inkluderar hur 

en som lärare kan och bör lära ut. I sitt examensarbete om sångmetodik skriver Linda Nilsson 

(2000) just att det saknas relevant och verklighetsförankrad metodiklitteratur för sångpedagoger. 

Ofta läggs stort fokus på olika röstfunktioner, anatomi, andningsövningar men lite vikt på hur 

läraren faktiskt ska arbeta. De sångpedagoger som hon intervjuade tyckte att det framförallt var 

under övningsundervisningen som de lärde sig metodik och utvecklades som pedagoger 

(Nilsson, 2000). I sin diskussion framhåller Nilsson att sångmetodiken bör genomsyras av en 

helhetssyn och att metodiken även behöver tydliggöras genom fler praktiska moment under 

metodiklektionerna.  

I sin avhandling fann Collens (2015) att flera sångelever upplevde sina pedagogers tekniska 

instruktioner som förvirrande och kontraproduktiva. Detta berodde delvis på att eleverna inte 

kunde se sitt eller sin pedagogs instrument, det vill säga få en tydlig bild av instrumentet, men 

också för att sångpedagogen använde sig mycket av metaforer och bilder istället för att tala 

tekniskt klarspråk. De berättade för Collens att missförstånden ofta ledde till stor frustration hos 

dem själva men även hos pedagogen.      

Nedan följer några exempel från sångmetodikböcker som beskriver fysisk kontakt som del av 

det pedagogiska arbetet.   
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I inledningen till boken Anti-Aging för rösten (2013) där hon förklarar sin metod och 

röstfilosofi skriver Elisabeth Bengtson-Opitz:  

 
Vi berör fysiskt varje deltagare för att verkligen kunna känna hur andetagen verkar i kroppen. Vi förklarar 
att händerna är viktiga arbetsredskap och frågar om någon inte vill bli berörd. Än så länge har ingen sagt 

nej. 
(Bengtson-Opitz, 2013, s. 16)  

 

Vidare beskriver hon senare i boken vikten av att en som sångpedagog har goda kunskaper om 

den fysiska aspekten av att sjunga eftersom ”kroppsarbetet står i nära samband med sången…” 

(Bengtson-Opitz, 2013, s. 29). 

Detta förhållningssätt speglas även i Singing and Teaching Singing men Janice L. Chapman är 

noga med att poängtera att alla sångare har sin egna unika kropp. För att arbeta med hållning 

rekommenderar hon att sångpedagogen justerar till exempel elevens höfter. Hon skriver även att 

vissa elever kan behöva ”gentle but constant reminders and manual adjustment…” (Chapman, 

2017, s. 27) för att hjälpa dem att hitta en optimal ”sångarhållning”. Genom boken återkommer 

Chapman ofta till att läraren har någon form av fysisk kontakt med sin elev, allt från att röra 

elevens mage till hens fötter. Intressant att notera är dock att hon i samband med dessa 

instruktioner aldrig uppmanar läsaren till att fråga eleven om den ger sitt samtycke till detta.   

Att korrigera sin sångelevs hållning verkar emellertid inte vara något nytt påfund utan även 

någonting som ingick i sångundervisning under 1700-talet. David Mason (2000) citerar mästaren 

Giambattista Mancini ur hans Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato från 1774:    

 

 
… I always acted with my pupils like a dancing master. I used to call my pupils one by one in front of me, 

and after having placed them in the right position… 
(Mason, 2000, s. 207) 

 

Användning av ordet ”placed” är i och för sig otydlig, men det indikerar ändå att mästaren på 

något sätt justerade sångelevens hållning. Det är möjligt att denna justering skedde genom fysisk 

kontakt. Eftersom jag inte har läst Manicis metod på originalspråk är det även tänkbart att vad 

Manici egentligen menade blev förlorat i översättningen till engelska.    
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4.3 Lite kort om genus och musikpedagogik 
Som jag tidigare nämnt är fokus för denna studie ej genus och genusproblematik inom 

sångundervisning. Enligt min mening är det dock ett perspektiv som inte helt kan förbises. Det 

har en självklar plats i diskussionen om fysisk kontakt i instrumental- och sångundervisning, 

något som blev tydligt efter #metoo. Därför följer här några röster om observationer och 

eventuella fallgropar gällande genus och musikpedagogik.   

Mellan åren 2009 och 2012 genomförde Högskolan för Scen och Musik i Göteborg ett 

genusprojekt som de kallade Musik och Genus. Syftet med projektet var att både personal och 

studenter skulle fördjupa sina kunskaper kring jämställdhet och genus för att sedan kunna göra 

aktiva val och ta ett större ansvar för dessa frågor. I rapporten Musik och Genus berättar bland 

annat tre pedagoger om sitt arbete under detta projekt. Ulla Eckersjö, som är lektor och 

undervisar i rörelse och rytmik, beskriver till exempel utmaningen i att undervisa en 

mansdominerad grupp när de övningar och rörelser hon använder av många ses som ”kvinnliga” 

(HSM, 2012). Eckersjö och en kollega använde metoden critical friends där de besökte 

varandras lektioner och observerade hur den andre undervisar. De kunde inte se att varken 

Eckersjö eller hennes kollega behandlade studenter av olika kön på olika sätt, vilket hon själv var 

överraskad över. 

  

Jag är helt övertygad om att genus påverkar vårt bemötande, men vi är kanske inte kapabla att se 

det i ett så snävt sammanhang och i vår hemmavana miljö 
(Ulla Eckersjö i HSM, 2012, s. 89) 

 

I sin avhandling När musik gör skillnad från 2014 beskriver Carina Borgström Källén flera olika 

ensembler på ett estetiskt gymnasieprogram som hon har observerat och analyserat. I avsnittet 

som behandlar sångensemble och körsång beskriver hon hur en lärare som är kvinna samtalar 

med tjejerna i ensemblen om var de frånvarande eleverna är. Borgström Källén tolkar detta som 

”ett uttryck för en känslomässig relation mellan flickorna och sånglärarna” (Borgström Källén, 

2014, s. 182). Dock upplevde hon aldrig att någon liknande konversationen ägde rum mellan 

pojkar och en lärare som var man om elever saknades.  
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5. Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera de metoder jag har använt mig av men även de 

metodologiska överväganden och etiska frågor som jag bearbetat under arbetets gång.  

5.1 Metodologiska överväganden 
För att undersöka hur sångpedagoger arbetar med frågor kring fysisk kontakt har jag valt att se 

deras undervisning och metoder genom elevernas ögon. Under min utbildning har fokus framför 

allt legat på min egen roll som lärare och därför kändes det viktigt att få ta del av elevernas 

perspektiv. 

Inför arbetet reflekterade jag länge över huruvida jag skulle använda mig av en kvalitativ eller 

kvantitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2011) lägger den kvantitativa metoden större fokus 

på insamling av data jämfört med den kvalitativa som lägger större vikt vid ord och deltagarnas 

väldigt individuella upplevelser av olika fenomen. En kvalitativ metodstudie skulle således till 

exempel innebära intervjuer där deltagarna fick berätta om sina erfarenheter medan en 

kvantitativ metodstudie skulle bestå av till exempel en enkät. Initialt övervägde jag att använda 

mig av båda dessa metoder då jag även var intresserad av att samla ihop en större mängd data. 

Under förarbetet blev det dock tydligt för mig att syftet med min studie, att undersöka elevers 

erfarenheter och upplevelser, lånade sig bäst till den kvalitativa metoden.  

Genom att välja en kvalitativ metod fattade jag även beslutet att jag inte ville att min studie 

skulle dra några generella slutsatser angående fysisk kontakt inom sångundervisning. Det kändes 

mer angeläget att genom intervjuer få ta del av informanternas erfarenheter och tankar. Eftersom 

jag valde ett relativt komplext och mångfacetterat ämne bedömde jag även att den kvalitativa 

intervjun skulle ge både mig och informanterna större flexibilitet och därmed öka chanserna att 

nå fram till ett mer intressant och trovärdigt resultat. Min studie byggde på att informanternas 

upplevelser och reflektioner fick styra. Detta hade till exempel inte varit möjligt i en kvantitativ 

enkät. Nedanstående citat från Kvale & Brinkmann sammanfattar detta på ett adekvat sätt: 

 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15) 
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5.2 Metod för datainsamling: kvalitativ semistrukturerad 
intervju 
Den kvalitativa intervjun erbjuder större flexibilitet än en strukturerad kvantitativ intervju 

(Bryman, 2011). Inom den kvalitativa metoden ryms dessutom flera varierande intervjumetoder. 

Att jag valde just den semistrukturerade intervjun berodde på att min studie hade ett tydligt fokus 

och att jag ville kunna jämföra mina olika fall, två anledningar som Bryman (2011) anger som 

skäl till att välja en semistrukturerad intervju framför en helt ostrukturerad. Metoden gjorde det 

även möjligt för mig att anpassa mina intervjuer efter mina informanter. Även om jag tog stöd av 

en intervjuguide kom frågorna ofta i olika följd allt eftersom vad som kändes naturligt i samtalet.  

Kvaliteten på en semistrukturerad intervju och hos den data intervjun producerar påverkas av 

intervjuarens färdigheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Som ovan intervjuare upplevde jag även 

att den semistrukturerade intervjun innebar vissa svårigheter. Flexibiliteten gav mig och mina 

informanter en frihet men ibland liknade intervjun nästan ett vardagligt samtal. Detta kan 

innebära att min roll som forskare försvagas och att jag och informanten konstruerar ett tillstånd 

av tillfällig ”låtsasvänskap” (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Min oerfarenhet ledde även till att jag inte alltid fångade upp intressanta tankar under 

intervjuerna som jag kunnat vidareutveckla genom att ställa följdfrågor.  

5.3 Genomförandet av studien 
Detta avsnitt behandlar urvalet av informanter, vilka informanterna är och sist hur jag 

förberedde, genomförde, transkriberade och analyserade mina intervjuer. 

5.3.1 Urval 
Urvalet till studien gjordes baserat på ålder, gymnasieprogram och huvudinstrument och kön. 

Det var viktigt för mig att upplevelserna från gymnasieskolan var relativt aktuella men att 

informanterna ändå hade en viss distans till dem. Att ta studenten och sedan kanske fortsätta att 

studera någon annanstans kan ge ett helt nytt perspektiv på det som en som elev upplevde på 

gymnasieskolan. Därför var min utgångspunkt att informanterna inte skulle ha tagit studenten 

innan 2015. Detta var jag emellertid tvungen att justera eftersom denna premiss visade sig lite för 

snäv. 
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Avgörande för min studie var att informanterna hade erfarenhet av sångundervisning från sin 

gymnasieskola, inte endast privatundervisning. Därför vände jag mig till dem som hade gått 

estetiskt program på gymnasiet och haft sång som huvud- eller biinstrument.  

Slutligen upplevde jag det som viktigt att få ta del av upplevelser och tankar från personer 

med olika könstillhörigheter. Jag anser att en studie som denna blir mer nyanserad genom detta.    

5.3.2 Informanter och objekt 
I denna studie medverkar fyra informanter, två kvinnor, två män, som alla har tagit studenten 

mellan 2014 och 2018. Samtliga har gått ett estetiskt program på gymnasieskolan med sång som 

huvudinstrument.  

Under intervjuerna figurerar sammanlagt sju sångpedagoger som informanterna har arbetat 

med under gymnasietiden. Fem av dessa är kvinnor och två är män. Eftersom informanterna i 

denna studie endast arbetat med sångpedagoger som är antingen män eller kvinnor är det endast 

dessa två könstillhörigheter jag kommer att beskriva i avsnittet som behandlar genus. 

 

Informant 1: Kim 

Arbetade med två sångpedagoger på gymnasiet. 

Läser musikerutbildning på folkhögskola. 

 

Informant 2: Alex 

Arbetade med en sångpedagog under gymnasiet. 

Utbildar sig till sångpedagog på en svensk musikhögskola. 

 

Informant 3: Cameron 

Arbetade med en sångpedagog under gymnasiet. 

Läser musikerutbildning på folkhögskola. 

  

Informant 4: Robin 

Arbetade med totalt tre sångpedagoger på gymnasiet. 

Utbildar sig till sångpedagog på en svensk musikhögskola. 
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5.3.3 Datainsamling 
Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide som användes som stöd under intervjuerna (se 

Bilaga I). Guiden var uppdelad i två huvudteman: Relation/maktbalans med läraren och Fysisk 

kontakt. Jag använde mig av både öppna och stängda frågor och skrev även ner en rad 

följdfrågor. Under intervjuerna var jag noga med att förklara begreppet fysisk kontakt och de två 

typer som var intressanta för min studie:  

 

- Teknisk fysisk kontakt – används för att förklara ett tekniskt moment 

- Övrig fysisk kontakt – till exempel en klapp på axeln eller en kram om eleven är ledsen 

  

För att förbereda mig genomförde jag först en pilotintervju som även gav mig möjligheten att 

finslipa min intervjuguide.  

Intervjuerna varade mellan trettiotre och femtiotre minuter och spelades in för att sedan kunna 

återges på ett korrekt sätt. Efter intervjuerna gjorde jag även noteringar om det var något speciellt 

jag kom att tänka på. Det hände till exempel att intressanta saker framkom efter att bandspelaren 

stängts av.  

Som forskare övervägde jag sedan vilken typ av utskrift som bäst lämpade sig till mitt 

forskningsområde (Kvale & Brinkmann, 2014). Under transkriberingsprocessen lades vikt vid att 

det informanterna sade skulle återgivas på ett korrekt sätt, men eftersom jag inte ville analysera 

intervjuerna ur ett språkligt perspektiv utelämnades upprepade ord och vissa tvekanden. I andra 

fall beslöt jag att behålla informanternas tvekningar i transkriberingen eftersom detta illustrerade 

en viss tvekan inför svaret. Citaten som används i resultatdelen är ordagrant återgivna.  

5.3.4 Analys 

Analysen av de färdiga transkriptionerna gjordes genom de teman och idéer som presenterades i 

kapitel 4. Rubrikerna från kapitel 4 användes som temarubriker även i resultat- och 

diskussionskapitlet för att skapa en känsla av sammanhållning.  

Utefter de teorier som presenteras under de separata rubrikerna i kapitel 4 bearbetades sedan 

transkriptionerna och de olika motiven färgmarkerades. 
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5.4 Etiska frågor 
Som samhällsvetenskaplig forskare måste jag ta ställning till hur min studie kommer att förbättra 

men även ”tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 98). 

Eftersom omfånget av min studie är relativt litet så kan jag inte med säkerhet fastställa att det 

kommer att förbättra situationen för alla de som studerar sång på någon nivå, men eftersom jag 

själv har upplevt en frånvaro av annan forskning på detta område kan jag bara hoppas att detta 

arbete kan starta en diskussion och få andra forskare inom musikpedagogik att se aktualiteten 

och vikten av studier kring frågor gällande fysisk kontakt. 

Från början av min studie var jag medveten om att den skulle kunna komma att innehålla både 

känsliga frågor och känsliga svar. Därför har jag under arbetets gång gjort flera överväganden 

gällande hur jag på ett etiskt sätt skulle motta, behandla och sedan redovisa mina resultat.  

Enligt Kvale och Brinkmann är det framförallt fyra områden som jag som forskare behöver ta 

ställning till: ”...informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.” (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 105). Dessa behandlas som fyra separata punkter nedan. 

5.4.1 Informerat samtycke 
I den initiala kontakten med informanterna var jag tydlig med vad min studie och därför 

intervjuerna skulle behandla för ämnen. I enlighet med riktlinjerna framtagna av Vetenskapsrådet 

utformade jag även ett informationsbrev där jag förtydligade hur jag skulle behandla 

informationen (se Bilaga II). Detta gavs till informanterna vid intervjutillfället och jag bad dem 

även att skriva under. Underskriften blev ett kvitto för både dem och mig att de gav sitt 

godkännande att delta samt att de hade fått ta del av relevant information gällande bland annat 

konfidentialitet.  

5.4.2 Konfidentialitet 
Under arbetets gång har det varit otroligt viktigt för mig att mina informanter ska vara trygga 

med att informationen de gav mig inte skulle missbrukas samt att deras namn och andra 

identifierbara drag inte skulle figurera i forskningen. Detta har inneburit flera överväganden 

gällande hur mycket information som jag till exempel inkluderade i urvalskapitlet. I det 

informationsbrev som skickades till informanterna och som de även fick skriva under gjordes det 

tydligt hur informationen skulle behandlas.  
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5.4.3 Konsekvenser 
Som forskare var jag tvungen att överväga möjliga konsekvenser för mina informanter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom en av informanterna var elev till en lärare som jag känner var jag 

angelägen om att informanten skulle känna sig säker på att hen ej skulle gå att identifiera 

eftersom detta skulle kunna påverka förhållandet med läraren. För att försäkra mig om detta har 

lärarnas och elevernas kön uteslutits ur studien. 

Inför intervjuerna förberedde jag mig även på att viss information skulle kunna vara av en 

otroligt känslig natur och vilka konsekvenser detta kunde få för både informanten och min 

studie. Därför var det också viktigt att informanterna visste att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan samt att de inte behövde svara på någon specifik fråga ifall de inte ville.   

5.4.4 Forskarens roll 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är min roll som intervjuforskare ej att agera som 

informanternas terapeut. I en studie som behandlar känsliga och personliga ämnen och 

erfarenheter var detta en viktig utgångpunkt för mig. Min roll var att undersöka, inte att ge råd. 

I min uppgift ingick även att försäkra mig om att min forskning höll högsta möjliga kvalitet samt 

att mina informanters upplevelser skulle vara återgivna på ett korrekt sätt.      

5.5 Resultatens giltighet och trovärdighet 
Mitt mål med denna studie var aldrig att jag skulle kunna dra några generella slutsatser. Jag ville 

lyssna och ta del av mina informanters upplevelser av sina sånglektioner. Detta var den största 

bakomliggande anledningen till mitt val av metod. Mina resultat illustrerar fyra olika personers 

erfarenheter från sångundervisningen på gymnasieskolan och skall endast betraktas som detta.  

För att mina informanter skulle känna sig fria att återge sina tankar och upplevelser på ett korrekt 

sätt och utan att känna sig hämmade arbetade jag mycket med frågor kring konfidentialitet och 

konsekvenser (se ovan). Det är min förhoppning att detta bidrog till att skapa en god 

intervjumiljö som gjorde att informationen de gav mig var korrekt och så utförlig som möjligt. 

På grund av ämnets känsliga natur får jag dock även räkna med att informanterna kanske 

utelämnade vissa uppgifter som de ansåg vara för privata. 

Mitt förhållande med en av lärarna som figurerar i studien kan även ha påverkat resultatet då 

informanten möjligtvis kände en viss återhållsamhet av oro att uppgifterna skulle 

vidarebefordras. Något som naturligtvis inte var fallet.       
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6. Resultat 
Detta kapitel redovisar resultaten som framkom under mina intervjuer. Dessa har analyserats och 

sammanställts utifrån rubriker och forskningsbakgrund i kapitel 4.  

6.1 Roller 
Flera av informanterna uppgav att sångpedagogens roll som lärare kändes självklar och att de 

aldrig hade anledning att ifrågasätta den. Det var ingen av dem som hade uppfattat sin 

sångpedagog som auktoritär. 

Sångpedagogen var lärare och inte psykolog, men visade ändå stort intresse och lyhördhet för 

elevens välbefinnande. Om eleven var ledsen och/eller behövde prata om någonting så fanns, i de 

flesta av fallen, pedagogen där. Men de behöll ändå fokus på sången och att det var därför eleven 

var där. 

 

För hen [sångpedagogen] kunde också bara såhär ”Ok, NN, jag fattar att du mår dåligt men ryck upp 

dig för att det här funkar inte, du kommer inte att utvecklas, och det enda jag vill är ju att du ska 
utvecklas. Jag vill att du ska fixa detta.” liksom. Och det var skönt. – Kim 

 

Kim upplevde att det faktum att sångpedagogen inte endast släppte allt som hade med sången att 

göra när hen blev ledsen utan istället peppade till att fortsätta var väldigt hjälpsamt. Pedagogen 

gick inte omedelbart in i en psykologroll utan fortsatte att behålla fokus på sången och att det var 

därför som eleven var där på lektionen.  

En informant som även kände sin sångpedagog privat nämnde att hen upplevde att 

pedagogen, trots deras privata kontakt, inte behandlade informanten annorlunda från andra 

sångelever. Detta gällde även den fysiska kontakten under lektionen. Informanten kände att 

pedagogen inte var mer fysisk med hen än med andra elever förutom att de kramade varandra vid 

slutet av lektionen. 

6.2 Makt 
Samtliga informanter uttryckte själva att de upplevde maktbalansen med sina sångpedagoger 

som bra. De upplevde att de hade bra kommunikation karakteriserad av en öppen dialog. På 

frågan om de upplevde sina lektioner som ett ”safe space” svarade alla informanterna ja. Alla 
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hade känslan av att det var högt till tak och att en som elev kunde fråga om det var något som var 

oklart. Ingen av informanterna hade upplevt att pedagogen någon gång uttryckte besvikelse över 

en prestation.  

Alex uppgav att hen nog överlämnade mycket makt till läraren självmant, något som hen har 

reflekterat över senare under sin egen utbildning till sångpedagog.   

 
Jag tror att jag ofta med en lärare sätter mig själv automatiskt i nånslags ”den här är lärare, och jag är 
elev” som att man tänker automatiskt att ”läraren borde vara bättre än mig, jag har inte lika mycket att 

säga” fast det inte är så alltid, man lär ju av varandra hela tiden och det har man ju kanske reflekterat mer 
kring nu när man går en lärarutbildning. Men jag har nog alltid varit väldigt mycket så att ”läraren har 
rätt, jag ser upp till läraren” och framförallt tror jag i gymnasiet var jag nog väldigt mycket så. – Alex  

 

Maktbalansen mellan Alex och sångpedagogen var på så sätt även godkänd av eleven. 

Trots att det var tydligt att läraren hade störst inflytande över undervisningen upplevde alla 

informanterna att de gavs utrymme till att föreslå framför allt repertoar men även andra moment, 

om det var något speciellt de ville jobba på. Cameron tyckte att det även berodde på vilken genre 

de arbetade med.  

 
Så jag har sjungit mycket pop och soul också och ibland när jag gjorde det så var det inte alls samma 

grej[…] det är liksom min konst, det ska ingen lärare få peta i. – Cameron 

 

När de sjöng den repertoar som sångpedagogen var mest bekväm och kunnig inom uttryckte 

Cameron att pedagogen fick ”peta hur mycket hen ville” men när det gällde musik som Cameron 

beskrev som sin ”egen” var hen mer kritisk till pedagogens kunskap och expertis. Då ifrågasatte 

hen mer. För en annan informant var det tvärtom. Hen upplevde själv att hen visste för lite om 

genren och repertoaren för att ha något att komma med. 

Robin reflekterade även över det faktum att sångpedagogen kunde uppträda annorlunda under 

en grupplektion. Där uppfattade hen avståndet och maktbalansen mellan pedagogen och eleverna 

som annorlunda från de enskilda lektionerna. Det var en annan, lite ansträngd stämning i 

rummet. Men hen var inte säker på vad det kunde bero på och det kunde också vara någonting 

som endast Robin kände av. 

Samtliga informanter berättade att de någon gång hade varit oroliga inför en sånglektion men 

att det aldrig var för något som läraren skulle säga eller göra. Om en var orolig var det snarare 
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för att inte leva upp till sina egna förväntningar. De var rädda för att de inte skulle vara 

tillräckligt bra. Alex nämnde att hen ibland var osäker på sångpedagogens förväntningar och 

därför kunde hen oroa sig innan lektionen. Samtidigt förklarade Alex att hen innerst inne visste 

att pedagogen bara ville hen väl och att oron mest berodde på att hen ville prestera bra. 

Kim poängterade att både lärare och elev borde ha större förståelse för varandras skilda 

positioner. Läraren måste ge eleven utrymme men eleven måste också inse att läraren har ett 

ansvar för elevens utveckling och att läraren i de allra flesta fall vet mer än eleven. 

6.3 Relationer 
Alla informanterna upplevde att de hade haft en bra relation med sångpedagogerna som de 

arbetade tillsammans med på gymnasiet. För många var sånglektionen den bästa lektionen på 

hela veckan och det de såg fram mot. De flesta framställde relationen till pedagogen som väldigt 

professionell och att det fanns ett tydligt ”lärare-elev”-förhållande. En informant uppgav att hen 

även hade en privat vänskapsrelation med pedagogen. Cameron beskrev sin sångpedagog som 

”principfast” i det att pedagogen inte uppmuntrade till kontakt utanför gymnasieskolan. 

Pedagogen var till exempel inte vän med eleverna på Facebook medan de fortfarande studerade 

på gymnasieskolan. 

Flera av informanterna nämnde att kommunikationen med sångpedagogen var proffsig, öppen 

och till viss del jämlik.  

 
…det är två vuxna personer som pratar med varandra liksom. Det blir inte ”åh kompis” typ. – Kim 

 

Trots att hen insåg att de hade olika tydliga roller upplevde Kim ändå att de kunde prata som två 

jämlika personer. Kim blev tagen på allvar. Nivån på kommunikationen upplevde Kim som på en 

väldigt hög nivå hos alla sångpedagogerna på hens gymnasieskola.        

De flesta av informanterna uppgav att läraren mer eller mindre ofta bekräftade elevens 

prestation. Hos en av informanterna upplevdes detta som kontraproduktivt då hen menade att 

detta ledde till ett beroende av lärarens gillande som kanske inte alltid betydde att eleven lärde 

sig så mycket. Hen hade uppskattat en lite hårdare attityd. En annan informant hade kanske 

önskat lite tydligare återkoppling. Robin upplevde att pedagogen ibland endast uttryckte något 

slags gillande som till exempel ordet ”bra” utan att förklara vad som var bra. Detta har hen blivit 

extra medveten om nu under sina lärarstudier.   
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Två av informanterna berättade att de vid ett eller flera tillfällen blivit ledsna under lektionen 

och då hade sångpedagogen varit otroligt stöttande och tröstande. En av dessa informanter 

mådde dessutom dåligt under en längre period och då hade sångpedagogen varit väldigt 

involverad och försökt att hjälpa eleven på många sätt som att till exempel erbjuda sig att 

kontakta elevhälsan, mentorn och psykologer. Att pedagogen brydde sig så mycket upplevde 

eleven som fint. Att relationen upplevdes som trygg och stöttande var något som flera 

informanter var väldigt positiva till eftersom de ansåg att de behövde det.  

Bra kontakt och relation med sin sångpedagog nämndes även som ett sätt att förbättra 

inlärningen. Robin upplevde till exempel att lektionerna med den pedagog som hen hade minst 

relation och kontakt med var svårare att komma ihåg.  

Flera informanter menade också att det är något unikt med sång eftersom instrumentet sitter i 

kroppen och är beroende av både fysiskt och psykiskt välmående.  

 
…sång är så jävla personligt asså, kommer jag in med ångest i magen kan jag ju inte andas djupt utan 

då börjar jag ju gråta, vad ska man göra åt det då, då är det ju som det är. – Cameron 

 

Därför menade Cameron att relationen med pedagogen och stämningen på lektionen är extra 

viktig. Relationen skiljer sig även från en lärare som en har i helklass. Det är speciellt att befinna 

sig ensamma i ett litet rum tillsammans. Där kan det vara svårt att gömma undan känslor.  

Lärarens position i och hur de använder rummet spelar också roll. En av lärarna i studien drog 

en tydlig gräns mellan sin och elevens plats i utrymmet. När informanten vid några tillfällen 

korsade denna gräns upplevdes det som konstigt.     

En viktig faktor i relationen med pedagogen uppges vara tid. Tre av fyra informanter angav 

att ett av skälen till att de hade en bra relation till sin sångpedagog var att de hade arbetat 

tillsammans under en substantiell tid. Gemensamt för dessa tre är att var och en av dem hade 

samma pedagog under alla tre gymnasieåren.  

6.4 Fysisk kontakt inom sångundervisning 
Samtliga informanter hade erfarenheter av teknisk fysisk kontakt med någon sångpedagog under 

gymnasiet om hen ville förklara ett tekniskt moment. Några av informanterna hade också 

erfarenheter av övrig fysisk kontakt under lektionstid, som till exempel en kram eller en 
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uppmuntrande hand på axeln.1 Andra upplevde aldrig detta under lektionstid men kanske efter ett 

framträdande. Endast en av informanterna uppgav att en av hens lärare aldrig rörde vid hen.  

Gemensamt för de lärare som använde sig av teknisk fysisk kontakt är att de alltid frågade 

innan de rörde vid eleven. Många lärare visade även på sig själva eller lät eleven känna på 

läraren istället för att läraren kände på eleven. Pedagogen som aldrig rörde sin elev visade på sig 

själv istället vilket informanten uppfattade mer som pedagogens lärarstil än osäkerhet.  

Ingen av mina informanter hade upplevt en situation med sina sångpedagoger på gymnasiet 

där de kände sig obekväma på grund av den fysiska kontakten med läraren. Men de flesta sade 

sig ha haft en så pass bra relation med sångpedagogen att om informanten hade känt sig obekväm 

så hade hen kunnat säga ifrån utan att pedagogen hade tagit det på ”fel” sätt. En del kunde dock 

tänka sig att pedagogen skulle ha blivit lite frågande och kanske inte förstått vad de hade gjort 

som gjorde eleven obekväm. Några informanter menade att deras pedagoger tyckte att den 

fysiska kontakten var del av sångundervisningen och att det fyllde ett viktigt syfte.  

På frågan om informanterna hade reflekterat över sin egen personliga gräns vid fysisk kontakt 

var svaren skilda. Det var tydligt att vissa hade funderat över detta tidigare medan andra uppgav 

att de aldrig riktigt hade tänkt på det innan eftersom de aldrig har haft anledning. Ingen av 

informanterna uppgav att de har problem med att en pedagog använder fysisk kontakt men att det 

är viktigt att bli tillfrågad om det går bra.  

Flera menade att vad som känns acceptabelt beror mycket på situationen och om den fysiska 

kontakten fyller ett syfte. 

Kim uttryckte att en även kan tyda bakomliggande motiv genom hur den fysiska kontakten 

känns:  

 

Jag tycker på nåt sätt att man känner skillnaden mycket på hur beröringen är.[…] Jag tror att en hand på 

ryggen kan både vara ett lärorikt medel men också vara nånting som kan kännas lite fel. Det kan vara på 
exakt samma ställe, lika hårt men man känner det hela energin på nåt sätt. – Kim 

 

Hen tyckte att detta är någonting som både pedagog och elev borde vara ytterst medvetna om. 

 Vidare menade Kim att det finns andra faktorer som spelar in som till exempel lärarens ålder 

och vilken skola hen är tränad i. En äldre sångpedagog kanske inte har samma utgångspunkt 

eftersom det tidigare kanske var vanligare att en bara tog på eleven utan att fråga om lov först. 

                                                
1 Se punkt 5.3.3 



 27 

En annan faktor som kan spela roll i hur en uppfattar den fysiska kontakten är var lektionen 

äger rum.  

 
…då är det ju lite såhär ”ok, nu är vi i din lilla etta här och du ska gå fram och ta på mig”. Det blir lite 

såhär ”ja, ok. Nu blev det lite…”. Medans som här så har jag sångpedagoger som går fram direkt och 
börjar ta utan att ställa frågan ens. Och liksom, man hinner ju knappt reflektera över det, men jag tycker 

det är helt ok. – Robin 

 

Robin tyckte att det var väldigt stor skillnad i om lektionen var hemma hos läraren eller om den 

skedde på en skola till exempel.  

Alla informanterna tycker att den eventuella osäkerheten som pedagoger och elever kan känna 

kring fysisk kontakt är både positiv och negativ. Att det finns en medvetenhet och försiktighet är 

bra men samtidigt är det sämre om det finns en osäkerhet i undervisningssalen som sprider sig 

till själva undervisningen. Detta tycker de borde undvikas genom en öppen dialog kring ämnet så 

att eleven är medveten om syftet bakom kontakten och att läraren är medveten om hur eleven 

känner.  

6.4.1 Den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning 
Alla informanterna menade att viss typ av fysisk kontakt med pedagogen underlättade deras 

lärande, men inte alla former och ibland inte alls. För några hade det räckt om pedagogen visade 

på sig själv eller att informanten hade fått känna på pedagogen. Att det var just informanten som 

skulle röras upplevdes ibland som lite onödigt.  

Robin, vars ena sångpedagog aldrig rörde hen, upplevde det inte som ett hinder. Hen tyckte 

att hen förstod vad pedagogen menade och lärde sig ändå.  

Kim tycker att den fysiska kontakten är viktig för att den sätter igång och involverar känseln i 

lärandeprocessen. Hen menade att det gjorde pedagogens instruktioner mer konkreta. Cameron 

tyckte också att eftersom sång är ett fysiskt yrke så finns det en poäng med att använda fysisk 

kontakt.  

 
…det är en förutsättning att jag och läraren kan vara helt fria och inte ha några tankar och begränsningar 

liksom.[…]. så länge allting handlar om arbetet och att jag ska förstå så är allting tillåtet känner jag.  

– Cameron   
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Samtidigt betonade hen att det är väldigt individuellt både hur en arbetar som pedagog och hur 

en elev uppfattar saken. 

Samtliga informanter tror att den fysiska kontakten kan vara användbar inom 

sångundervisningen, men att mycket beror på sångpedagogen och hens undervisningstekniker. 

Det är viktigt att eleven förstår och om det då krävs att pedagogen rör eleven eller att eleven får 

känna på pedagogen så fyller den fysiska kontakten en funktion, men det är lika viktigt att 

sångpedagogen kan förklara utan att röra eleven. Som pedagog ska en inte förutsätta att det är ok 

att röra vid eleven. 

De två informanter som själva studerar till sångpedagog uttryckte svårigheten med att själv 

vara väldigt fysisk och bekväm med fysisk kontakt samtidigt som deras elever kanske inte är det. 

 
…det blir så rörigt i mitt eget huvud när jag försöker att inte göra nån elev obekväm samtidigt som jag 

vet hur mycket jag själv uppskattar det och då kanske jag, ja tar den möjligheten från eleven…  
– Robin  

 

Informanterna upplever det svårt att hitta en balans i vad som känns naturligt för en själv och vad 

som kanske passar bäst i en sånglektionssituation. De upplevde även att de genom sin utbildning 

har fått nya perspektiv på hur deras före detta sångpedagoger har arbetat både gällande fysisk 

kontakt och i frågor om relationell pedagogik.  

Samma informanter berättade att fysisk kontakt sällan tas upp i deras sångmetodiklektioner 

och om det skulle göra det så är det för att någon av eleverna frågar. Detta faktum upplevde de 

som konstigt eftersom båda tycker att det är ett viktigt ämne att ta upp under en lärarutbildning. 

En av informanterna har även pratat med lärare om detta och det visade sig att läraren själv 

knappt hade reflekterat kring detta.    

6.5 Genus, sångundervisning och fysisk kontakt 
Samtliga informanter nämnde att de hoppas att det inte är skillnad mellan att ha en kvinna eller 

en man som sångpedagog, men samtidigt erkänner de att på grund av det rådande åsiktsklimatet 

och de fördomar som sprids så är det nog innerst inne en skillnad.2 Majoriteten uppgav till 

exempel att de nog skulle tänka på det mer om en sångpedagog som är man använde fysisk 

kontakt utan att fråga än om en pedagog som är kvinna gjorde det.  

                                                
2 Se punkt 5.3.2 
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Jag tror helt ärligt att det är svårare och att det kanske är lite mer knepigare för en manlig sångpedagog att 

känna sig trygg med att ha fysisk kontakt. Även fast det är superteoretiskt och proffsigt gjort och man 
frågar… – Kim 

 

Kim tyckte att det är hemskt att det är såhär och att sångpedagoger som är män ska känna sig 

hindrade från att göra ett bra och nyanserat arbete av rädsla att bli anmälda. Hen upplevde att på 

gymnasieskolan kunde instrumental- och sångpedagoger komma undan med olika saker 

beroende på om de var män eller kvinnor.  

De två informanter som mest omtalade den stöttande relationen med sin sångpedagog hade 

båda kvinnor som pedagoger, men även övriga informanter bedömde sina relationer med 

sångpedagoger som var kvinnor som mer personliga. 

 

Alla kvinnliga sångpedagoger jag haft, alltid, har alltid varit mer, haft nån underton av vänskap.[…]. ja 

men en gnutta privat, eller personlig menar jag… – Robin 

 

Till skillnad från de sångpedagoger som var kvinnor som Robin arbetat med upplevde hen 

sångpedagoger som var män som mer sakliga. De gick rätt på sången utan för mycket prat i 

början på lektionen. En informant upplevde även att hens sångpedagog som var man hade 

mycket större gränsdragningar gällande det fysiska rummet. Pedagogen satt bakom pianot och 

eleven stod på golvet. Det var sällan de var på varandras sida av rummet. 

Alex uttryckte att det även beror på vilken relation en har till sångpedagogen. Att en som elev 

känner sig bekväm med och kan lita på pedagogen är viktigare än vad pedagogen har för 

könstillhörighet.    

Sammanfattande för alla intervjuerna var att informanterna upplevde frågorna gällande genus 

och fysisk kontakt som svåra och komplexa.  
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7. Resultatdiskussion 

Detta kapitel innehåller analys och diskussion av resultatet utifrån de texter och synsätt som 

presenteras i kapitel 4 samt avslutande tankar kring min studie och resultat.   

7.1 Roller 
Sångpedagogerna som figurerar i min studie uppfattades av sina före detta elever som självklara 

auktoriteter. Utgår vi från de auktoritetsprofiler som Thornberg (2013) redogör för upplever jag 

att de flesta av sångpedagogerna var en blandning av dessa profiler. Någon informant uppgav till 

exempel att hen såg upp till sin pedagog (karismatisk auktoritet) och flera berättade att de tyckte 

att pedagogen var kunnig (professionell auktoritet). Relationen lärare-elev som alla informanter 

upplevde att de hade med sina pedagoger innebar även att sångpedagogerna hade traditionell och 

rationell-legal auktoritet.  

Jag tycker det är positivt att alla informanterna upplevde en bra rollfördelning med sina 

sångpedagoger. Att de aldrig kände att de hade behov av att ifrågasätta pedagogens auktoritet 

kan tyda på att de som elever fann sig i den normbaserade undervisningen och lärarrelationen 

men även att lärarna var väldigt medvetna om sin egen roll. Jag tycker att det blir tydligare när 

en läser det som informanterna berättade om de stunder då de behövde mer emotionellt stöd. I de 

stunderna lyssnade läraren och erbjöd stöd och uppmuntran men samtidigt behöll de fokus på 

sången. De övergav inte sin formella lärarroll för en mer vänskaplig roll. Det tror jag är viktigt 

särskilt med tanke på det som Dahlkwist (2013) skriver om lärare som försöker att bli kompisar 

med sina elever för att de tror att det ska förbättra deras egen maktutövning.  

Det är min egen erfarenhet att det kan vara särskilt svårt för lärare inom konstnärliga ämnen 

att alltid behålla en viss professionell distans till sina elever. I kapitel 4 förekommer två sådana 

exempel där pedagoger har glömt sin formella roll. Thomas Jäderlund säger till exempel att han 

anser sig vara på samma nivå som eleverna och Collens (2015) beskriver en sångpedagog vars 

agerande har lämnat eleven bunden vid pedagogen. Dessa exempel illustrerar vikten av det som 

Dahlkwist (2012) menar med att som professionell lärare bör en vara personlig men aldrig privat. 

Även instrumental- och sångpedagoger måste reflektera över sin yrkesroll och klargöra den för 

sig själv och för eleverna. 

Jag kan själv ibland känna det svårt att behålla min professionella yrkesroll som sångpedagog, 

särskilt med en elev som blir ledsen. Min empatiska medmänniska blir lätt personligen 
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involverad i mina studenters problem eftersom det, precis som mina informanter uttryckte, är 

svårt att gömma saker i ett rum med bara två personer. Enligt Thornberg (2013) och Dahlkwist 

(2012; 2013) är den empatiska förmågan ett viktigt verktyg i relationsbyggandet med elever men 

jag kan känna att det är svårt att sätta gränsen. Detta är en av anledningarna till varför jag tror att 

det ofta bildas gråzoner inom instrumental- och sångundervisning och jag bedömer att det krävs 

erfarenhet och extrem professionalism från pedagogerna för att undvika ett sådant 

beroendeförhållande som Collens (2015) beskriver. Men hur vi ska arbeta för detta är jag inte 

riktigt helt säker på.   

7.2 Makt 
Jag tyckte det var intressant att några av informanterna uppgav att de självmant gav mycket makt 

till läraren eftersom de förutsatte att läraren visste mer. Utifrån Thornbergs (2013) definitioner av 

makt kan en då konstatera att lärarens makt var legitim eftersom den gavs av eleverna.  

Men jag upplever även att eleven har makt över läraren. Cameron gav till exempel sin lärare 

mindre makt gällande vissa genrer än andra eftersom hen ansåg att lärarens kompentens inom 

dessa valda genrer inte översteg elevens egna förmågor. De genrer Cameron ansåg som sina egna 

ville hen inte att läraren skulle ”peta i”. Även om läraren har behållit den legitima makten, det 

vill säga hen är fortfarande lärare, så har hen förlorat slaget om expert- och till viss del även den 

personliga makten.  

När eleven inte godkänner lärarens makt kan jag tänka mig att läraren kan vara tvungen att 

byta maktstrategi. Om de genrer som Cameron inte ville att läraren skulle peta i skulle vara 

obligatoriska för en examination till exempel och hen totalt ignorerade lärarens feedback skulle 

läraren kanske bli tvungen att utöva tvångsmakt och påminna Cameron om att det kommer ett 

betyg i slutet av terminen. Detta är i och för sig en extrem eskalering och känns ganska onaturlig 

för den relation som Cameron beskrev med sin lärare, men om vi istället tänker att det gäller 

övning eller ett sångtekniskt moment så kan jag tänka mig att en lärare skulle behöva ändra både 

roll och maktstrategi för att förmå eleven till att lyssna.  

Det paradoxala i lärarens maktutövning är att hen ibland genom tvångsmakt måste tvinga 

eleven till att göra någonting som egentligen är för elevens bästa. Läraren kan komma att 

framställas som hård och obeveklig trots att dess aktioner styrs av omsorg för eleven och dess 

framtid.  
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Jag återkommer ofta till citatet från Spiderman eftersom jag tycker att det är väldigt talande 

för alla typer av relationer och interaktioner i dagens samhälle. För läraren refererar ordet 

”power” i citatet inte endast de typer av makt som Thornberg (2013) nämner utan även fysisk 

makt, läraren är kanske fysiskt större och starkare, och intellektuell makt, läraren har erfarenheter 

och förmågan att reflektera kring konsekvenser som inte tonåringen har. Citatet illustrerar vikten 

av att ta etiskt ansvar för hur läraren använder den makt hen har över eleven. De flesta lärare i 

studien delade på makten att bestämma över repertoar och innehåll på lektionerna med sina 

elever, vilket jag ser som någonting positivt.    

7.3 Relationer 
Något som mina informanter ofta återkom till var hur de upplevde kommunikationen mellan sig 

själva och sina sångpedagoger. Den beskrevs som proffsig och öppen. De dialoger och 

förhållanden som informanterna beskrev har mycket gemensamt med de teorier som Strandberg 

(2006) och Dahlkwist (2012) lägger fram gällande en positiv social miljö för lärande. 

Informanterna var inte rädda för att fråga om det var något de inte förstod och de var delaktiga i 

dialogen med sina pedagoger. Även om det inte alltid var uttalat så fick jag känslan av att 

informanterna kände sig respekterade av sina pedagoger.  

Att relationen med läraren var viktig för de flesta av informanterna var tydligt. Precis som 

Lidman Magnusson (1999), Mason (2000), Chapman (2017) och Collens (2015) drog de 

paralleller till den personliga aspekten av sång och hur mycket ens psykiska mående kunde 

påverka sången och lektionen. Jag kan inte garantera att sångare generellt är mer känsliga än 

andra musiker men det är svårt att komma ifrån det faktum att en sångares instrument sitter i 

kroppen och att detta gör skillnad. En av mina informanter menade att det även är viktigt att ha 

en bra relation för att det oftast bara är två personer i lektionsrummet och detta håller jag med 

om. Det är någonting väldigt speciellt med enskild undervisning och jag upplever att det är ännu 

viktigare för instrumental- och sångpedagoger att arbeta mot en bra relation med sina elever. 

Det blev också tydligt hur mycket den stödjande relationen till sångpedagogen betydde för 

några av mina informanter. Enligt både Thornberg (2013) och Dahlkwist (2012; 2013) är det 

otroligt viktigt för en lärare att visa att hen bryr sig om elevens välbefinnande och när jag hör 

mina informanters berättelser blir det tydligt att de flesta sångpedagogerna i studien visar just 

detta. När några av mina informanter blev ledsna så visade pedagogerna att de verkligen brydde 

sig om dem.  
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Intressant var även hur några av mina informanter beskrev den feedback som de fick eller inte 

fick från sina sångpedagoger. En informant uttryckte det som att hens pedagog var alldeles för 

frikostig med beröm vilket gjorde att informanten upplevde att hen inte arbetade lika hårt. 

Informanten beskrev det som att hen blev beroende av pedagogens komplimanger. Här drar jag 

paralleller till Collens (2015) berättelse om eleven som hade ett sådant starkt beroende av sin 

lärares utlåtanden att hen helt tappade självförtroendet och förmågan att stå på egna ben. Denna 

beskrivning visar hur viktigt det är att behålla en professionell distans även om en som pedagog 

tycker att eleven är väldigt duktig. En annan informant upplevde snarare det motsatta, hen var 

osäker på vad sångpedagogen tyckte och blev därför orolig. Det är naturligtvis, precis som 

Dahlkwist (2012; 2013) skriver, viktigt att visa uppskattning för det eleven gör men lika viktigt 

är det att vara tydlig med vad det är som är bra.   

Sammanfattningsvis upplever jag att litteraturen och mina informanters berättelser ger en 

tydlig bild av det komplexa arbetet som lärare. Eftersom de flesta informanterna beskrev 

sånglektionen som den bästa stunden i veckan har vi som sångpedagoger ett ansvar att se till att 

denna miljö är trygg, öppen och fri från härskarmetoder. Vi måste se till att skapa den kreativa 

miljö som gör att eleverna får en positiv upplevelse av musikskapande och sin egen kreativitet, 

eftersom vi pedagoger uppmuntrar och uppskattar den. 

7.4 Fysisk kontakt 
Att inga av mina informanter hade negativa eller obehagliga erfarenheter av fysisk kontakt med 

sina sångpedagoger på gymnasiet ser jag som någonting väldigt positivt. Trots att jag kan tänka 

mig att sådana upplevelser kanske är vanligare inom högre utbildning har #tystiklassen visat att 

sexuella trakasserier även förekommer på svenska grund- och gymnasieskolor.  

Jag upplever att de sångpedagoger som figurerar i intervjuerna visar stor förståelse för den 

fysiska kontaktens komplexitet. De frågade innan de rörde vid eleverna och var överlag 

försiktiga på med att använda teknisk och övrig fysisk kontakt. Jag fick även känslan genom 

mina informanters berättelser att pedagogerna var medvetna om hur mycket fysisk kontakt kan 

betyda för en elev som är ledsen. Detta visar pedagogernas empatiska förmåga och omsorgen om 

deras elevs välbefinnande. Informanterna var också väldigt tydliga med hur mycket den fysiska 

kontakten just då betydde för dem vilket bekräftar det som Thornberg (2013) och Dahlkwist 

(2013) skriver om hur mycket en lärares engagemang betyder för en elev. Jag tycker också att 
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pedagogerna föregår med gott exempel gällande mellanmänsklig fysisk kontakt och visar, precis 

som Öhman (2015) menar, att det är okej att ge en person som är ledsen en kram. 

En av de intressanta reflektionerna rörande fysisk kontakt är det som Kim beskrev, om hur en 

kan avgöra intentionen genom hur beröringen känns. Vilket tryck läggs i handen till exempel. På 

ett sätt känns detta självklart men jag undrar hur många pedagoger som är medvetna om detta. 

Generellt så speglar informanternas erfarenheter av fysisk kontakt med sina sångpedagoger 

vilka skickliga och professionella pedagoger de har arbetat med. De har varit tydliga i sin 

professionella roll som sångpedagoger och därmed fått informanterna att känna sig trygga med 

den fysiska kontakten. Att informanterna idag är bekväma med att deras nuvarande 

sångpedagoger använder fysisk kontakt samt att använda det i sin egen undervisning tror jag är 

direkt beroende av de positiva erfarenheter av fysisk kontakt som de har haft, bland annat med 

sina sångpedagoger på gymnasiet. Jag tycker det bekräftar det som Öhman (2015) skriver om att 

de vuxna inom skolan har ett ansvar att visa att fysisk kontakt mellan personer inte är någonting 

fel. För att citera Kim: ”Kudos” till dem. 

Trots att inga av mina informanter upplevde någon tvivelaktig fysisk kontakt med sina 

sångpedagoger på gymnasiet och därför inte var försatta i en position där de själva eller annan 

personal gjorde eller hade kunnat göra en anmälan så vill jag ändå nämna problematiken med 

kåranda på arbetsplatsen. All skolpersonal har anmälningsplikt om de misstänker att ett barn far 

illa på något sätt. De behöver inte ens vara hundraprocent säkra på att en kränkning har ägt rum. 

En misstanke räcker för att göra en anmälan (Dahlkwist, 2013). Då upplever jag det som ett 

problem att en eventuell kåranda kan hindra personal för att anmäla av rädsla att bli utstötta från 

personalgruppen.          

7.4.1 Den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning 
Några av Collens (2015) informanter berättade att de hade svårigheter i att förstå vad deras 

sångpedagoger menade eftersom de använde sig av metaforer för att förklara olika tekniska 

moment. Collens nämner inte om pedagogerna även använder sig av fysisk kontakt, men när jag 

tänker tillbaka på min egen sångutbildning i Storbritannien kan jag inte komma ihåg att fysisk 

kontakt var en särskilt vanlig företeelse. Min sångpedagog satt mest bakom pianot och när vi 

övade andning visade hon på sig själv.  

Den av mina informanter vars sångpedagog aldrig rörde hen kände att hen lärde sig ändå. 

Informanten beskrev inga sådana svårigheter liknande dem i Collens studie. Men jag undrar vad 
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som händer med all den frustration som en elev känner när pedagogen ber hen göra samma 

övning om och om igen utan att riktigt förstå. Det är kanske då som den fysiska kontakten kan 

spela en avgörande roll i undervisningen. Jag tänker mig att den fysiska kontakten kan bli det 

gemensamma språk som sångeleverna i Collens studie i hög grad saknade. Istället för att 

pedagogen genom enbart ord och metaforer försöka förklara något kan det möjligtvis redas ut 

snabbare genom att pedagogen rör vid eleven. Detta skulle kanske få de positiva följderna att 

elevens förståelse och upplevelse av att sjunga eller spela sitt instrument ökar. Något som varje 

sång- och instrumentalpedagog strävar efter. Det kan jag själv uppleva med mina egna 

sångelever. Att försöka förklara precis var en liten klurig muskel sitter hade gått väldigt mycket 

snabbare om jag rörde vid eleven. Precis som Öhman (2015) menar i sin artikel och forskning 

anser jag att det finns positiva följder av att vi rör vid varandra. En av mina informanter berättar 

att hen upplever att ytterligare ett sinne sätts igång genom att pedagogen visar var andningen, 

stödet, släppet ska kännas i kroppen. Det ger informanten ytterligare en referenspunkt inför det 

viktiga arbete som sker utanför lektionstid. 

Flera av mina informanter nämnde även att sång är ett väldigt fysiskt instrument, något som 

överensstämmer med både Chaplin (2017) och Bengtson-Opitz (2013). Den fysiska aspekten av 

sång skulle därför göra den fysiska kontakten mellan pedagog och elev till en självklar del av 

undervisningen. Denna åsikt delades även av några av de pedagoger som mina informanter hade 

under gymnasiet. Vad som dock framkom under intervjuerna var att en sångpedagog aldrig bör 

anta att någonting är självklart. I mellanmänskliga möten måste vi alltid ta hänsyn till varandra 

och andras personliga gränser. Precis som informanterna och litteraturen kan jag se brukbarheten 

i den fysiska kontakten inom sångundervisning och jag upplever att pedagoger ska känna sig fria 

att använda sig av den i sin undervisning. Det måste dock genomföras på ett sådant sätt som gör 

att både pedagog och elev känner sig bekväma och trygga. I kapitel 8 har jag sammanfattat mina 

egna och informanternas tankar om detta i en lista på metoder om hur en pedagog kan närma sig 

den fysiska kontakten i sin undervisning.    

7.5 Genus, sångundervisning och fysisk kontakt 

Precis som mina informanter vill jag inte att det ska vara någon skillnad i att ha fysisk kontakt 

med en sångpedagog som är man och en sångpedagog som är kvinna. Det är personens 

bemötande och professionalism som spelar roll, inte vilket kön pedagogen har. Jag har själv 

studerat med sångpedagoger av olika kön och har inte upplevt att det i stunden har spelat någon 
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roll, men precis som Ulla Eckersjö säger i rapporten Musik och Genus (HSM, 2012) så är det 

svårt att se skillnader i bemötande i en bekant miljö där roller och normer redan existerat sedan 

länge.  

Att döma av de enskilda relationer mellan sångpedagog och elev som jag har tagit del av 

under mina intervjuer så förefaller relationen till en sångpedagog som är kvinna karakteriseras av 

en mer personlig intimitet. Informanterna menade även att pedagoger som är män i viss mån är 

mer sakliga och går direkt på sången istället för att prata om hur eleven mår. Detta bekräftar de 

observationer som Borgström Källén (2014) gjorde under arbetet med sin avhandling där en 

lärare som är kvinna ansågs vara mer mån om den känslomässiga relationen till sina elever än 

hennes kollegor som är män. Det är dock viktigt att poängtera att även de pedagoger i min studie 

som är män uppfattades som stöttande och närvarande av sina elever. Men relationen upplevdes 

ändå lite annorlunda. Utifrån min studie kan jag emellertid inte dra några allmänna slutsatser om 

hur relationen mellan sångpedagog och elev skiljer sig beroende på om pedagogen är man eller 

kvinna.        

7.6 Fysisk kontakt och metodik 
Två av mina informanter går själva en lärarutbildning på musikhögskola. Under intervjuerna 

pratade vi lite om hur mycket de pratar om fysisk kontakt inom sångmetodiken. Alla tre 

upplevde det som ett ganska stort problem att frågor kring fysisk kontakt ges lite, om ens något, 

utrymme inom sångmetodiken.  

Även om Nilsson (2000) inte tar upp just den fysiska kontakten så skriver hon mycket om hur 

hennes egna informanter upplevde sångmetodiken och bristen på verklighetsförankring. Jag 

undrar om det är därför den fysiska kontakten inte lyfts fram under metodiklektionerna. Precis 

som informanterna i Nilssons studie och informanterna i denna studie har jag upplevt att 

metodiken blir bäst när en själv får undervisa. Detta är för de flesta självklart men jag tycker 

ändå att det visar på potentialen att utveckla sättet att undervisa i metodik. En metod för metodik. 

Till exempel så skulle lärarstudenterna kunna praktisera det teoretiska innehållet på varandra. 

En av de viktigaste slutsatserna efter denna studie är att den fysiska kontakten behöver få 

utrymme inom lärarutbildningarna. Att studenterna får diskutera olika infallsvinklar till detta 

ämne tror jag skulle bidra till större medvetenhet men även att studenterna har mer 

självförtroende när det gäller fysisk kontakt.  
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Även om min studie inte kan ge en generell bild av hur sångmetodik lärs ut så tycker jag att 

det finns skäl till att diskutera vikten av att ta upp frågor gällande fysisk kontakt i utbildningen 

av framtidens sångpedagoger. 

7.7 Relationer och fysisk kontakt, en sammanfattning 
En av de saker jag ville undersöka med denna studie var huruvida en kan se ett samband mellan 

elevers relationer till sina sångpedagoger och deras upplevelser av fysisk kontakt. Trots att 

storleken på denna studie inte ger mig mandat att dra några generaliserande slutsatser, och trots 

att jag i mitt metodkapitel uttryckt att det inte var meningen med min studie så vill jag försöka 

mig på en liten sammanfattning. 

Mina informanter hade överlag goda, öppna relationer med sina sångpedagoger. I dessa 

relationer förekom fysisk kontakt av både det tekniska och övriga slaget. Alla informanter talade 

också om hur den fysiska kontakten bitvis hade hjälpt dem att förstå tekniska moment och att en 

kram betydde mycket för de som någon gång blev ledsna under lektionen. De hade dessutom 

aldrig uppfattat den fysiska kontakten som negativ, ibland onödig men aldrig negativ.  

Genom mina informanters berättelser kan jag inte dra några slutsatser förutom den att för 

dessa fyra elever så betydde den fysiska kontakten som de hade eller inte hade med sina 

sångpedagoger någonting. Den informant som till exempel hade minst kontakt, både social och 

fysisk, med sin lärare upplevde inte heller pedagogens lektioner som minnesvärda. Utifrån min 

studie upplever jag att relationen med pedagogen påverkar elevens lärande och upplevelsen av 

den fysiska kontakten.  

7.8 Reflektion kring källor, litteratur och litteratursök 
Inför och under arbetet med denna studie har jag ofta slagits av hur svårt och krångligt det har 

varit att hitta relevant litteratur för mitt forskningsområde. Jag hävdar ej att sådan litteratur inte 

existerar, men jag undrar varför den är svåråtkomlig. I studien har jag framför allt försökt att 

använda litteratur och forskning producerad i Sverige som handskas med fysisk kontakt men 

även pedagogik sett ur svensk kultur och sociala normer. Dessa skiljer sig avsevärt från de som 

råder i till exempel Storbritannien och USA.     

Annan litteratur har varit tvetydig och öppen för tolkning. I många publikationer från 

Skolverket till exempel diskuteras kränkande behandling ofta endast som om detta fenomen 

endast sker barn och ungdomar emellan och inte något som förekommer mellan lärare och 
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elever. Även om det för mig och de flesta som arbetar inom skolväsendet är tydligt att det inte är 

acceptabelt för en lärare att utsätta en eller flera elever för kränkande behandling så upplever jag 

att det senaste året efter #metoo har gjort det tydligt att det behövs tydligare och mer uttalade 

regler kring lärares behandling av elever. Jag saknar även tydliga riktlinjer gällande en lärares 

fysiska kontakt och närhet med sina elever. Om vi ska ta elevers berättelser om sexuella 

trakasserier i skolan på allvar, och jag skulle rekommendera att vi gör så, så anser jag att 

Skolverket skyndsamt behöver ta fram material gällande detta. Till exempel ger en sökning på 

#tystiklassen på Skolverkets hemsida noll träffar. En sökning på #metoo ger två.  

Jag upplevde det även förvånande att så pass lite metodiklitteratur tar upp den fysiska 

aspekten av sångundervisning. Hyllmeter efter hyllmeter behandlar röstens uppbyggnad och 

olika funktioner och jag har gått igenom bok efter bok med övningar för både kropp och röst, 

men ytterst få nämner hur dessa skall läras ut. Att de förlitar sig till varje sångpedagogs egna 

moraliska kompass och emotionella intelligens tycker jag känns vanskligt. Jag säger inte att 

författarna till dessa böcker och metoder behöver infoga hela kapitel om fysisk kontakt eller 

ständigt nämna det faktum att lärare borde fråga eleverna innan de rör vid dem, men någon gång 

kan jag i alla fall tycka att de kan vara tydliga med detta.  

Vad litteraturen inte nämner är hur en som lärare ska arbeta med detta. I den metodiklitteratur 

jag har valt, som spänner över nästan 300 år, har jag funnit få ”bevis” för att fysisk kontakt med 

eleven är det bästa eller enda sättet att rätta till ställning eller arbeta med till exempel andning. 

Nilsson (2000) saknade själv relevant litteratur under sin egen utbildning till sångpedagog och 

upplevde att den inte hanterade de mer konkreta frågorna som hur en arbetar med en sångelev.   

7.9 Förslag till framtida forskning 
Efter arbetet med denna studie står det klart för mig att det behövs ytterligare forskning kring 

fysisk kontakt inom instrumental- och sångundervisning på alla nivåer. Denna forskning behöver 

sedan mynna ut i konkreta tips och råd till yrkesutövande och lärarstuderande för att skapa en 

större medvetenhet kring detta ämne.  

Mina informanter målar upp en positiv bild av framtiden där sångpedagoger är medvetna och 

känsliga för elevens behov, men jag tror att vi inte kan ta för givet att alla tänker som de. Bilden 

av vissa auktoritära sång- och instrumentalpedagoger som Kempe och West målar upp i boken 

Design för lärande (2010) är långt ifrån smickrande. Om en elev går gråtande från en lektion är 

det pedagogen som misslyckats, inte eleven. Kempe och West beskriver också pedagoger vars 
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omfattande användning av komplicerade metaforer förvirrar eleven och försvårar 

inlärningsarbetet samt elevens motivation. Som jag redan nämnt tror jag att den fysiska 

kontakten kan erbjuda en möjlighet att förbättra elevens inlärning. Men det krävs medvetenhet, 

lyhördhet och ödmjukhet från oss pedagoger.     

Nästa stadium av denna forskning skulle bland annat kunna vara att intervjua lärare om hur de 

tänker och anpassar sin undervisning. Jag kan till exempel tänka mig en studie som undersöker 

lärares attityder och erfarenheter före och efter #metoo. För att få ett större underlag för några 

teorier om ämnet behöver en framtida studie även inkludera fler personer. Jag kan även tänka 

mig att det skulle vara intressant att jämföra hur elever och lärare tänker kring fysisk kontakt i 

olika genrer. Ser det annorlunda ut i den klassiska sångvärlden gentemot till exempel jazz och 

rock? En av mina informanter nämnde till exempel att hen inte kände något behov av fysisk 

kontakt med sin klassiska lärare men att den fysiska kontakten var nödvändig för att hen skulle 

förstå den fysiska aspekten av att sjunga rock.  

Viktigt att poängtera är även att jag inte upplever fysisk kontakt som ett problem isolerat till 

sångundervisning. Framtida studier bör inkludera alla olika instrument och genrer. En annan 

ingång till ämnet fysisk kontakt som en av mina informanter nämnde var känseln och hur den 

påverkar vår upplevelse av kontakten. Det tror jag skulle vara en utgångspunkt för en väldigt 

spännande studie.  

I princip så skulle jag säga att alla former av fortsatt forskning om detta ämne är välkomna 

och behövliga. 
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8. Sammanfattande tips på hur en pedagog 
kan arbeta med frågor kring fysisk kontakt i 
sin undervisning 
Under mina intervjuer delade flera av informanterna med sig tips om olika sätt de tänker att en 

som sångpedagog kan hantera frågor kring fysisk kontakt i sin undervisning. Här sammanfattas 

dessa i handfasta råd till de som arbetar med sång- och instrumentalundervisning.  

 

• Det är viktigt att som lärare inte ha förutfattade meningar om vad sångundervisning är 

och hur den ”bör” gå till. Varje lektionssituation och elev är unik och kräver att du är 

flexibel och förberedd på att förklara på fler sätt än att röra vid eleven.  

● Alla elever har olika gränser och därför måste läraren alltid fråga innan de rör eleven och 

vara lyhörd ut i fingerspetsarna. 

● Inled samarbetet med en ny elev genom att prata om hur du som lärare arbetar kring 

bland annat fysisk kontakt. Då har ni öppnat dörren för en dialog om detta och det leder 

förhoppningsvis till att eleven känner sig bekväm med att säga ”nej”.  

● Om du känner att det krävs någon form av fysisk kontakt för att eleven ska förstå så låt 

hen röra dig och sen känna på sig själv. Funkar inte det så testa med att lägga en hand 

emellan, det vill säga till exempel elevens hand mellan din hand och elevens mage.  

● Det är viktigt att ha en professionell inställning till fysisk kontakt och till din 

undervisning. Du är lärare och inte kompis. Det kan underlätta för eleven att känna sig 

bekväm om du är saklig och tydligt förklarar syftet bakom den fysiska kontakten.  

● Om du känner dig osäker så bara fråga eleven hur hen känner.   
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Bilagor 

Bilaga I  
Intervjuguide  
 
 
Generella frågor 
 
Vilket kön hade din sångpedagog? 
 
Berätta lite om hur du upplevde dina sånglektioner? 
 

Relation/maktbalans med läraren 
 
Hur upplevde du relationen till din sånglärare? 
 
Var hen auktoritär eller mer som en kompis? 
 
Hur upplevde du maktbalansen mellan dig och din sångpedagog? 
 
Kände du att du hade något att säga till om under dina lektioner? 
 
Upplevde du dina sånglektioner som ett “safe space”?  
 
Var du någonsin orolig innan dina sånglektioner? (Varför då?) 
 
Var du någonsin ledsen efter dina sånglektioner på grund av någonting som din sångpedagog 
sagt eller gjort? 
 
Uttryckte din sångpedagog någonsin besvikelse över din prestation? 
 
Hur kändes det? 
 
Angående just relation och maktbalans, upplevde du någon skillnad mellan att arbeta med en 
man eller kvinna som sångpedagog?  
Alt. Tror du att det är skillnad mellan att arbeta med en man eller kvinna som sångpedagog? 
 
Fysisk kontakt 

Förklara innan vilken typ av fysisk kontakt det gäller.  
• Den fysiska kontakten under lektionen som läraren använder för att förklara sångteknik. 
• Övrig fysisk kontakt t.ex. lägga en hand på axeln 

 
Använde din lärare fysisk kontakt för att instruera olika moment under sånglektionen? 
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Hände det att din lärare använde annan form av fysisk kontakt under lektionen, t.ex. en hand på 
axeln?   
 
Tror du att det finns olika gränser gällande fysisk kontakt för sångpedagoger beroende på vilket 
kön hen har? (Varför? På vilket sätt?) 
 
Var tycker du att gränsen för acceptabel/oacceptabel fysisk kontakt går? Är det något du har 
reflekterat om? 
 
(Är det någonting som du pratade om med dina klasskamrater?) 
 
Om det hände att du upplevde den fysiska kontakten på ett negativt sätt, upplevde du att du 
kunde säga ifrån? 
 
Hur reagerade din sångpedagog på det? 
 
Tror du att den fysiska kontakten behövdes för att du skulle förstå vad din sångpedagog menade? 
 
Tycker du att den fysiska kontakten behövs inom sångundervisningen? 
 
I en del av den litteratur jag har läst beskrivs det att lärare är lite nervösa eller osäkra kring att ha 
fysisk kontakt med sina elever. Vad tycker du om det? 
Är det bra/dåligt? 
Upplever du att den osäkerheten är speglad hos eleverna?  
 
BONUSFRÅGA: 
Hur reflekterar du kring den fysiska kontakt som du eventuellt kommer att ha med framtida 
sångelever?  
 

Följdfrågor 
 
Kan du berätta mer om det? 
 
Kan du utveckla? 
 
Har du något exempel? 
  



 45 

Bilaga II 
Informationsbrev  
 
 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Andrea och studerar på Musikhögskolan i Malmö på deras kompletterande pedagogiska 
program (KPU).  
Jag har valt att skriva ett examensarbete om fysisk kontakt och sångundervisning. Personligen 
finner jag detta ämne intressant men jag tycker även att, i eftermälet av #metoo, att det är högst 
aktuellt. Tyvärr finns det allt för lite forskning inom detta ämne. 
 
Studien fokuserar på elevens erfarenheter och syftet är att undersöka hur gymnasieelever har 
upplevt sin sångundervisning. Hur de reflekterar hur de reflekterar kring maktbalansen och den 
eventuella fysiska kontakt de hade med sina lärare? 
Insamlandet av information kommer att ske genom intervjuer med före detta gymnasieelever. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att försäkra att all information återges på ett korrekt sätt.   
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avsluta din medverkan som 
informant. Materialet som insamlats kommer hanteras med sekretess och endast ligga till grund 
för mitt examensarbete. Det kommer inte att användas i andra syften. Alla medverkande i studien 
är anonyma, vilket innebär att inga namn eller personattribut kommer att publiceras i studien.  
 
För att visa att du har läst informationen ovan samt försäkra att du deltar frivilligt i denna studie 
ber jag dig att skriva under på raden nedanför. Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Andrea Tjäder 
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