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Sammanfattning 

Titel: Klädsam kommunikation : Musiklärares uppfattning och användning av 

retorikens idéer i ensembleundervisning 

Författare: Anna Petersson och Christian Thulin Pfeifer 

 

Denna studie syftar till att undersöka musiklärares retoriska medvetenhet och 

användning av retoriska verktyg i ensembleundervisning. Bakgrunden till studien är vår 

vilja att fördjupa kunskapen om retorikens fördelar i musikundervisning. Studien 

bygger primärt på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och sekundärt på 

observationer. Dessa är genomförda med fyra musiklärare som undervisar på 

gymnasienivå. Resultatet visar att musiklärarna använder flera av retorikens verktyg och 

idéer men har begränsad formell kunskap om retorik vilket innebär att de inte kan sätta 

ord på dessa med teoretiska begrepp. Vidare visar resultatet att förberedelserna för den 

muntliga relationen i de flesta fallen uteblir.  

Vi problematiserar och diskuterar eventuella fördelar med att som lärare ha ett 

retoriskt perspektiv. Slutligen menar vi att de ljudande och kroppsliga instruktionerna 

tycks förstärka musiklärarnas instruktioner, trots att ett metaspråk saknas.  

 

Nyckelord: ensemble, ensembleundervisning, kommunikation, musik, pedagogik, 

retorik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Title: Suitable communication : Music teacher's view and use of rhetoric's ideas in 

ensemble teaching 

Authors: Anna Petersson and Christian Thulin Pfeifer 

 

This study aims to investigate the rhetorical awareness of music teachers and the use of 

rhetorical tools in ensemble teaching. The background to the study is our desire to 

deepen the knowledge of the advantages of rhetoric in music education. The study is 

primarily based on qualitative, semi-structured interviews and secondarily on 

observations. These are completed with four music teachers who teach at upper 

secondary level. The result shows that the music teachers use several of the tools and 

ideas of rhetoric but have limited formal knowledge of rhetoric which implies that they 

cannot put words on these with theoretical concepts. Furthermore, the results show that 

the preparations for the oral relationship do not occur in most cases. 

We problematize and discuss possible benefits of having a rhetorical perspective as a 

teacher. Finally, we assert that the sounding and bodily instructions seem to reinforce 

the music teachers' instructions, even though a metalanguage is missing. 

 

Keywords: communication, ensemble, ensemble teaching, music, pedagogy, rhetoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de musiklärare som med engagemang och intresse har ställt 

upp i denna studie. Vi vill även tacka eleverna som välkomnande låtit oss delta på deras 

lektioner. Förutom alla hjälpsamma lärare på musikhögskolan vill vi ge ett extra tack till 

Martin Malmström för kloka synpunkter och fantastisk guidning genom hela vår 

process.  

Arbetsfördelningen är jämnt fördelad i studien, då vi vid varje skrivtillfälle 

omgående har reviderat de individuella insatserna. 
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1. Inledning 
Att vara i ett musikaliskt givande sammanhang är en fantastisk känsla, men att nå dit 

kan ibland vara utmanande. Det kan finnas många hinder på vägen, exempelvis 

musikanternas musiksmak, dagsform eller olikheter hos personerna i ensemblen. Trots 

att din idé kanske är den bästa du haft, kan det vara svårt att nå fram och att övertyga. 

Som musiker har vi upplevt många tillfällen där missförstånd kan bli en feltolkning 

eller där en förklaring tangerar till svammel, men om vi hade haft rätt verktyg skulle vi 

kunna skapa ett bättre resultat. Som en del i en grupp försöker vi ständigt utveckla den 

här förmågan. Även som lärarstudenter har vi märkt hur viktigt det är för att kunna leda 

i ett klassrum eller att få andra att förstå instruktioner. Om instruktionerna sker elegant 

har vi upplevt att det påverkar resultatet i musikundervisningen och elevers förhållande 

till oss, läraren. Detta är utgångspunkten till vårt intresse som inspirerat oss till den här 

studien. Förutom i kommunikationen med eleverna samtalar man i lärarrollen även med 

kollegor, ledning och vårdnadshavare. I dessa situationer behöver vi lärare tala väl 

(Gunnarsson, 2012) och detta är en sporre till varför vi har valt att göra det här arbetet.  

Retoriken är ett verktyg för att tala konstruktivt, men även förmågan att övertyga. 

Aristoteles ska ha definierat retorik så här: ”Konsten att vad det än gäller finna det som 

är bäst ägnat att övertyga” (Gunnarsson, 2012, s. 8). I en tid då retorik nästan enbart 

befann sig i en politisk kontext, 300-talet f.kr, beskrivs den inte enbart som förmågan att 

övertyga utan också att söka kunskap om att övertyga. Vårt intresse ligger i dagens 

kontext, där vi är nyfikna på hur medvetna lärarna är om relationen mellan retorik och 

att leda i ett klassrum, och hur de reflekterar kring att förmedla ämneskunskaper med 

övertygelse, vara retoriskt medveten och att kunna välja språk konstruktivt. Vi vill även 

undersöka hur lärare ute på skolorna upplever sin förmåga att applicera retoriska idéer i 

sin undervisning.  

Retoriken har på senare år fått ett uppsving i popularitet. Anders Sigrell (2008), 

utbildad lärare och professor i retorik, menar att retoriken som konst och vetenskap får 

allt större uppmärksamhet idag, till skillnad från tidigare när den mer setts som ett 

verktyg för politiker eller som ett intresse för insnöade akademiker. Kopplingen mellan 

retoriken och pedagogiken har funnits i alla tider, och vi vill se om den är närvarande i 

de verksamma musiklärarnas undervisning, och hur medvetna pedagogerna själva är om 

de teoretiska perspektiv som tas upp i litteraturen. Genom att undersöka ämnet retorik 
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för lärare, vill vi belysa retorikens fördelar och samtidigt utvecklas och fördjupa våra 

egna kunskaper inom ämnet och som musikpedagoger i sin helhet.  
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2. Syfte och problemställning 
Studiens syfte är att undersöka musiklärares retoriska medvetenhet och användning av 

retoriska verktyg. Vidare vill vi fördjupa kunskapen om retorikens eventuella fördelar i 

musikundervisning och om, och i så fall hur, lärarna möter de teoretiska perspektiv som 

lyfts fram i litteraturen. Med utgång i vårt intresse har vi riktat in oss mot 

ensembleundervisning på gymnasienivå, där det enligt våra erfarenheter ofta 

förekommer ljudande och kroppsliga instruktioner. Vi tror att det ger oss underlag för 

att besvara våra forskningsfrågor. Vi har delat in syftet i följande frågeställningar: 

• Hur resonerar musiklärare kring användandet av retorik i 

ensembleundervisning? 

• Vilken retorisk medvetenhet har lärarna och hur tar det sig uttryck i 

undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3. Litteratur och tidigare forskning 
I följande kapitel redogörs för ämnesområdet, retorik och läraren, i ljuset av studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka musiklärares retoriska medvetenhet 

och användning av retoriska verktyg. Litteraturen är indelad i sex sektioner. 

Inledningsvis redogörs för retorikens historia och centrala begrepp. Detta för att ge en 

sammanfattande bild av vad retorik är. Därefter följer ett avsnitt om kopplingen mellan 

retorik och läraren, där lärarens retoriska uppgift lyfts fram. Avsnitten efter det handlar 

om trovärdighet, kroppsspråkets betydelse, ledarskap och retorik kopplat till 

ensembleundervisning.  

 

3.1 Retorikens historia och centrala begrepp 
Här redogörs för retorikens bakgrund och dess centrala begrepp. Vidare beskriver vi hur 

retoriken kopplas till och används i lärande. 

   

3.1.1 Retorikens utveckling 
I det antika Grekland lärdes retoriken ut under flera århundraden. Främst ville man 

utveckla talekonsten och den retoriska förmågan förknippades i många fall med en 

specifik samhällsklass. De som hade en väl utvecklad retorisk förmåga, tillhörde ofta 

det övre sociala skiktet och språket blev då ett sätt att upprätthålla makt. Historiskt sett 

har retoriken en roll i att utveckla samtal eller hålla tal på ett konstfullt och komplext 

sätt, vilket är någonting som inte i samma utsträckning speglar den moderna retoriken. 

Idag lyfts istället det oförfalskade och närvarande fram som det viktigaste för att lyckas 

påverka en publik (Almström Persson, Blomström, Vogel & Wirdenäs, 2016). Genom 

tiderna har vi förflyttat oss från att talaren framstår som tränad, till att istället vilja lära 

känna talaren på ett personligt plan, enkel och vardaglig. Det här ser vi som en 

intressant ingång i hur lärare tar sig an retoriken i klassrummet. Även den moderna 

retoriken utgår ofta från historiskt kända begrepp. 

 

3.1.2 Logos, pathos och ethos 
Följande är en beskrivning av tre historiskt kända begrepp inom retorik. Dessa ligger till 

grund för den traditionella retorikteorin och även för vår ingång i ämnet. De är relevanta 

för vår studie då det beskrivs av bl.a. Kindeberg (2011) att denna triad i någon mån 
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alltid är närvarande vid skapandet av en muntlig relation. Även Pusztai (2015) beskriver 

hur viktigt det är att som lärare balansera dessa tre förmågor.  

Logos är själva innehållet, det vill säga det som kan beskrivas som ämneskunskap. 

Sigrell (2008) menar att det också är valet av språk, som gör att ens tanke kan göras 

gemensam med lyssnaren, och som tilltalar på ett informativt tillfredsställande sätt. 

Kopplingar görs till sådant som talar till publikens förnuft och det rationella. Almström 

Persson m.fl., (2016) skriver att det alltid finns två motsatta logos. De menar att 

beroende på ur vilket perspektiv något ses, kan fakta komma att upplevas som mer eller 

mindre rättvist av deltagarna. Till exempel när en musiklärare berättar att en viss genre 

är bra för att utveckla teknik och snabbhet. Det kan kännas relevant för en elev medan 

en annan kan uppfatta det som orättvist när inte en annan genre nämns. I ämnet musik, 

som ofta beskrivs som subjektivt, förmodar vi att det blir extra viktigt att balansera 

dessa sidor. ”Logos är med andra ord inte bara fakta och sakkunskap, utan ett lite mer 

flexibelt begrepp” (Almström Persson m.fl., 2016, s. 18).  

Med Pathos vill man ge åhöraren en känsla. Inriktningen är på vilka känslor man vill 

påverka, beroende på åhörare, såsom ilska, sorg eller trygghet. Pathos handlar om att 

som talare lyckas nå fram till åhörarnas känslor för att påverka deras uppfattning. 

Talaren bör iklä sig samma känsla som den vill förmedla. ”När det gäller pathos och de 

känslor som talaren själv visar, framhåller de romerska retoriklärarna vikten av att 

talaren själv känner de känslor som hen hoppas väcka hos åhöraren” (Almström Persson 

m.fl., 2016, s. 18). 

Ethos handlar om karaktären och trovärdigheten hos talaren. I ethos ligger fokus på 

talarens karaktär i framförandet utifrån det som talaren kan kontrollera. Det vill säga 

inte saker som hudfärg, kön eller klass.  I musikundervisningen kan det ha med lärarens 

ämneskunskaper att göra, där eleverna måste få ett förtroende för att läraren vet vad den 

pratar om. Man brukar också säga att det finns inledande, förvärvat och slutgiltigt ethos. 

Inledande ethos kan vara en presentation av talaren, det publiken på förhand vet eller 

det de tror sig veta om talaren. Det förvärvade ethos sker under själva talet och kan vara 

hur talaren pratar om åhörarens uppfattning av logos. Sedan sker det slutgiltliga ethos 

när talaren avrundar och summerar sin presentation.  

Logos, pathos och ethos ses som lika viktiga. ”I talet gäller det att ha lämpliga 

proportioner på de tre delarna, utifrån den specifika situationen. Att ha ett mycket 

känslosamt tal kan fungera bra i ett sammanhang (till exempel i tal på skolavslutningen) 

och dåligt i ett annat (till exempel i en diskussion om läroplaner med nya kolleger)” 
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(Almström Persson m.fl., 2016, s. 19). I vilka sammanhang behöver då vi lärare tala 

väl? ”Vi lärare behöver tala väl inte bara höstterminens första lektion utan varje dag 

hela året, måndag till fredag, till elever, föräldragrupper, kollegor, politiker och vid 

fortbildningar. Vi talar, vi samtalar, vi informerar, vi argumenterar” (Gunnarsson, 2012, 

s. 7).  

Retorikens logos, pathos och ethos blir därför viktig i rollen att vara lärare.  

 

3.1.3 Partesmodellen 
Ett sätt att som lärare använda retoriken är vid förberedelserna av en lektion. Tidigt 

förstod man att förberedelserna är en stor del av ett effektfullt genomförande (Almström 

Persson m.fl., 2016). Partesmodellen är den så kallade retoriska arbetsprocessen och är 

ett sätt att systematiskt arbeta fram ett tal i olika steg. ”Kunskap om och erfarenhet av 

partesmodellen innebär en tydlig vägledning i lärarens arbete” (Almström Persson m.fl., 

2016, s. 20). Som lärare är planering en stor del av arbetet och partesmodellen kan 

därför med fördel användas som ett verktyg för att planera exempelvis en muntlig 

presentation. Modellen består traditionellt av fem delar som nedan sammanfattas av 

Almström Persson m.fl. (2016):  

 

Inventio: Att samla material 

Dispositio: Att sortera och ordna materialet 

Elocutio: Att språkligt utforma talet 

Memoria: Att träna på talet 

Actio: Att framföra talet 

 

Ytterligare en del, intellectio, har tillkommit senare och innebär en analys av den 

retoriska situationen för att i förväg röja eventuella hinder som kan komma att påverka 

åhörarens möjlighet att förstå budskapet (Forsskåhl & Rosenberg-Wolff, 2015). 

Intellectio blir då det första steget i partesmodellen. Planeringen av actio, själva 

utförandet, ses inte som en linjär arbetsprocess utan kan arbetas fram och tillbaka till 

önskat mål är uppnått. Almström Persson m.fl. (2016) menar att processen skulle kunna 

ses som cyklisk, då man för varje ”varv” fördjupar sig i och ändrar de olika delarna 

utifrån var man befinner sig i arbetet.  
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Den sista och sjunde delen som ibland nämns är emendatio. Den har precis som 

intellectio lagts till senare i tiden och kan med fördel användas i ett pedagogiskt syfte 

(Ur, 2013). Här utvärderas vad som gick bra och vad som kan göras bättre till nästa 

gång. Det sker ofta genom någon typ av feedback eller egenrespons (Ur, 2013). Sigrell 

(2008) använder ordet feedbacktio som den sista delen i den retoriska processen, och 

menar på samma vis att det handlar om att ge sig själv konstruktiv kritik eller på olika 

sätt fundera över hur det gick. 

Flera är de som hävdar att partesmodellen kan vara till stor hjälp vid förberedelserna, 

framförandet och efterarbetet av ett tal, även för lärare. Modellen har sju steg, som 

nämnt ovan, varav fem handlar om förberedelser. Några av de saker Sigrell (2008) 

nämner som en del i partes är att i sina förberedelser göra konstruktiva språkval genom 

att fundera över hur man vill påverka lyssnaren, samt att välja lämpligt språk genom att 

göra en så tydlig bild som möjligt av vilka mottagarna är.  

Syftet, eller viljeinriktningen, är i högsta grad relevant för lärare (Almström Persson 

m.fl., 2016). Att som en del i intellectio utröna vad man som lärare vill att eleverna ska 

tänka, lära sig, utföra eller känna. Vad som är syftet med en lektion eller ett moment. 

Vidare menar de att när man i dispositio ordnar det samlade materialet är början och 

slutet av ett tal, fritt översatt till en lektion, väldigt viktiga. Inledningen är viktig att 

koppla till innehållet och här vill man skapa intresse och engagemang. Slutet är viktigt 

för att sammanfatta det som sagts eller gjorts, på ett minnesvärt sätt (Almström Persson 

m.fl., 2016).  

 

3.2 Retorik och läraren 
I följande kapitel redogörs för sambandet mellan rollen som lärare och retorik, där vi 

belyser olika teman av ämnet. Först beskriver vi läraren som talare och en definition av 

begreppen övertygelse och övertalning. Vidare beskriver vi pedagogiskt retoriskt 

perspektiv, lärarens olika roller, maktrelationer, omedveten kunskap och synen på 

kommunikation. 

 

3.2.1 Läraren som talare 
Kindeberg (2011) skriver att ”Ett språk för läraruppdragets kommunikativa muntliga 

funktion är inte bara en grundläggande färdighet, utan helt avgörande för om läraren 

professionellt ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag – att påverka den nya 
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generationens unga till kunniga och humana samhällsmedborgare” (s. 7). Det är 

populärt att förknippa retoriken med talet, därför vill vi redogöra för kopplingen mellan 

talet och läraren. Kindeberg (2011) berättar i sitt kapitel lärarens samhällsuppdrag om 

flera aspekter kring lärarens retorik. När det handlar om vältalighet menar hon att i de 

monologiska talen handlar det inte i första hand om de vackra orden. ”Den pedagogiska 

retoriska vältaligheten handlar främst om att kunna tala om helheten i ett ämne i 

betydelsen igenkännande” (s. 49). Hon menar att en vältalig lärare i stunden bör kunna 

utveckla en tankegång och snudda vid relevanta detaljer, samtidigt som denna har 

förmågan att återknyta till huvudpoängen. Almström Persson m.fl. (2016) resonerar 

kring huruvida retorik är för lärare. De menar att Aristoteles definition av ämnet lätt kan 

uppfattas som förmågan att övertala: påverkan och argumentation. De frågar sig då ifall 

det verkligen är lärarens uppgift, och menar att det spelar roll på vilket sätt begreppen 

tolkas. Ses begreppet påverka som en vilja att ge kunskap, insikter och nya perspektiv 

är det definitivt relevant för lärare. Argumentation kan kopplas till att i konstruktiva 

samtal leda och ge stöttning vilket då också gör det relevant.  

 

3.2.2 Övertygelse eller övertalning 
För att reda ut skillnaden mellan orden övertygelse och övertalning använder vi oss av 

Sigrells (2008) beskrivning av skillnaden. Han menar att övertygelse är mer hållbar och 

oftare ligger till grund för beslut eller handling i framtiden, medan en övertalning ofta är 

mer kortsiktig. Exempelvis kan man bli övertalad att hänga med och fika utan att det 

känns konstigt eller är någonting man ångrar efteråt, men vi skulle säkert reagera om 

någon skulle säga ”Jag blev övertalad att musik är en viktig del av livet”. Som 

ensemblelärare kan definitionsskillnaden förmodligen vara av betydelse för hur 

kommunikationen sker med eleverna. Sigrell (2008) hävdar att man som lärare vill 

övertyga, inte övertala. Både ethos, pathos och logos måste finnas med för att kunna 

övertyga och triaden är ”retorikens främsta bidrag till vår teoretiska 

kommunikationsförståelse” (Sigrell, 2008, s. 41). 

 

3.2.3 Pedagogiskt retoriskt perspektiv 
 

I det pedagogiska retoriska perspektivet visas vikten av att lärare kan 
leda undervisningen med ömsesidig respekt för såväl den aktuella 
ämnesdisciplinens kunskapsinnehåll som för de studerandes varierade 
erfarenheter. Pedagogisk retorik beaktar att undervisning är en 
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aktivitet som är beroende av att hänsyn tas till mänskliga biologiska, 
moraliska och politiska villkor. Dessa villkor kommer till uttryck i de 
känslor som de språkliga uttrycken skapar och de talade ordens 
dynamik och nytta ses som den främsta resursen för lärare och de 
studerande för att lära med varandra. (Kindeberg, 2011, s. 31) 

 

Det skapas förutsättningar för lärande när läraren leder den muntliga relationen, och 

undervisningen påverkas av hur väl läraren använder och skapar harmoni mellan ethos, 

logos och pathos. Vidare skriver Kindeberg (2011) om vad det innebär om man som 

lärare saknar ett pedagogiskt retoriskt kunnande. En lärare utan pedagogiskt retoriskt 

kunnande skulle enligt Kindeberg (2011) ha svårigheter att motivera ämnets mening, 

samt ha svårigheter att skapa en känsla av tillit eftersom läraren kan ha svårigheter i att 

finna rätt ord. 

 

3.2.4 Lärarens olika roller 
Det har i alla tider funnits en koppling mellan retorik och pedagogik (Almström Persson 

m.fl., 2016) och även Pusztai (2015) skriver att han ”...är övertygad om att kunskap i 

retorik är värdefull, kanske till och med oumbärlig i läraryrket” (s. 9). En av 

anledningarna till hans intresse för ämnet är lärares behov av att byta roll och därmed 

retorisk uppgift. Han menar också att det finns ett krav på lärarens förmåga till detta. Att 

det är de olika uppdragen och deras utförande som kräver de olika rollerna. Till exempel 

att som ledare för en diskussion vara ”den allvetande”, ”vägledaren” eller ”den förment 

okunniga”. Läraren kan i vissa situationer vara förberedd och i andra tvingas byta roll 

ifall något oväntat inträffar under en lektion, och sedan vara i den i en halvtimme eller i 

en mening (Pusztai, 2015). Ytterligare exempel på roller läraren kan behöva inta vid 

behov för att styra, både i medvind och svackor, är att vara en hjälpsam medmänniska, 

kritisk domare eller entusiasmerande ämnesexpert. 

 

3.2.5 Maktrelation 
Något som enligt Pusztai (2015) återfinns i alla pedagogiska situationer är ett retoriskt 

maktspel. Han beskriver att i relationen elev-lärare har läraren automatiskt en viss given 

maktrelation, som i sin tur påverkas av situationen där det förekommer både fredliga 

(när parterna finner sig i) och krigiska (när parterna försöker ta tillbaka makt till 

exempel genom att avbryta, argumentera emot, inte lyssna) maktförhållanden. Vidare 

hävdar han att det finns tre alternativa maktpositioner vid ett retoriskt maktspel: 
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genomgående dominant, genomgående dominerad eller att agera som jämställd med 

motparten. ”I det långa loppet förutsätts varje lärare kunna växla och framställa alla tre 

maktpositioner. Hon ska kunna vara dominant men även jämställd och underordnad i 

relation till eleverna” (Pusztai, 2015, s. 28 och 29). Alltså förväntas läraren vara flexibel 

i sin relation till eleverna. 

Detta kopplar vi till det Aspelin (2018) skriver om relationskompetens (se kapitel 

3.3.2). Vi menar att maktförhållanden är en typ av relation mellan lärare och elev och 

därför kan utvecklas som en relationskompetens. Som nämnts tidigare finns det 

övertygande forskning som visar hur goda relationer lärare-elev skapar kvalitet i 

utbildningen (Aspelin, 2018). Vidare beskriver han att några saker som påverkar 

relationer är sociala strukturer och lärares ledarskap. 

 

3.2.6 Omedveten kunskap 
Ibland kan vi inte sätta ord på allting som sker i vårt vardagliga yrkesutövande. Trots 

det finns ibland kunskapen ändå, bara att man som lärare inte är fullt medveten eller kan 

identifiera vad det innefattar. Aspelin (2018) skriver att vi som lärare aldrig är fullt 

medvetna om vårt beteende när vi undervisar. Våra gester, ansiktsuttryck och 

kroppspositioner, både hos elever och lärare, äger rum vid sidan av det där andra vi har 

uppmärksamheten på. I likhet med det här, fast i ett retoriskt perspektiv beskriver 

Pusztai (2015) vad det kan innebära med kunskaper i retorik för lärare:  

 
Kunskaper i retorik innebär att man har lärt sig att sätta namn på de 
flesta av de språkliga företeelser som man själv och andra redan 
praktiserar i sin dagliga kommunikation. De kan användas för att 
skapa insikt men också för att lägga upp strategier. (s. 10) 

 

Retoriken blir då att sätta ord på omedvetna, redan befintliga företeelser för att 

medvetandegöra och eventuellt använda i syfte att lägga upp strategier. Vidare menar 

han att man som lärare kan få betydligt vidare perspektiv om man har tillgång till den 

kunskap som gör det möjligt att formulera sig genom retorikens begrepp. Genom att 

reflektera kring språk och strategier kan lärare få större kännedom om den tysta kunskap 

de tidigare varit ovetande om. 
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3.2.7 Kommunikation 
Kommunikationen hänger på olika sätt samman med retoriken. Det kan vara lätt att tro 

att kommunikation är retorik och vice versa. Enligt Gunnarsson (2012) är retorik, till 

skillnad från kommunikation en arbetsprocess. Sigrell (2008) skriver att retoriken vid 

kommunikation har sin effekt genom påverkan. För att kunna tala om olika aspekter av 

vår kommunikation hävdar han att både ethos, pathos och logos kan användas som 

verktyg för att utvärdera vad som fungerar bra eller dåligt för att övertyga. Alltså kan du 

utveckla din kommunikativa förmåga och övertygelseförmåga som ensemblelärare 

genom att veta mer om triaden.  

 

3.3 Att bygga trovärdighet 
Gunnarsson (2012) skriver att kunskaper i retorik är användbart i den vardagliga 

kommunikationen med eleverna men också värdefullt som ett pedagogiskt verktyg. Han 

menar att det hjälper läraren att uppnå ett av de viktigaste uppdragen nämligen: ”att 

fostra människor till att kunna använda språket och argumenten för att aktivt ta ställning 

i det demokratiska samhället” (Gunnarsson, 2012, s. 6). Vidare menar han, kopplat till 

ett exempel om skolstart med nya elever, att en lärares ethos är otroligt viktigt både den 

där första dagen och alla andra dagar. Förtroendet eleverna får för läraren påverkas av 

vad och hur vi säger något, men framför allt hur kroppsspråket ser ut, då eleverna tror 

mer på vad som görs än vad som sägs (Gunnarsson, 2012). En persons ethos kan 

förändras från gång till gång eller under ett tal (Almström Persson m.fl., 2016). 

Tre kategorier, formulerade av Aristoteles, för en persons ethos beskrivs som: 

karaktär, kompetens och välvilja. Nedan följer en beskrivning av dessa.  

 

3.3.1 Karaktär 
”Att ha god karaktär har att göra med ens trovärdighet. Trovärdigheten skapas av vad 

jag säger i ögonblicket, men också av mina tidigare ställningstaganden och handlingar, 

mitt initiala ethos” (Gunnarsson, 2012, s. 71). Autenticitet, att man är äkta, ärlig, 

uppriktig, spontan och vågar bjuda på sig själv, betonas av vissa forskare som viktigt 

(Gunnarsson, 2012). Vidare skriver Gunnarsson (2012) att många kulturer, framförallt 

den svenska, uppskattar anspråkslösa personer som är öppna för kritik och är 

konsekventa över tid. Trovärdigheten påverkas av vad vi säger men också i hög grad av 
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vi gör. En av lärares främsta medel för att övertyga är enligt Quintilianus, beskriven av 

Gunnarsson (2012), förmågan att vara en förebild - exemplum.  

 

3.3.2 Kompetens 
En god lärares kompetens omfattar ämneskunskaper som denna kan tillämpa på ett 

ändamålsenligt, kritiskt och självständigt sätt, men även självkännedom och kunskap 

om hur människors tankar och kultur utvecklas och vad vi har gemensamt (Gunnarsson, 

2012). För att likna det vid en situation i skolan kan det handla om att läraren inte enbart 

använder sig av läroböcker och kursplaner utan relaterar det till vad som sker i 

samhället. Kompetens kan visas genom att ge eleverna en uppfattning av lärsituationen 

som givande och nyttig för sitt kommande liv (Gunnarsson, 2012).  

En annan typ av kompetens som Aspelin (2018) anser vara av vikt i mellanmänskliga 

professioner är lärares relationskompetens. Här syftar han främst på mötet och 

relationerna människor emellan. Han underbygger vikten av detta med flera studier som 

bl.a. visar hur goda relationer mellan lärare och elev på flera sätt påverkar utbildningen 

positivt. Vidare skriver han att det inte råder några tvivel om att så är fallet, då det finns 

omfattande och övertygande forskning på området.  

Ytterligare en kvalifikation som krävs för att ge läraren tillräcklig kompetens är 

didaktisk kompetens (Längsjö, 1996). Didaktiken har alltid kopplats till den centrala 

delen i lärares yrkesspråk. Man brukar tala om didaktikens ämnesfrågor: vad, hur och 

varför. Kindeberg (2011) menar att den centrala delen i lärares yrkesspråk ligger på 

dessa. Hon hävdar att lärarens muntliga skicklighet och det retoriska kunnandet på ett 

professionellt plan hämmas i sin utveckling, eftersom mycket av fokus ligger på 

didaktiken. 

 

3.3.3 Välvilja 
Välvilja i en relation mellan lärare och elever kan skapas genom att visa att du och 

eleverna jobbar mot samma mål (Gunnarsson, 2012). Det kan till exempel göras genom 

att använda ordet vi oftare än jag, visa värme och entusiasm för uppgiften och att du har 

förberett dig just för dem och inte återanvänder gammalt material, till exempel genom 

att knyta an till aktuella frågor eller händelser (Gunnarsson, 2012). 
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3.4 Kroppsspråk 
Kroppsspråk, både från talaren och mottagaren, har en tydlig koppling till retorik och är 

en del i det som i den klassiska retoriken kallas actio - framförandet. Enligt Pusztai 

(2015) innefattar begreppet kroppsspråk traditionellt följande områden: ”...andning, 

talteknik och röstanvändning, mimik och ögonspel, gestik (hand och armgestik), poser 

och rörelser, makeup, frisyr och klädsel, beröring (av saker och personer), personlig 

revirrymd (den kulturspecifika personliga rymdens användning) samt rummets 

användning” (s. 51). Han menar att kroppsspråk i retorikteorin anses spegla talarens 

moraliska karaktär, humör och maktrelation. Detta tolkas utifrån deras kroppshållning, 

mimik och rörelser. Det innefattar alltså det rent visuella men även i högsta grad hur, på 

vilket sätt, något sägs. Både kroppsspråket och tonfallet kan uttrycka motsatsen till vad 

som sägs. Ett par aspekter som bör värderas är enligt Pusztai (2015) sociokulturell 

korrekthet – det passande, och kommunikativ lämplighet – tydlighet och engagemang. 

Andra teman som rör psykologiska faktorer: engagemang, undertext, utstrålning, 

karisma. Subtila faktorer som anses viktiga eftersom de förstärker, sammanfattar och 

förtydligar intrycket av talarens budskap och personlighet. 

Gunnarsson (2012) skriver om pedagogen Elisha Babads studier som visar hur lärare 

i grundskolan genom att röra sig mycket och ha god ögonkontakt med eleverna skapar 

god närhet/närvaro i klassrummet. Han menar att användandet av mimik, gester och att 

gå omkring i rummet vid till exempel en föreläsning skapar upplevelsen av entusiastiska 

lärare. ”De talar på ett dramatiskt och expressivt sätt, varierar sin ton och volym. De 

lutar sig framåt när de pratar med eleverna, använder humor och ler och skrattar ofta” 

(Gunnarsson, 2012, s. 169). Som motsats beskriver han hur lärare som läser innantill, 

använder sig av abstrakta exempel, uttrycker sig monotont och står bakom katedern 

förmedlar dålig närhet/närvaro. 

Läraren, talaren, påverkar inte bara deltagarna med sitt kroppsspråk utan deltagarna 

påverkar också talaren. Deltagarnas omedvetna förväntningar som förmedlas via deras 

kroppsspråk och medvetet eller omedvetet tolkas av talaren kan resultera i till exempel 

nervositet eller obehag (Kindeberg, 2011). Kindeberg (2011) målar upp ett exempel på 

när läraren drar en historia som eleverna har hört från samma lärare tidigare. Av artighet 

säger ingen något men rummet fylls av en störande känsla. Läraren uppfattar det och 

försöker hitta vad som kan vara fel. När denne sedan frågar ifall historien berättats 

tidigare svarar eleverna ja och rummet befrias från den negativa känslan. Därför menar 
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Kindeberg (2011) att det är viktigt att som lärare ta sig an och kommunicera dessa 

oartikulerade känslor och att hindra dem från att få negativa konsekvenser i lärmiljön.  

Som nämnts tidigare finns även andning, talteknik och röstanvändning under temat 

kroppsspråk. Exempel på röstverktyg enligt Gunnarsson (2012) är: rytm, betoning, 

volym, ton, tempo, paus och riktning. Kindeberg (2011) skriver: 

 
Lärarens viktigaste och mest använda arbetsredskap är de talade orden 
som uttrycks med hjälp av rösten. Det är med hjälp av talet som 
läraren skapar ämnets mening. Hur väl läraren kan uttrycka sitt 
engagemang och intresse för det aktuella ämnesinnehållet påverkar 
hur de studerande tänker och känner för ämnet. (s. 29) 

 

Ofta uppmanas vi när vi ska lära oss tala inför en grupp att tala långsammare. Dock är 

det bara till viss del sant, då Gunnarsson (2012) menar att man blir trött och uttråkad av 

att lyssna på en för långsam talare. Att ”Hög hastighet indikerar öppenhet och en 

bekymmerslös attityd” (Gunnarsson, 2012, s. 174) gäller dock bara till en viss gräns. 

Lyssnaren måste förstå och inte uppleva att talaren vill förvilla. Vidare menar han att 

hastigheten också måste anpassas till vad som sägs: komplicerat eller okomplicerat.  

 

3.5 Ledarskap 
Andersson (2009) menar att ledarskap och retorik har flera likheter och 

beröringspunkter och därför hör ihop. Det blir tydligt i och med att både ledarskap och 

retorik innehåller komponenter som påverkan och kommunikation. ”Ledarskap handlar 

om att utöva retorik; såväl i dess förståelsemässiga betydelse, att söka efter övertygande 

och påverkan, som i dess hantverksmässiga betydelse, att kommunicera skriftligt och 

muntligt” (Andersson, 2009, s. 94). Vidare menar hon att, i likhet med retorik är tal, 

samtal och skrift något ledare ägnar mycket tid åt, det vill säga praktisk kommunikation. 

 
3.6 Retorik i ensembleundervisning 
Som ensembleledare krävs enligt Johansson (2005) kunskaper om roller och 

arbetsprocesser. Han menar att ensembleundervisning ställer krav på lyhördhet och 

flexibilitet hos ledare. Hans bok är riktad till ensembleledare för mindre grupper, färre 

än 10 personer, och pekar bland annat på vikten att planera och utforma en passande 

undervisning.  
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Eftersom undervisning i ensemble kräver ledarskap, som i sin tur hör ihop med 

retorik, anser vi att kopplingen mellan retorik och ensembleundervisning är görbar. Vi 

har inte hittat relevant litteratur där retorik beskrivs i en kontext av ensemble- eller 

musikundervisning. Däremot är kopplingen mellan retorik och lärande så tydlig att 

retorik också är relevant för musiklärare.  
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4. Metod och genomförande 
I följande avsnitt går vi igenom vilka forskningsmetoder vi använt oss av och varför. 

Kapitlet innehåller även en redogörelse för valet av informanter, hur studien genomförts 

och vilka metoder som använts vid analysen av datainsamlingen. Slutligen diskuterar vi 

studiens reliabilitet och trovärdighet samt de etiska övervägandena.  

 

4.1 Metodologiska överväganden 
För att besvara våra forskningsfrågor övervägde vi olika metoder för datainsamling. Vi 

diskuterade att använda oss av kvantitativa metoder, till exempel enkäter eller 

strukturerade intervjuer. Med en sådan studie skulle vi kunnat nå ut till fler informanter 

och kunnat få underlag till mer generaliserande data, där jämförelser är möjliga. Vi 

skulle kunna se hur det ser ut i en större del av landet och hos fler pedagoger. 

Ytterligare en fördel skulle möjligtvis vara den något mer blygsamma tidsåtgången. 

Jämfört med datainsamlingen vid kvalitativa intervjuer som, när de transkriberas, har en 

tendens att kännas övermäktig på grund av den stora mängd text det genererar (Bryman, 

2018). Nackdelen med en enkät eller strukturerad intervju är att få standardiserade svar 

där informanterna inte kan svara med egna ord. Vi ville snarare få pedagogernas egna 

resonemang kring användandet av retorik och hur det tar sig uttryck i deras 

ensembleundervisning. ”Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är, 

enkelt uttryckt, att kvantitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med 

siffror, medan kvalitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med ord” 

(Eliasson, 2006, s. 21). Därför föll valet på kvalitativ intervju och observation.  

Vi har använt intervju som primär datainsamling och observation som sekundär, för 

att stärka den data vi får av intervjuerna. Samtliga observationer har utförts före 

intervjuerna. Patel och Davidson (2003) menar att observationer ofta används för att 

komplettera information som har samlats in med andra metoder. Genom att använda 

intervju och observation kan vi kombinera data och utvärdera, vilket möjliggör en 

jämförelse av informanternas handling och tal. Vi har valt ett förhållningssätt till 

observation som kallas observatör-deltagare (Merriam, 1994).  

Med utgångspunkt i att vi är två författare har vi använt oss av en semistrukturerad 

intervjumetod. Vår strävan har varit att ställa frågorna i samma följd och att formulera 

oss på samma sätt. Däremellan har följdfrågor och helt nya frågor fått tillåtelse att dyka 
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upp. Detta för att, som Bryman (2018) skriver, ”...säkerställa ett visst minimum av 

jämförbarhet i intervjuandet...” (Bryman, 2018, s. 564).  

 

4.2 Metoder för datainsamling 
Följande är en presentation av våra valda metoder observation och kvalitativ intervju.  

 

4.2.1 Observation 
Att samla information med observation som metod görs genom att se, höra och fråga 

(Holme & Solvang, 1997). Vidare menar Patel och Davidson (2003) att ”Observationer 

är framförallt användbara när vi ska samla information inom området som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer” (s. 87). Exempelvis som i vårt fall, där 

vi observerar en klassrumssituation. Rollen som observatör görs huvudsakligen 

antingen öppen eller dold. I de fall deltagarna vet om och har accepterat vad 

undersökningen går ut på, och att vi fungerar som observatörer, kallas det en öppen 

observation (Holme & Solvang, 1997). Dold observation innebär att observatören är en 

del av en grupp där de övriga deltagarna inte är medvetna om att en undersökning 

pågår.  

En av svårigheterna med att göra en observation kan enligt Fangen och Sellerberg 

(2011) beskrivas som att observatören får en känsla av främlingskap, eftersom den 

egentligen inte hör till. Som musiker och blivande musiklärare hittade vi en naturlig del 

av den sociala interaktionen. Å andra sidan kan vår musikaliska bakgrund och sympati 

med läraren också uppfattas som en nackdel, då Merriam (1994) menar att subjektivitet 

hos observatören kan påverka insamlat material genom exempelvis tolkning och 

uppfattning. 

Merriam (1994) menar att forskarens roll som observatör kan beskrivas med fyra 

förhållningssätt. Fullständig deltagare, deltagare-observatör, observatör-deltagare och 

fullständig observatör. Observatör-deltagare är den typ av observation vi har valt. Där 

är rollen som deltagare underordnad forskarens uppgift att samla information, men det 

finns ändå utrymme att vara med i samtal under till exempel en ensemblelektion. 

Prioriteten ligger alltså inte på deltagandet utan på att samla så mycket information som 

möjligt.  

När man, som vi, vill samla så mycket data som möjligt kring ett visst område, det 

vill säga i ett utforskande syfte, används ostrukturerade observationer (Patel & 
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Davidson, 2003). Vid både strukturerad och ostrukturerad observation skapas ett 

observationsschema och oavsett vilken typ av observation som görs så finns det 

generella principer för konstruktionen av ett observationsschema. Kategorierna ska vara 

så väl definierade att observatören direkt kan identifiera de beteenden som avses. Det 

ska också bara vara möjligt att registrera ett beteende i en enda kategori. Med andra ord 

måste kategorierna vara varandra uteslutande. Enligt Patel och Davidson (2003) bör 

antalet kategorier vara mellan 10 och 20, och observationsschemat ska vara utformat så 

att det är lätt för observatören att göra sina registreringar. 

    

4.2.2 Kvalitativ intervju 
Av de metoder som återfinns under den breda och omtvistade kategorin kvalitativ 

forskning är intervju sannolikt den mest använda (Bryman, 2018). I den kvalitativa 

intervjun vill intervjuaren ha detaljerade och fylliga svar och fokus är riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter, egna uppfattningar och synsätt (Patel & Davidson, 2003).  

För att beskriva skillnader inom kvalitativa intervjuer används ofta termerna 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer, där skillnaden ligger i hur 

specifik intervjuguiden ser ut (Bryman, 2018). I den nästan helt ostrukturerade intervjun 

använder sig forskaren av någon form av breda noteringar eller minneshjälp när denne 

går igenom ett visst antal teman, jämfört med den semistrukturerade intervjun, där 

forskaren har en något tydligare lista över teman som är mer specifika. I båda fallen har 

intervjuaren frihet att själv både omformulera, ändra ordningen på frågorna och att ställa 

följdfrågor utöver det förberedda materialet. Båda fallen är alltså mycket flexibla och 

det är förmodligen det som gör metoden så attraktiv (Bryman, 2018). ”I kvalitativa 

intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt” (Bryman, 2018, s. 

561). Fortsättningsvis skriver Bryman (2018) att forskningsfrågorna inte ska vara 

formulerade så specifikt att alternativa synsätt eller idéer hindras under insamlingen av 

data. ”En sådan brådmogen eller förhastad begränsning av undersökningsfokus är 

egentligen inte förenligt med hur en kvalitativ forskningsprocess ska genomföras...” 

(Bryman, 2018, s. 565). Både Bryman (2018) och Ejvegård (1993) menar dock att man 

måste tänka ut vad man vill få ut av intervjun så att man, med ostrukturerade frågor kan 

fylla det syftet. 
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För att vara en framgångsrik intervjuare visar Bryman (2018) på en lista som i sin tur 

är skriven av Kvale (1996). Där listas tio krav eller kriterier som lyder: Insatt, 

strukturerad, tydlig, visar hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, kommer ihåg och 

tolkar. Härtill vill Bryman lägga till ytterligare två: balanserad och etiskt medveten.  

Patel och Davidson (2003) beskriver hur aspekter som förförståelse, kroppsspråk, 

språk, gester och inspelningsteknik kan påverka den intervjuades svar, och att det är 

viktigt att anpassa detta för att den intervjuade ska känna sig trygg och bli minimalt 

hämmad av situationen.  Ett öppet klimat samt en neutral och objektiv attityd bör 

eftersträvas (Ejvegård, 1993). Ytterligare aspekter som är viktiga i en kvalitativ intervju 

är att vara följsam i samtalet, både med sina frågor och sitt uttryckssätt, att hjälpa den 

intervjuade att orientera sig i sina tankar och att aldrig ställa ledande frågor.  

 

4.3 Genomförandet av studien 
I detta kapitel presenteras först urvalet av informanter och en presentation av dessa. 

Sedan följer en redogörelse för hur datainsamlingen gått till i de valda metoderna 

observation och intervju. 

 

4.3.1 Urval 
Kriterierna vi hade för informanterna i denna studie var att de skulle vara undervisande 

lärare i ensemble på gymnasienivå samt ha en relevant lärarutbildning. Vi har använt 

oss främst av befintliga kontakter, men även gjort mailutskick till fem lärare på en 

gymnasieskola i Malmö. Utfallet av detta blev att tre av informanterna är personer vi 

båda eller en av oss är bekanta med sedan tidigare, och en av informanterna är en ny 

bekantskap. Vår bedömning är att våra befintliga relationer med informanterna inte är så 

privata att det påverkat resultatet av intervjuerna eller observationerna nämnvärt. 

Gällande informanternas respektive skolor, yrkeserfarenhet och könsidentitet har vi 

eftersträvat variation. Resultatet blev fyra stycken lärare från tre olika skolor i Skåne, 

två män och två kvinnor. Två av informanterna har sångundervisning, däremot har alla 

sång som ett av sina huvudinstrument. Det är en ren slump och något vi skulle tänkt på 

tidigare för att möjligtvis få en mer varierad grupp informanter. Alla har förhållandevis 

lång erfarenhet av att undervisa och spannet sträcker sig från 13 till 25 år. Informanterna 

jobbar på skolor som enligt oss och våra fördomar är skolor med bra rykte och där 

eleverna har relativt hög till hög musikalisk nivå. Att informanterna har lång erfarenhet 
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av undervisning ser vi som positivt då de förmodligen tänkt över sin undervisning 

många gånger och omprövat sitt tillvägagångssätt. Vi ser det också som en större 

sannolikhet att de representerar musiklärare i allmänhet eftersom de inte är 

nyutexaminerade och har lärarutbildningen färskt i minnet. De har troligen jobbat fram 

egna metoder utifrån sin undervisningssituation.  

 

4.3.2 Informanter 
I resterande text använder vi fiktiva namn på våra informanter och nedan följer en kort 

beskrivning av varje person. 

Erik är lärare på ett gymnasium i Skåne. De elever han undervisar går natur- eller 

samhällsvetenskaplig utbildning med musikprofil. Han har jobbat som musiklärare i 

cirka 15 år, nästan enbart på gymnasium, och undervisar just nu i ensemble, kör och 

gehörs- och musiklära. Erik undervisar ibland även på högskola. Han har en 

musiklärarexamen från Musikhögskolan i Malmö och utbildningen hette då GG - 

grundskole- och gymnasielärare med inriktning mot klassundervisning.  

Leo jobbar på en liknande skola, där eleverna går natur- eller samhällsvetenskaplig 

utbildning med musikprofil. Han har arbetat som musiklärare till och från i cirka 22 år, 

sedan han gick ut Musikhögskolan i Malmö där han också läste GG. Han har endast 

undervisat på gymnasienivå och undervisar idag i ensemble och musikhistoria.  

Veronika är den med minst yrkeserfarenhet men har ändå jobbat som musiklärare i 

cirka 13 år. Hon har också jobbat enbart på gymnasium och undervisar i ämnena 

ensemble, ensemble med körsång, instrument och sång och gehörs- och musiklära. Hon 

har en musiklärarutbildning från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Skolan 

hon undervisar på är en gymnasieskola i Skåne som endast har estetiskt program med 

grenen instrument/sång. 

Iris har jobbat som musiklärare i cirka 25 år och är den med mest yrkeserfarenhet 

och även den med erfarenhet av olika skolformer. Hon har läst musiklärarutbildningen 

GG på Musikhögskolan i Malmö och har jobbat som musiklärare i alla skolformer utom 

förskola, det vill säga: låg- och mellanstadium, högstadium, gymnasium, folkhögskola 

och högskola. Hon säger dock att hon har väldigt lite erfarenhet av att undervisa i 

grundskola. Hon undervisar på ett gymnasium i Skåne och på en högskola i Sverige, i 

ämnena sång, ensemble, ensembleledning, kör och kördirigering. På gymnasiet 
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undervisar hon elever som går estetiskt program samt natur- och samhällsvetenskapligt 

program med musikprofil.  

 

4.3.3 Datainsamling  
Vi gjorde en observation per informant, och dessa skedde alltid före intervjun. Alla 

observationer var förlagda på lärarens arbetsplats och är gjorda på lärarens ordinarie 

ensembleundervisning, mellan 60 och 90 minuter långa lektioner. Under observationen 

fördes anteckningar av oss båda, som sedan har scannats in. Som utgångspunkt och 

hjälp för anteckningar använde vi oss av tre kategorier, inspirerat av ett 

observationsschema (se kapitel 4.2.1): 

 

Logos - Ämneskunskap och innehåll 

Pathos - Förmedla en känsla 

Ethos - Trovärdighet och karaktär 

 

Dock uppfyller vårt observationsschema inte kraven för att regelrätt kallas så. Vi har 

inte haft så tydliga kategorier att det observerade endast kan finnas under en kategori, 

och vi har heller inte haft tillräckligt många kategorier. Det observerade har fortsatt 

varit tolkningsbart och våra kategorier har enbart använts som en hjälp och en guide i att 

notera händelser och beteenden. 

Vid intervjeurna har vi båda medverkat och turats om att ställa frågor utan att på 

förhand bestämma vem som säger vad. I samband med varje intervju har informanterna 

fått en samtyckesblankett att skriva under (se bilaga). Där redogörs det för studiens 

tillvägagångssätt och syfte samt informantens rättigheter. I blanketten täcks alla de fyra 

huvudkraven in som är de grundläggande forskningsetiska principerna (se kapitel 4.6). 

Vi har gjort en intervju per informant och samtliga har skett efter observationerna. I två 

fall strax efter observationen och i resterande fall två respektive sju dagar efter 

observationen. Alla intervjuer är gjorda på lärarens arbetsplats och har varit mellan 15 

och 25 minuter långa. Vi har använts oss av en intervjuguide (se bilaga) som till viss del 

har varierats beroende på informantens svar, den har dock alltid innehållit 12 till 14 

frågor plus eventuella följdfrågor. Den var indelad i tre sjok: introduktion, ledarskap 

och retorik. Uppbyggnaden av intervjuguiden har skett med forskningsfrågorna i åtanke 

och har skrivits ner i något mer vardagligt tal för att det ska kännas naturligt när vi 



 22 

samtalar. Under intervjuerna ställer vi sällan oförberedda följdfrågor, men använder oss 

ibland av frågor för att förtydliga eller fördjupa ett svar. I några fall har vi hoppat över 

frågor när svar på tidigare frågor antytt att informanten inte har det intresse eller den 

kunskap för ämnet som vi tror krävs, och att det gjort frågan meningslös. Vi har vid alla 

tillfällen suttit i stängda rum utan insyn och har först spelat in med våra telefoner för att 

sedan transkribera materialet. Vi har valt att under intervjuerna inte föra några 

anteckningar om det som sägs, då det kan vara distraherande för den som intervjuar 

(Bryman, 2018).  

 

4.4 Analys  
Transkriberingen av det insamlade materialet hamnade i fyra olika dokument, ett för 

varje informant. Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att tonen i intervjun 

bevaras, och att utskriften i största mån speglar de särdrag som kan vara viktiga för 

studiens resultat. Vidare beskriver de vikten av att på ett klart och tydligt sätt kunna 

formulera det som sagts i skrift. För att undvika att det transkriberade materialet skulle 

bli rörigt och svårtolkat följde vi några gemensamma regler i hur intervjuerna 

transkriberades: 

 

Ta bort upprepningar av ord som exempelvis ”som att, som att, som att i…”  

Ta bort ehm, eh, som är kortare än ca. 2 sek. 

Ta bort obetydliga svarsord tex. mm, hm, ah, okej 

(ord) kortare svarsord av betydelse, i en mening 

”ord” för återgivet tal 

[ord] för att beskriva icketext tex. känslor och händelser 

ord för betonade ord 

~ord~ för ord vi tror informanten sagt 

~?~ när vi ej kunnat uppfatta vad informanten sagt 

 

Vår analys av det transkriberade materialet har inspirerats av och använt delar ur 

metoden helhetsanalys (Holme & Solvang, 1997). Först hittade vi olika teman eller 

problemområden vid första genomläsningen, som sedan antecknades i punktform i 

samma dokument. Våra teman har vi sedan gjort en systematisk analys av utifrån våra 

frågeställningar, vilket innebär att vi har gått tillbaka flera gånger och försökt hitta 
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särpräglade eller insiktsfulla citat som skulle kunna vara intressanta, genom att 

färglägga vissa meningar. ”Det här arbetet är i stor utsträckning som att lägga pussel. Vi 

måste flytta olika bitar och pröva oss fram innan bilden faller på plats” (Holme & 

Solvang ,1997, s. 142). Utifrån analysen har vi sedan kunna klargöra studiens resultat 

och skapa relevanta ämnesområden utifrån vår frågeställning. Anteckningarna från 

observationerna har varit till god hjälp för att understödja vissa av dessa teman och det 

har givit oss mer tyngd och perspektiv till informanternas uttalanden.  

 

4.5 Resultatens reliabilitet och tillförlitlighet 
Vi valde att göra observationen innan intervjun för att lära känna informanten lite bättre, 

och för att underbygga informanternas svar och resonemang i intervjun. Vi upplevde att 

mötet vid observationen även gjorde att intervjun kändes mer avslappnad, och tror att vi 

fick ut ett bättre resultat eftersom vi valde att göra datainsamlingen i den här ordningen. 

När man skapar tillit till en informant kan personen dock få vissa förväntningar, och då 

vilja ge de svar som den tror att forskaren vill ha (Holme & Solvang, 1997). Det vill 

säga att informanten inte vill göra forskaren besviken. Vi tror inte att någon av våra 

informanter har påverkats märkbart på det här sättet, men är medvetna om möjligheten. 

För att få genuina svar kring lärarens resonemang om retorikens idéer i 

ensembleundervisning, ville vi inte i förväg berätta för mycket om vad vårt arbete 

handlade om. Innan observationen sa vi istället att arbetet handlade om ledarskap i 

ensembleundervisning, för att ge informanten ett bredare perspektiv av ämnet. Innan 

intervjun bad vi informanterna att läsa och skriva på en samtyckesblankett, där vi för 

första gången introducerade orden ”retorikens idéer i ensembleundervisning”. På så sätt 

berörde vi ämnet och kanske fick informanten att tänka i banor av retorik även när de 

svarade på frågor kring ledarskap, som var det ämne som togs upp först i intervjun. I 

intervjuns inledande del uppmanas informanten att svara så ärligt den kan, och vi 

informerar om att vi inte förväntar oss att den ska äga en viss typ av kunskap eller inte.  

För att en studie ska ha god reliabilitet menar Patel och Davidson (2003) att det är en 

förutsättning att intervjuaren och observatören är tränade. Vi är inte tränade men anser 

oss båda ha god förmåga att samtala med människor. För att få relevant fakta, ville vi 

under intervjun undvika att komma med egna åsikter eller förklaringar. Holme och 

Solvang (1997) menar att det är viktigt att följa upp de problemområden som dyker upp 

i intervjun, men det är också viktigt att den som intervjuar inte prackar på sina egna 
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uppfattningar. Vidare hävdar de att det till och med är bra att framstå något naiv och 

ovetande men trots det engagerad.  

Att vara två observatörer har varit till fördel då vi har kunnat göra anteckningar 

parallellt som vi sedan har jämfört, vilket har medverkat till resultatets tillförlitlighet. 

Patel och Davidson (2003) kallar det för interbedömarreliabilitet när man använder sig 

av två observatörer vid samma tillfälle. Vi anser att det har varit en fördel att vara två 

som vid intervjuerna har kunnat ställa följdfrågor och göra tolkningar av svar. 

Vi ansåg att det var tillräckligt att intervjua fyra lärare om man ser till arbetets 

omfattning. Att informanterna visade sig ha stor erfarenhet tror vi är en fördel. Vi tror 

det ger en bättre bild av hur retorikens idéer har etablerat sig i skolorna, än om 

informanterna hade varit nyexaminerade. 

Eftersom vi endast deltar på en lektion med varje informant finns risken att just den 

lektionen inte är representativ för helheten (Patel & Davidson, 2003). Trots detta anser 

vi att observationerna tjänat ett viktigt syfte. De har gett uppslag till följdfrågor under 

intervjuerna och underbyggda resonemang i resultatet.  

 

4.6 Etiska frågor 
För att garantera god forskningssed i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 

finns det fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har formulerat, 

och som vi använt för att genomföra vår studie på ett etiskt korrekt sätt. 

Samtyckeskravet och informationskravet är två krav som dels ger informanterna 

information om studien, dels vetskap om deras rättigheter, som att de vid behov kan 

avbryta. Vi använde en samtyckesblankett (se bilaga) för att uppfylla dessa krav. 

Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess, och innebär att 

informanterna förblir anonyma genom att till exempel göra en dekryptering av deras 

identitet. Detta uppfyller vi genom att använda fiktiva namn på informanterna samt att 

deras respektive skolor förblir anonyma. Nyttjandekravet innebär att den data som 

samlas in från våra informanter uteslutande får användas i forskningssyfte och ingenting 

annat, detta framhävs även i samtyckesblanketten. 

Vi har försökt vara etiskt sensitiva intervjuare. ”En etiskt sensitiv intervjuare vill inte 

utsätta någon han eller hon talar med för överdriven press, utan han eller hon bör vara 

beredd att avbryta en viss inriktning på frågorna om de skapar oro hos 

intervjupersonen” (Bryman, 2018, s. 570). Vi har varit försiktiga vid intervjuerna, det 
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vill säga beredda på att ändra riktning eller avbryta om vi märker att några av frågorna 

skapar missnöje eller olust hos informanterna. 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån de fyra informanter vi har 

intervjuat och observerat. Presentationen av resultatet anknyter till våra 

forskningsfrågor där informanternas resonemang kring retorik i ensembleundervisning 

står i fokus. Eftersom vi i intervjuerna utgick från att informanterna inte hade någon 

kunskap i retorik använde vi i vissa frågor ordet ledarskap istället för retorik, för att 

möjliggöra ett bredare perspektiv och en smidigare ingång till ämnet. Detta med 

förhoppningen att några av dessa resonemang även skulle gå att koppla ihop med 

retorikens idéer. Kapitlet är uppdelat i tre teman med underrubriker. Informanterna 

benämns som Veronika, Erik, Iris och Leo (se kapitel 4.3.2).  

 

5.1 Trovärdighet och ledarskap 
Erik menar att trovärdigheten ofta sitter ihop med hela lärarrollen. Han kopplar det 

också till att vara auktoritär1 och att motivera sina instruktioner eller uppgifter för att få 

eleverna att haka på, men påpekar att eleverna på denna skola är tillräckligt motiverade 

själva. Han förlitar sig på att han som lärare har skapat en typ av ledarskap som gör 

honom trovärdig och som eleverna tror på, genom att visa på kontinuerligt stabila 

ämneskunskaper och att behandla eleverna väl. Han anser inte att sättet han presenterar 

en ny uppgift på påverkar.  

Veronika ser också, likt Erik, på trovärdigheten som något som byggts upp under en 

längre tid, en relation med eleverna. Både hon och Leo säger att det är ett jätteviktigt 

arbete i början. Leo säger att trovärdighet är något han tänker på medvetet och ofta, och 

beskriver sitt tillvägagångssätt (se kapitel 5.2.1) som ett verktyg för att skapa trygga, 

initiativtagande och skötsamma elever.  

Iris reflekterar mer över olika verktyg hon använder och inte över huruvida 

trovärdighet är något som är extra viktigt i början eller något som byggs över tid. 

Frågan är också ställd på ett sätt som inbjuder till en beskrivning av ens verktyg.  

 

                                                
1 Kanske menar Erik auktoritet. Skillnaden är att en auktoritär ledare inte respekterar sina underordnade, 
medans en ledare med auktoritet visar ömsesidig respekt och kan, i relation med sina underordnade bygga 
sin auktoritet (Andersson & Runesson, 2007). 
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5.2 Verktyg 
Nedan presenteras informanternas resonemang kring verktyg för skapandet av 

trovärdighet. Vidare följer informanternas beskrivning, tillsammans med det vi sett på 

observationerna, av de ickeverbala verktygen som kroppsspråk, energi och ljudande 

instruktioner.  

 
5.2.1 Verktyg för att skapa trovärdighet 

Erik säger sig inte använda några verktyg men nämner ändå sina ämneskunskaper och 

att behandla eleverna väl som ett verktyg för att skapa trovärdighet och respekt.  

När Veronika beskriver utgår hon från att gruppen är ny för henne och att bygga 

trovärdighet, och säger då att hon till att börja med ”kompromissar” med eleverna och 

väljer material som hon tror eleverna går igång på, för att senare välja något hon tycker 

är speciellt lärorikt. Hon tycker det är viktigt att hon visar att hon gillar det de gör och 

att hon visar sig icke dömande till allting. Hon berättar om ett exempel ur sin 

undervisning när eleverna och hon själv tagit med låtar de gillar, där hon börjar med att 

berätta om sin och varför den betyder mycket för henne, för att knyta an till sig själv. 

Likadant med eleverna, de får visa upp något, beskriva det och lära sig att ge positiv 

feedback, inte döma varandra och att stötta varandra, även läraren. Hon försöker också 

få eleverna medvetna om hur de pratar med henne och varandra. Till exempel när en 

elev säger sig hata en låt som läraren valt, tar hon upp det och påpekar att hon har 

arbetat med den och att de ska tänka på hur de ger feedback till varandra, även henne. 

Hon visar sig lite sårbar.  

Likt ovan beskriver Iris hur hon ofta knyter an till egna erfarenheter och känslor för 

att skapa trovärdighet i förmedlingen av en ny uppgift. Hon påpekar också vikten av 

tydlighet, att det finns möjligheter för eleverna att höra det som sägs. Vidare beskriver 

hon att hon, för att skapa trovärdighet, väldigt ofta sjunger instruktioner och överlag 

instruerar med hjälp av musik snarare än tal. 

Leo beskriver att han är extra tydlig i vad han säger och varierar eller kombinerar 

allvar med en mer avslappnad framtoning för att få trygga, initiativtagande och 

skötsamma elever. Han tycker det är viktigt att vara tydlig i olika roller, det vi tolkar 

som det han tidigare beskrivit som allvarlig och lättsam, och i sina instruktioner. 
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5.2.2 Kroppsspråk, energi och ljudande instruktioner 
Under våra observationer såg vi att alla informanter någon gång använde sig av 

ljudande instruktioner och att tre av fyra informanter använde kroppen för att förklara 

något. Med ljudande instruktioner menar vi alla ljud som inte är tal. Det kan vara något 

som sjungs, ett trumkomp som beskrivs med hjälp av ljud från munnen eller ett utrop 

mitt under en låt för att förstärka att eleverna gjort rätt. Hos Iris upplevde vi att hon 

förstärkte sina instruktioner med hjälp av handrörelser och ansiktsuttryck. Hon diggade 

ofta med i musiken och rörde sig runt i rummet för att hjälpa till. Under intervjun 

berättar hon också själv att hon ofta flyttar sig runt i rummet när hon har ensemble och 

att hon tycker det är skönt att stå vid olika personer så att instruktionerna kommer från 

lite olika håll. Kroppsspråket är en viktig aspekt för henne. 

 
Precis som jag också kan visa att det svänger för att jag dansar med 
eller. Det har jag själv upplevt väldigt lite av lärare i ensemble. Att det 
syns på deras kropp att man spelar i samma rum där de är. (Iris)  

 

Hon beskriver att hon ofta sjunger instruktioner, som till exempel ett trumkomp eller en 

baslinje. Både Iris och Veronika anser att sättet de ger instruktioner på är snarlikt i 

ämnena kör och ensemble, medan Erik upplever att han är mycket mer drivande i kör 

till skillnad från ensemble, där han ofta presenterar en låt som eleverna sedan är med 

och diskuterar och influerar. Han säger att kören kräver mer energi och aktivitet från 

honom, men också att det skiljer sig beroende på vilken ensemblegrupp han har. Under 

observationerna var Erik den av informanterna som använde mest kroppsspråk och 

ljudande instruktioner. Exempelvis sjöng han med i musiken, illustrerade ofta med 

armarna samt sjöng melodier eller komp för att förklara. Det förekom även flera 

spontana utrop som respons på något som han tyckte eleverna gjorde bra.  

Leo gav ett exempel på hur hans ensemblelektioner skiljer sig från hans 

klassrumsundervisning. Han menar att i ett vanligt klassrum sker interaktionen genom 

handuppräckning och frågor medan han i ensembleundervisning är mer en observatör 

eller vägledare där han låter eleverna samarbeta, prata mycket och spela själva. Han 

menar också att det unika med att ge instruktioner i ensemble är att de kommer efter 

behov. Tydlighet i instruktioner och tydlighet i kroppen menar han är viktigt, eftersom 

eleverna också jobbar med känslor och kroppen i ensemble. Till skillnad från de andra 

informanterna satt Leo i en ring med eleverna under hela lektionen istället för att stå 

eller röra sig i rummet. 
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Vi frågade om det finns någon skillnad på hur Veronika ser på instruktioner i 

ensembleundervisning gentemot andra ämnen. 

 
Det är så viktigt med entusiasmen där, det är så viktigt med det och 
det kanske man inte tänker i ett teoretiskt ämne musikteori ”Nu, kom 
igen nu ska vi!” [klapp] ”Nu ska ni förstå vad ett Dm7 är!” Utan då är 
det ju liksom... Det är det här att våga spela till liksom. Att våga göra 
någonting och då behöver du ha energi. Det är så fysiskt. (Veronika)  

 

Vidare menar hon att hon vill ge eleverna av sin energi. Hon vill att eleverna ska våga 

öppna upp, visa vem man är och lita på sin förmåga, och tycker att det skiljer sig från 

många andra ämnen. Hon jobbar stenhårt med kroppsspråket säger hon, och hon tror att 

kroppsspråket, energin och kommunikationen har lite med retorik att göra. Under vår 

observation upplevde vi också att hon hade mycket energi, visade känslor, hade varierad 

melodi i rösten och anpassade sitt ansiktsuttryck och sina rörelser till åhörare.  

 

5.3 Resonemang kring retorik och undervisning 
I detta kapitel redogör vi först för informanternas utbildning i retorik. Vidare följer en 

beskrivning av vad informanterna upplever sig sakna i sitt ledarskap samt 

informanternas tankar kring retorik och lärande. Avslutningsvis redovisas 

informanternas beskrivning av de muntliga förberedelserna inför undervisning i 

ensemble. 

 

5.3.1 Utbildning i retorik 
Ingen av våra informanter har fått någon utbildning i retorik i sina respektive 

utbildningar. Erik säger att han inte alls har saknat det. Veronika frågar vilka retoriska 

färdigheter vi syftar på och då svarar vi tillbaka med kort summering av de sakerna som 

hon själv tagit upp: förmedla känslor, information och kontrollera kroppsspråk. Vi 

tillägger själva att skapa trovärdighet. Veronika tycker det hade varit fantastiskt att få 

läsa på mer om det här och även ledarskap i stort och att stå inför en grupp. Leo säger 

att han tror att det hade varit väldigt användbart på lärarutbildningen med retorik och ett 

medvetande om retoriken, men att han aldrig stötte på ordet under sin tid på 

musiklärarutbildningen. Iris tror att mer utbildning inom retoriken hade gjort att man 

hade fått större förståelse för varandra när man talar, och att man hade kunnat utveckla 



 30 

sitt språk ytterligare. Däremot är hon osäker på om hon själv saknade det i sin 

utbildning. 

 

5.3.2 Upplevelsen av saknad kunskap 
Alla informanter upplever att de saknar någon kunskap som hade utvecklat deras 

ledarskap. Erik och Veronika berättar båda att de saknar ämneskunskaper. Erik säger att 

han saknar metodiska kunskaper i jazzensemble och upplever att han hade kunnat 

vägleda eleverna bättre och matcha de duktiga eleverna om han hade haft bättre 

metoder. Däremot i ämnet körsång upplever han att de metodiska kunskaperna räcker 

till. Veronika berättar att hon hade velat spela fler instrument bättre för att slippa vara 

fast i utgångspunkten piano, sång och kroppsspråk. Hon säger att hon kompenserar sina 

ämneskunskaper med ett tydligt ledarskap, kommunikation och feedback och berättar 

att hon fokuserar på sina styrkor. Vidare berättar Veronika att hon känner flera 

medarbetare som både är helt fantastiska ensemblelärare som kan alla instrument och 

som också är fantastiska ledare, och att hon önskar att hon kunde båda delarna lika bra. 

Leo upplever ibland att han skulle vilja ha större auktoritet. Han berättar att han ofta 

utgår från det skämtsamma, att det ibland går över till det ganska mycket och att det kan 

skapa en osäkerhet kring vem som är auktoriteten i klassrummet. Iris berättar att det är 

lättare att undervisa om man kan känna igen sig i eleven, och att det är svårt när man 

inte förstår varandra eller fungerar helt olika. Exempelvis när en elev utmanar om 

ledarskapet eller när en elev är utanför ens fattningsförmåga. Hon hade därför velat ha 

en större inlevelseförmåga och förståelse för dessa elever och hur man fungerar olika.  

 

5.3.3 Informanternas tankar kring retorik och lärande 
Informanterna gav något olika beskrivningar när de öppet fick resonera kring vad ordet 

retorik innebar för dem själva, utifrån deras erfarenhet. Erik tvekade på om han hade 

något bra svar på frågan, men utvecklade en tankegång om att det handlar om att möta 

eleverna, motivera sina svar och förklara varför man ber eleverna göra vissa uppgifter. 

Han tänker på retorik som en dialog, där han inte vill komma med några definitiva 

sanningar. Han menar att man genom dialog kan mötas i till exempel valet av en låt i 

ensemble och kopplar på så vis retoriken med lärandet. Vidare berättar han också att det 

skiljer sig väldigt mycket i kör jämfört med ensembleundervisning. Han menar att i en 

kör på 35 personer är det mycket svårare att hålla en öppen dialog. I likhet med Erik 
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berättar Veronika att hon inte riktigt vet vad retorik är, men att hon tror att retoriken 

handlar om hur man kommunicerar med en grupp, hur man använder sitt kroppsspråk, 

hur man ställer frågor och hur man lägger fram saker och ting. Sammanfattningsvis tror 

hon att det handlar om hur man fångar en grupp. Eftersom hon är osäker på vad ordet 

innebär reflekterar hon inte över det i sin undervisning. Hon säger sedan att om hon 

hade läst in sig på retorik skulle hon nog känna igen sitt ledarskap där. Till skillnad från 

Erik och Veronika säger inte Leo och Iris öppet att de är osäkra på ordet retorik. Leo 

beskriver ordet retorik som medveten formulering, väldigt välformulerat och 

övertygande som trycker på rätt knappar. Han menar att det är något verbalt och 

resonerar om att det kan handla om att övertyga sina elever.  

 
Jag kan ju förmedla om det är nånting jag tycker är viktigt eller om det 
är någonting som [paus] allmänt liksom i världen är känt som viktig 
kunskap. Med rätt formuleringar. Och det kan…, det tror jag i alla fall. 
Då kan man lura, eller övertyga eleverna till att komma ihåg en sak 
bättre. (Leo) 

 

Däremot anser han inte att det är lärarens uppgift att övertyga, utan läraren ska bara 

belysa eller förmedla. Han menar att eleven eller mottagaren själv tar det sista steget till 

att bli övertygad, men att läraren har betydelse. Vidare berättar Leo att när han tar med 

en låt i ensemble så kan han först säga att ”det här är skitbra” och visa det med hela 

kroppen, men sedan också säga att alla tycker olika och ge olika exempel på 

anledningar varför man inte måste tycka låten är lika bra som han själv. 

Iris beskriver retorik som ordval, accenter, pauser och att göra sig tydlig. Hon är den 

enda av informanterna som också nämner språkbruk. Vidare säger hon att kopplingen 

retorik och lärande är viktigt, och att hon i sin undervisning försöker hålla ordval och 

språkbruk uppdaterat för att alla i gruppen ska förstå. 

 
Syftet är att fler i gruppen ska förstå mig med de orden jag väljer så att 
jag inte behöver säga det på många olika sätt. (Iris) 

 

Därmed anser hon att instruktionerna blir effektivare genom att ha ett medvetet 

språkbruk. 
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5.3.4 Förberedelser inför ensembleundervisning 
Erik säger att han inte på något sätt förbereder sig inför ett undervisningstillfälle. Han 

menar att har man jobbat som lärare så länge som han har, har man förhoppningsvis det 

med sig in i ett rum. Med ”det” menar han sannolikt förmågan att övertyga eller att ”ta 

rummet”, eftersom det var formuleringar som fanns med i frågeställningen. Han lägger 

sedan till att han förbereder sig rent musikaliskt, både praktiskt och teoretiskt, samt gör 

en övergripande tidsplan för vad som är rimligt att hinna under lektionen. Leo har den 

liknande uppfattningen att bortsett från det musikaliska materialet, till exempel en not 

eller ljudfil, förbereder han sig inte inför en lektion i ensemble. Han tror att det bara är 

rutin.  

Veronika säger att hon inte förbereder sig på hur hon ska tala inför en 

ensemblegrupp. Hon upplever att eleverna litar på henne och att tala inför en grupp 

alltid har känts naturligt och oproblematiskt. Likt Erik och Leo har alltså Veronika 

ingen medveten retorisk förberedelseprocess. Hon kopplar ihop ämneskunskaper med 

förmågan att övertyga och säger att när man är trygg i sin kunskap skiner det igenom. 

Hon ser däri ett potentiellt utvecklingsområde i sin ämneskunskap. Däremot säger hon 

att just nu känner hon sig trygg. 

Iris har tidigare under intervjun talat om att hon ägnar rätt mycket tid åt ordval och 

språkbruk, med syftet att alla ska förstå och inkluderas. Hon menar att hon framför allt 

förbereder sig med detta som mål. Hon beskriver ett exempel: 

 
Jag kan, om jag ska presentera en ny låt och vi ska prata om form till 
exempel, så har jag förberett hur jag vill kalla de olika delarna, varför 
jag vill kalla de så eller om jag faktiskt vill att den här gruppen ska få 
sätta ord på det själva och jag inte ska komma med några ord. För att 
det kanske finns andra bättre ord för den gruppen att förstå, med den 
formen eller vad det nu kan vara. (Iris)  

 

Hon tillägger att ju större skillnad det är i ålder på lärare och elever, desto större 

skillnad i språket, en av anledningarna att hon ofta tänker på ordval och språkbruk i sin 

planering. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet utifrån studiens syfte och de teoretiska perspektiv 

som lyfts fram i litteraturen. Studiens syfte är att undersöka musiklärares retoriska 

medvetenhet och användning av retoriska verktyg. I slutet av kapitlet presenteras 

slutsatser och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Förberedelser och planering 
Endast en av informanterna säger att de förbereder sig inför en lektion då de till 

exempel ska presentera något eller vara språkligt övertygande. Man kan anta att 

informanterna, som alla har lång erfarenhet av undervisning, omedvetet förbereder sig. 

Kanske har de funderat på ett syfte med uppgiften/lektionen, kanske har de övervägt att 

använda andra ord när de insett att eleverna använder samma, kanske har de någon gång 

funderat över hur de ska inleda och avsluta en lektion? Syftet, eller viljeinriktningen, 

och dispositionen av en lektion eller ett moment nämns av Almström Persson m.fl. 

(2016) som viktiga för lärare, och vi känner också igen oss från vår lärarutbildning. 

Sigrell (2008) menar att det är relevant för lärare att värdera faktorer som språkval och 

vilka mottagarna är. Vi tror att informanterna någon gång har tänkt på detta. Dock 

nämner ingen, med undantag för Iris, det som en del av planeringen. Erik och Leo tror 

att förmågan att ”ta rummet” eller att presentera något kommer från deras erfarenhet 

och rutin. Veronica anser att det i hennes situation handlar om fallenhet för att verka 

trovärdig och att tala inför en grupp. Vi håller till viss del med om att dessa 

omständigheter förmodligen spelar sin roll men frågar oss samtidigt hur man som 

nyutexaminerad lärare går tillväga ifall man inte har vare sig rutin eller fallenhet? Är 

man då utelämnad till att invänta mer erfarna tider eller blir man då mer benägen att 

förbereda sig eftersom resultatet av ens sviktande rutin och fallenhet ger direkt utslag? 

Det är intressant att leka med tanken på vad skillnaden skulle bli på en lektion med en 

erfaren, oförberedd lärare gentemot en oerfaren, välförberedd lärare. Vi har inget svar 

på den frågan och tror att båda lärarna förmodligen skulle ha för- och nackdelar.  

Informanterna skulle troligtvis hjälpas av att tydliggöra olika delar i sina 

förberedelser och göra dem synliga, eftersom vi tror att de redan gör flera av dessa 

förberedelser som nämns i partesmodellen, men inte uttryckte det för oss. Enligt 

Kindeberg (2011) ses didaktiken som den centrala rollen i lärares yrkesspråk, när det 
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kommer till planeringen av undervisning, och det är sällsynt att läraren förväntas 

kommunicera kring de retoriska förmågorna som trovärdighet, engagerande och 

vältalighet. Reflekterar lärarna inte över de muntliga förberedelserna på grund av 

bristande förväntningar, kunskap eller ointresse?  

 

6.2 Röst och kroppsspråk som verktyg 
Under observationerna såg vi att alla informanterna verkar ha avslappnad och tillåtande 

atmosfär på sina lektioner. Stämningen var god och flera av eleverna kom med förslag 

och kommentarer utan att bli tillfrågade eller räcka upp handen. Något vi inte lika ofta 

upplevt i mer teoretiska ämnen. Skämt förekom på alla lektioner, både från lärares och 

elevers sida. Dessa förhållanden upplever vi är frekvent förekommande i 

musikundervisning och i ensembleundervisning i synnerhet, att döma av våra tidigare 

erfarenheter, både som elever och lärare. Kan det tydliga användandet av kroppsspråk i 

ensembleundervisning ha något att göra med att musiklärare ofta anses ha goda 

relationer med sina elever? Eftersom kroppsspråket enligt Pusztai (2015) anses spegla 

talarens moraliska karaktär, humör och maktrelation tror vi att det kan ge tydlighet till 

eleverna som lättare vet vad som förväntas av dem. Gunnarsson (2012) skriver om hur 

man upplevs vara en entusiastisk lärare. Tre av informanterna stämmer in på den 

beskrivningen och använder sig då av humor, skrattar och ler ofta, de använder sin röst 

på ett varierat sätt och anpassar sin ton och volym. Den fjärde informanten använder sig 

också en del av humor men inte nämnvärt av resterande förmågor, enligt vår 

uppfattning. Samma tre informanter nyttjar gestik och rör sig också runt i rummet 

vilket, enligt en studie beskriven av Gunnarsson (2012), skapar god närvaro/närhet i 

klassrummet. Det är intressant att den enda informanten som också undervisar i ett 

skolämne som är mer teoretiskt, i ett traditionellt klassrum där eleverna sitter vid bänkar 

och arbetar med papper och penna, är den av informanterna som ser sin lärarroll i 

ensemble som mer passiv, observerande och vid behov. Informanten ser sig som mer 

aktiv i det traditionella klassrummet. 

Vi upplevde att samtliga informanter värderar, enligt Pusztais (2015) begrepp, 

sociokulturell korrekthet och kommunikativ lämplighet. De är alla passande, tydliga och 

visar mer eller mindre engagemang. Andra psykologiska faktorer som nämns av Pusztai 

(2015) som förstärkande, sammanfattande och förtydligande faktorer, är utstrålning och 

karisma. Om man ser på dessa begrepp som förmågor som kan förstärkas av energi och 
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entusiasm kan informanterna dra nytta av det då tre av dem visar relativt mycket till 

mycket energi och entusiasm. Det kan också kopplas samman med det som nämnts 

ovan om entusiastiska lärare.  

Till kroppsspråket kopplas också andning, talteknik, röstanvändning och röstverktyg 

som rytm, betoning, volym, ton, tempo, paus och riktning (Gunnarsson, 2012). Alla 

informanterna använder sig av någon typ av ljudande instruktioner, som inte är tal. 

Rösten är enligt Kindeberg (2011) ”Lärarens viktigaste och mest använda 

arbetsredskap...” (s. 29). Hon syftar dock på de talade orden när hon skriver detta. Om 

vi fritt får översätta detta till ljudande instruktioner i ensembleundervisning har vi sett 

att alla lärare utnyttjar detta verktyg. Vi upplever också att det förbättrar 

kommunikationen då det är mer tidseffektivt att till exempel sjunga ett komp än att 

beskriva det med ord, alternativt byta plats med trummisen och spela det. Att läraren 

uttrycker sig med musikaliska medel tror vi stärker lärarens uttryck av engagemang och 

intresse för ämnet, och därmed hur eleverna känner för ämnet.   

 

6.3 Trovärdighet 
Alla informanterna beskriver på något sätt vad litteraturen menar är komponenter till att 

skapa trovärdighet eller ethos. Vi kopplar ihop det Iris och Veronica säger om att knyta 

an till egna erfarenheter och att vara ärlig, uppriktig och att bjuda på sig själv till det 

Gunnarsson (2012) skriver om karaktär (se kapitel 3.3.1). Vidare menar de att de visar 

eller berättar om sina känslor för att skapa trovärdighet, något som vid första tanken 

skulle kunna kopplas till pathos, där målet är att förmedla och påverka känslor 

(Almström Persson m.fl., 2016). Vi tänker dock att det i detta fall snarare anspelar på att 

vara en förebild. Vi tolkar både Veronicas och Iris beskrivning på det sättet. Det är 

enligt Quintilianus, beskriven av Gunnarsson (2012), ett av lärares främsta medel att 

övertyga. 

Erik, Leo och Iris beskriver hur de använder ämneskunskaper, musikaliska 

instruktioner respektive tydliga instruktioner, något som vi tycker kan kopplas till 

Gunnarssons (2012) avsnitt om kompetens (se kapitel 3.3.2). De innefattar alla någon 

typ av ämneskunskap, något som är nödvändigt för att skapa trovärdighet. Vidare 

beskriver Erik och Veronica att de tycker det är viktigt att möta och behandla eleverna 

väl. Det kan tyckas som en självklarhet men känns ändå viktigt att nämna. Som en del i 

att skapa trovärdighet beskriver Gunnarson (2012) välvilja. Det innebär till exempel att 
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jobba mot samma mål och att visa att man förberett sig just för de specifika eleverna 

(Gunnarsson, 2012). Det kan definitivt dras paralleller med att möta eleverna, som 

Veronica nämner.  

Leo och Erik nämner båda något som vi förknippar med maktrelationer. En av dem 

pratar om auktoritet och den andra om att kombinera allvar med lättsamhet. Vi har i 

litteraturkapitlet skrivit om maktrelationer mellan lärare och elever, men som något som 

är generellt för retorik och inte specifikt för att skapa trovärdighet. Vi tror dock att 

kunskapen om maktrelationer påverkar undervisningen. Pusztai (2015) menar att man 

som lärare förutsätts kunna använda sig av alla tre maktpositioner: dominant, jämställd 

och underordnad. Då Iris resonerar kring vad hon skulle vilja utveckla i sitt ledarskap, 

nämner hon maktrelationer som en del och något som påverkar henne i hennes arbete. 

Något vi tycker är intressant är hur två av informanterna säger att trovärdigheten är 

något som byggs upp under en längre tid. Enligt Almström Persson m.fl. (2012) kan 

ethos förändras från gång till gång och under ett och samma tal. Därför kan man anta att 

trovärdighet är något som skulle vara värt att lägga fokus vid och förbereda vid varje 

lektionstillfälle, inte bara i början, eller hoppas på att det ska bli bra framöver. Däremot 

verkar, enligt vår enda observation, dessa lärare ha förmågan att skapa trovärdighet 

ändå. Det blir då intressant att reflektera kring hur stor del av trovärdigheten som styrs 

av planeringen. Förhållandet planering och erfarenhet blir återigen spännande. Påverkar 

planeringen mindre ju större erfarenhet läraren har och är lärarna i så fall medvetna om i 

vilken mån? 

Alla informanterna verkar känna sig mer eller mindre trygga i att skapa trovärdighet, 

även om de inte uttryckligen säger det. De har alla ett relativt snabbt svar på vår fråga 

och är inte osäkra på sina svar. Vi tror att när vi ställer frågan om trovärdighet är det ett 

begrepp de känner igen, vid den här tidpunkten i intervjun har vi inte heller introducerat 

ordet retorik. 

 

6.4 Att resonera kring och medvetandegöra retoriken 

som lärare 
Erik och Veronika uppfattar ordet retorik som en form av kommunikation eller dialog. 

Hur står sig då dessa svar mot litteraturen? Almström Persson m.fl. (2016) resonerar 

kring retorik som påverkan och argumentation, och nämner att dessa begrepp kan 

kopplas till lärarens roll. Ser man på påverkan som att vilja ge kunskap, insikter och nya 
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perspektiv kan det vara relevant, och betraktar man argumentation som konstruktiva 

samtal så finns det flera likheter med det Erik beskriver. Han pratar om att möta och 

göra uppgifter relevanta för eleverna i till exempel låtval, och att motivera sina svar utan 

att komma med definitiva sanningar. Han är själv osäker på sitt svar.  

Veronika tror att retorik innebär bl.a. kommunikation och hur man fångar en grupp. 

Detta går att koppla till det pedagogiskt retoriska perspektivet och det som handlar om 

de talade ordens dynamik (Kindeberg, 2011). Eftersom hon inte reflekterat över sin 

retorik i undervisningen eller är påläst i retorik, kan hon själv inte placera begreppen i 

det retoriska perspektivet. Utan ett retoriskt perspektiv blir det också svårt att språkligt 

uttrycka retorikens del i kommunikationen som Sigrell (2008) menar är påverkan. Här 

tror vi att det finns möjlighet att få ett bredare perspektiv och att utveckla språk och 

strategier, utifrån det Pusztai (2015) talar om i kapitlet omedveten kunskap. Det gäller i 

mer eller mindre utsträckning alla våra informanter. Ingen av dem talar om retoriken 

som en arbetsprocess (Gunnarsson, 2012) eller en retorisk arbetsprocess. 

Informanternas resonemang kring ordet retorik har vi kopplat till ethos, pathos och 

logos, även om de orden aldrig nämns. Triaden är väsentlig för det som Kindeberg 

(2011) skriver om den muntliga relationen, och Sigrell (2008) menar att den är starkt 

kopplad till vår teoretiska kommunikationsförståelse och övertygelseförmåga. Likaså 

menar Pusztai (2015) att det som lärare är viktigt att balansera dessa förmågor.  

Informanterna hade kunnat placera in sina saknade kunskaper i triaden. Exempelvis 

Veronikas upplevda saknad av ämneskunskaper, Erik och saknaden av de metodiska 

kunskaperna i jazzensemble, Leos vilja att ha mer auktoritet och Iris upplevda 

utvecklingsområde i att känna igen sig i eleverna, att förstå varandra och att, som Sigrell 

(2008) beskriver det, göra en tanke gemensam. Både Leo och Iris ser retoriken mer 

utifrån språket och hur man väljer att formulera sig. Speciellt Iris som anser att 

instruktionerna blir effektiva med ett medvetet språkbruk. Hon uppfattar bland annat 

retorik som att göra sig tydlig, vilket samspelar något med Kindebergs (2011) 

resonemang kring att kunna tala på ett igenkännande sätt och att kunna leda en 

tankegång genom olika hållpunkter men samtidigt återknyta till huvudpoängen, även 

om Iris kopplar det mer till ordvalet än den muntliga kommunikationen. Iris upplever vi 

ha ett pedagogiskt retoriskt perspektiv (Kindeberg, 2011) enligt vår uppfattning på 

observationerna, och i intervjun då hon reflekterade över elevernas olika förutsättningar 

och det som Kindeberg (2011) skriver om ”... att hänsyn tas till mänskliga biologiska, 

moraliska och politiska villkor”.  
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Leo ser retoriken som något muntligt eller språkligt, mer i form av en monolog än de 

andra informanterna. Däremot anser han inte att man som lärare ska övertyga sina 

elever, utan att det är elevernas egen uppgift. Eftersom han, lite skämtsamt, nämner 

ordet lura i samma mening som övertyga, och att han ibland menar att det är lärarens 

uppgift att övertyga och ibland inte, antar vi att begreppen övertyga och övertala inte är 

definierade här. Enligt litteraturen uppfattar vi det som lärarens uppgift att övertyga om 

man har rätt intention och definition på ordet. Har man det, tror vi att man kan gå vidare 

och utveckla sin förmåga att övertyga med hjälp av ethos, pathos och logos. 

Vi tror att alla lärare hade stärkts om de haft en större medvetenhet och harmoni i 

triaden, på det sätt som Kindeberg (2011) beskriver i det pedagogiska retoriska 

perspektivet.  

 

6.5 Vikten av ett metaspråk av retorik 
Av intervjuerna framgår att informanterna gemensamt har använt termer som går att 

placera i en retorisk kontext. Vår upplevelse utifrån intervjuer och observationer är att 

endast en av informanterna aktivt jobbar med sin retoriska medvetenhet, vilket inte är 

överraskande då ingen av informanterna har läst om ämnet under sin utbildningstid. Tre 

av fyra informanter ser positivt på möjligheterna med en större medvetenhet kring 

retorik, att lära sig mer om det. De tror sig kunna hitta användning av perspektivet i sin 

roll som lärare. Dessa resonemang blir intressanta för oss och för vår frågeställning 

eftersom viljan av att lära sig mer om retoriken verkar finnas och vi anser att vissa av 

verktygen används, om än mestadels omedvetet, i undervisningen. 

Vi ställer oss frågan ifall lärarens förmåga eller medvetenhet kring retorik påverkar 

elevernas kommunikativa utveckling? Veronika säger att hon försöker få eleverna att bli 

medvetna om hur de pratar med henne och med varandra, vilket vi kopplar till 

Kindeberg (2011) och hennes resonemang kring lärarens språk och ”...att påverka den 

nya generationens unga till kunniga och humana samhällsmedborgare” (s. 7). Veronica 

ger fler blandade exempel på retoriska perspektiv, utan att medvetet placera dem där, 

som att i ensembleundervisning ge energi, visa känslor och vara tydlig. Slutligen 

nämner hon att hon tror sig kunna hitta sitt eget ledarskap i retoriken, om hon hade läst 

in sig på det.  

Här väcks frågan kring vad informanterna skulle vinna på att ha större medvetenhet 

kring ämnet. Genom att sätta ord på de språkliga företeelserna i den vardagliga 
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kommunikationen kan insikt skapas (Pusztai, 2015). Även om våra informanter känns 

trygga i sitt ledarskap, tror vi att de genom reflektion kring strategier och språk hade 

blivit mer medvetna om det Pusztai (2015) skriver om ”... den tysta kunskap de tidigare 

varit ovetande om”.  

Var i den pedagogiska retoriken placerar man musikens språk, det som är unikt för 

musikämnet? Vi har inte hittat någon relevant litteratur där man talar om retorik i 

musikundervisning. Vad skulle det innebära för just musiklärare att ha mer kunskap 

kring detta? Vi tror det går att vinna någonting på att reflektera kring de retoriska 

verktygen i musikundervisning, i likhet med det Pusztai (2015) skriver om att göra det 

omedvetna medvetet. Att se sina nuvarande musikpedagogiska färdigheter i en retorisk 

kontext tror vi hade givit insikt, förståelse, förmåga att i större mån kunna motivera 

ämnets mening samt skapa en större känsla av tillit.  

 

6.6 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med studien är att undersöka musiklärares medvetenhet och användande av 

retorikens idéer i ensembleundervisning. I följande kapitel presenteras slutsatser och 

förslag till vidare forskning.  

 

6.6.1 Slutsatser 
Ensemblelärarnas förståelse för hur man sätter ord på och integrerar retoriska element i 

sin ensembleundervisning kan bli större. Lärarna diskuterar olika faktorer men använder 

inte begrepp eller förklaringar kring ämnen på samma sätt som litteraturen gör. Trots 

det resonerar lärarna kring retoriska verktyg. Till exempel använder sig tre av fyra 

informanter av kroppsspråk som enligt litteraturen ger positiva effekter på 

undervisningen, och alla lärare har verktyg och viss eller relativt stor medvetenhet kring 

hur de skapar trovärdighet. Enligt informanterna och våra observationer tycks ljudande 

och kroppsliga instruktioner understödja lärarens musikaliska instruktioner. Däremot 

har vi inte hittat relevant litteratur som talar om just dessa retoriska förmågor eller den 

muntliga relationen i ensembleundervisning. 

Vi har förstått att alla lärare utom en väljer bort förberedelser där fokus ligger på den 

muntliga relationen. Den retoriska arbetsprocessen saknas således i undervisningen.  

Medvetenheten kring retorik och dess användningsområden hade förmodligen varit 

större om ämnet varit inkluderat i informanternas lärarutbildning. Huruvida det är lika 



 40 

angeläget som de kurser som nu räknas till musiklärarutbildningen är inget vi kan svara 

på i denna studie. 

Informanternas åsikter kring hur viktigt det retoriska perspektivet är i rollen som 

lärare matchar inte litteraturens, där flera (Pusztai, 2016; Kindeberg, 2011; Almström 

Persson m.fl., 2016) hävdar att det i högsta grad är relevant för lärare. Vår upplevelse 

utifrån denna studie är att det helt enkelt finns för lite kunskap kring ämnet för att från 

lärarnas sida kunna göra ett liknande påstående.  

Med ett större antal informanter skulle studiens resultat kunna variera och dess 

generaliserbarhet vara befintlig.  

 

6.6.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att få en bredare bild av nyanserna i informanternas ledarskap vore det intressant att 

även intervjua eleverna som medverkat på lektionerna vi observerat. Att få ett 

elevperspektiv på hur lärarens förmågor tar sig i uttryck på lektionerna vore berikande. 

En spännande aspekt med ensembleundervisning är förnimmelsen av att svar och 

instruktioner i vissa fall uppfattas som subjektiva. I vidare forskning skulle det vara ett 

intressant område att utforska. Ytterligare något som kan vara värt att reda ut kring att 

ge instruktioner i ensembleundervisning är huruvida de ljudande instruktionerna är en 

unik företeelse och hur man i så fall kopplar det till retorik. Eftersom vi inte hittat någon 

relevant litteratur som beskriver ensembleundervisning från ett retoriskt perspektiv 

skulle det vara intressant att forska vidare kring detta.  

Andra frågor som dykt upp i denna studie är på vilket sätt planering påverkar lärare 

med mer erfarenhet, och i vilken mån de i så fall är medvetna om det. Det skulle vara 

intressant att undersöka vad skillnaden skulle bli på en lektion med en erfaren, 

oförberedd lärare gentemot en oerfaren, väl förberedd lärare.  

Vår personliga erfarenhet av musikundervisning är att lärarna tenderar att ha goda 

relationer med sina elever. Då frågar vi oss, kan det finnas ett samband mellan det 

tydligt positiva kroppsspråket, som visat sig finnas hos informanterna i denna studie, 

och musiklärares relationer med eleverna? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide     
 
Instruktioner 

• Försök svara så ärligt du kan på alla frågor. 
• Vi dömer inte dig och det finns inga rätta svar.  
• Vi förväntar oss inte att du har vissa typer av kunskaper eller inte.  
• Det här handlar om ledarskap i musikundervisning.  

 
Introduktion 

• Hur länge har du jobbat som musiklärare? I vilka skolformer?  
• Vad har du för pedagogisk utbildning? 
• Undervisar du i något annat ämne?  
• I vilka musikämnen undervisar du i?  

 
Ledarskap 

• Beskriv hur du går tillväga vid en lärsituation i ensemble då du behöver stor 
trovärdighet, t.ex. vid presentationen av en ny uppgift? 

• Vad använder du för verktyg för att vara trovärdig din undervisning? 
 

• Om du resonerar kring att ge instruktioner i ensembleundervisning, finns det 
något som är unikt och kräver särskilda kunskaper?  

• Har du något exempel?  
• Om man sätter det i en kontext där man tar in kroppsrörelser som en 

variabel, vad tänker du då? 
 

• Kan du reflektera kring ditt ledarskap och om du känt att du saknar någon 
kunskap som du skulle vilja utveckla? 

 
Retorik 

• Kan du beskriva vad retorik är för dig? 
• Gör du någon koppling mellan retorik och undervisning? 
• Hur? 

 
• Har du någon utbildning i retorik för lärare?  

• Upplever du att du saknat det? 
eller 

• Känner du att du haft nytta av det i din undervisning? 
 

• Kan du nämna någon situation där du tror att retoriska färdigheter kan vara till 
fördel? 

 
• Om du utgår från dina kunskaper i retorik, förbereder du dig då på något 

speciellt sätt inför ett undervisningstillfälle när du ska hålla ensemble?  
Avsluta - Tack! 
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Bilaga 2 
 

 

Samtyckesblankett 

Vi som genomför studien heter Anna Petersson och Christian Thulin Pfeifer och studerar 
på ämneslärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Då vi nu går vår avslutande 
termin skriver vi vårt examensarbete som ett led i vår utbildning. Du har blivit tillfrågad 
att delta i studien genom observation samt en kvalitativ intervju.  

Härmed intygas samtycke till deltagande i en intervjustudie om hur retorikens idéer 
används i ensembleundervisning. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Det 
transkriberade materialet kan sedan komma att användas i examensarbetet. Som informant 
är du anonym. Ditt namn kommer inte finnas med i arbetet och uppgifterna du lämnar 
kommer att hanteras på ett sådant sätt att din identitet förblir okänd. Att delta i studien är 
frivilligt. Du kan när som helst, och utan förklaring, avsluta din medverkan.  

I och med underskrift ges tillåtelse att intervjumaterialet och den insamlade datan får 
användas och att citat från intervjun får finnas med i examensarbetet, i transkriberad form.  

Signatur     Ort och datum 
    

____________________________  _________________________ 

       

Namnförtydligande  

__________________________  
 


