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Denna	studie	undersöker	vad	sångpedagoger	prioriterar	i	undervisningen	av	nybörjar-
elever.	Studien	baseras	på	en	enkätundersökning	där	tio	sångpedagoger	från	södra	och	
mellersta	Sverige	deltog,	samt	tre	enskilda	intervjuer	med	sångpedagoger	som	också	
deltagit	i	enkäten.	Informanterna	har	svarat	på	frågor	gällande	prioriteringar	i	sång-
undervisning	med	fokus	på	nya	sångelever.	Studien	undersöker	lärares	syn	på	vilka	pri-
oriteringar	de	gör	under	en	hel	termins	undervisning,	motsvarande	10	–	15	individuella	
sånglektioner,	på	musik	eller	kulturskola.	Studien	utgår	från	ett	didaktiskt	perspektiv	
om	hur	undervisning	byggs	upp	kring	innehåll,	metod	och	varför	lärare	prioriterar	på	
ett	visst	sätt.	Resultatet	visar	att	sångpedagoger	i	uppstarten	av	en	ny	elev	gör	en	röst-
analys	och	skapar	sig	en	bild	av	elevens	kunskaper	och	relevanta	mål.	Därefter	arbetar	
de	med	att	stärka	elevens	självförtroende,	möjlighet	till	uttryck	och	andningskontroll.	
Andningskontroll,	bra	hållning,	avspänning	samt	röstuppvärmning	prioriteras.	En	bra	
kombination	av	dessa	anses	vara	grunden	för	en	hälsosam	röstanvändning,	och	också	
påverka	andra	röstkvalitéers	utveckling	positivt.	Lägst	prioritet	har	improvisation	och	
notläsning.	Eleverna	anses	ofta	inte	vara	mogna	att	arbeta	med	improvisation	i	nybör-
jarstadiet,	och	notläsning	anses	vara	för	teoretisk	för	att	bibehålla	elevens	intresse.	
	
Nyckelord:	musik-	och	kulturskola,	sångundervisning,	nybörjare,	prioriteringar,	enkät,	
intervju,	didaktik	
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Abstract 
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Title:	Priorities	in	education	–	Vocal	teachers	knowledge	priorities	and	goals	with	sing-
ing	lessons	
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Semester	and	year:	Autumn	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	university	
Supervisor:	Dan	Olsson	
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This	study	examines	what	vocal	teachers	prioritize	in	the	training	of	beginners’	pupils.	
The	study	is	based	on	a	survey	where	ten	singing	teachers	from	south	and	central	Swe-
den	participated,	as	well	as	three	separate	interviews	with	vocal	teachers	who	also	par-
ticipated	in	the	survey.	The	informants	have	answered	questions	about	priority	in	vocal	
education	with	emphasis	on	beginners’	pupils.	The	study	examines	teachers'	views	on	
what	priorities	they	make	for	a	whole	semester's	tuition,	equivalent	to	10-15	individual	
singing	lessons,	at	a	school	of	music	or	a	school	of	arts.	The	study	is	based	on	a	didactic	
perspective	on	how	teaching	is	built	around	the	content,	method	and	why	teachers	pri-
oritize	in	a	certain	way.	The	result	shows	that	vocal	teachers,	when	starting	out	with	a	
new	student,	makes	a	voice	analysis	and	create	a	picture	of	the	student's	knowledge	and	
relevant	goals.	Then	they	work	to	strengthen	the	student's	confidence,	ability	to	express	
themselves	and	breath	support.	Breath	support,	good	posture,	relaxation	and	vocal	
warm	up	is	prioritised.	A	good	combination	of	these	are	considered	to	be	the	basis	of	a	
healthy	use	of	vocals,	and	to	have	a	positive	influence	on	development	in	other	voice	
qualities.	Lowest	priority	was	given	to	improvisation	and	music	reading.	The	students	
are	usually	not	considered	mature	enough	to	work	with	improvisation	in	their	starting	
stage,	and	music	reading	is	considered	to	be	too	theoretical	to	maintain	student	interest.		
	
Keywords:	school	of	music,	school	of	arts,	vocal	education,	beginners,	priorities,	survey,	
interview,	didactics	
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Förord	

Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till	min	bror,	mina	föräldrar	samt	till	min	pojkvän	som	hjälpt	
mig	att	korrekturläsa,	och	som	funnits	till	hands	när	jag	behövt	någon	att	diskutera		
studien	med.	Jag	vill	också	framföra	ett	stort	tack	till	de	respondenter	som	deltog	i	stu-
dien.	
	
Malin	Nordén,	2016-08-30	

 

 

 

 

”Du	har	tio	minuter	på	dig.	Vad	väljer	du?	 
Planerar	en	lektion	som	strax	börjar,	fyller	i	frånvaron,	 

ringer	en	orolig	förälder	eller	utbyter	erfarenheter	med	en	kollega?”	 
(Haeffner	2012,	s.	35) 
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	utgångspunkt	och	problemformulering	samt	studi-
ens	syfte	och	forskningsfråga.	

1.1	Prioriteringar	
Jag	har	länge	varit	intresserad	av	hur	en	lärare	kan	bedriva	undervisning	på	ett	positivt	
och	motiverande	sätt.	Med	detta	menar	jag	en	positiv	undervisningssituation	som	upp-
står	i	en	gynnsam	atmosfär	där	elev	och	lärare	kan	samspråka,	ifrågasätta	och	diskutera	
aspekter	av	instrumentet,	musikalitet	och	teknik	som	underlättar	för	elevens	vidare	ut-
veckling.	Arder	(2001)	skriver	att	i	ett	aktivt	samspel	mellan	lärare	och	elev	uppstår	en	
inspirerande	miljö,	där	lärare	och	elev	förstår	och	respekterar	varandras	kunskap.	Ut-
maningen	för	eleven	blir	lagom	stor	i	förhållande	till	vad	denne	klarar	av.	

Under	utbildningen	till	sång-	och	violinpedagog	lärde	jag	mig	behärska	flera	olika	färdig-
heter	på	mina	instrument.	Jag	lärde	mig	ämnesspecifika	pedagogiska	färdigheter,	meto-
dik,	didaktik	och	pedagogik	så	att	jag	kunde	möta	varje	elev	individuellt	och	på	dennes	
kunskapsnivå.	All	undervisning	måste	utgå	från	den	nivå	eleven	redan	har	för	att	sång-
lektionen	ska	bli	positiv	och	generera	en	god	atmosfär.	 

De	prioriteringar	som	görs	i	undervisningen	styrs	av	målbilder.	I	den	individuella	
sångundervisningen	styrs	innehållet	av	antingen	lärarens,	elevens	eller	en	gemensam	
målbild.	En	gemensam	målbild	är	troligtvis	mest	gynnsam	för	elevens	lärande.	Jag	tror	
att	det	är	viktigt	att	lärare	och	elever	blir	medvetna	om	varandras	mål,	och	att	både	lä-
rare	och	elever	skapar	en	förståelse	för	varandras	målbilder.	 

Lärarens	målbild	styrs	av	dennes	egna	kvalitetsuppfattningar	om	vad	som	är	viktig	kun-
skap	i	ämnet,	men	också	av	arbetsplatsens	(skola,	institution	etc.)	officiella	och	inoffici-
ella	mål.	I	den	obligatoriska	skolan	måste	lärare	i	hög	grad	prioritera	för	att	eleven	ska	
uppnå	kursplanens	mål. 

Kultur-	och	musikskola	har	å	sin	sida	ingen	gemensamt	framtagen	plan	för	hur	musik	el-
ler	instrumentkännedom	ska	läras	ut.	På	grund	av	detta	förväntas	den	enskilda	sångpe-
dagogen	själv	forma	mål	och	prioriteringar	i	sin	undervisning.	 

Haeffner	(2012)	skriver	att	det	ställs	större	krav	än	tidigare	på	att	redovisa	utfört	ar-
bete,	vilket	medför	större	administrativ	arbetsbörda	för	pedagogen.	Det	finns	ofta	en	
vilja	från	musik-	och	kulturskolornas	ledning	att	pedagogen	ska	hinna	med	fler	elever	än	
vad	den	gjort	tidigare	på	en	heltidstjänst.	Ibland	innebär	det	att	läraren	måste	undervisa	
flera	elever	tillsammans	vilket	får	som	konsekvens	att	varje	enskild	elevs	undervisnings-
tid	blir	kortare.		

Jag	anser	att	många	musikaliska	mål	samt	trivsel	hos	elev	och	lärare	är	svåra	att	mäta,	
och	att	de	därför	kan	vara	svåra	att	formulera	i	ett	dokument.	Min	personliga	erfarenhet	
är	att	varje	elevs	mätbara	resultat	ofta	jämförs	med	andra	elevers	resultat	och	kun-
nande.	I	tävlingsmoment	uppstår	en	hierarkisk	ordning	som	bestämmer	vad	som	är	bra	
eller	bättre.	Troligtvis	finns	det	viss	generell	kunskap	som	anses	mer	värdefull	än	annan	
kunskap	även	i	sångundervisningen.	Den	kunskapen	borde	vara	mer	eftersträvansvärd	
hos	eleven	än	annan	kunskap.	 
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När	sångeleven	kommer	till	sin	första	lektion	har	den	redan	grundläggande	kunskap	om	
sin	röst.	Eleven	vet	hur	det	känns	att	sjunga,	och	har	till	viss	del	redan	lärt	sig	behärska	
sin	röst	skriver	Arder	(2001).	Det	finns	inte	samma	krav	på	att	börja	från	början	som	det	
gör	på	andra	instrument,	där	eleven	kanske	får	ta	ton	för	ton.	I	sångundervisningen	kan	
det	redan	från	början	handla	om	uttryck,	känsla,	musikalitet	och	sammanhang.	Det	går	
därför	att	anta	att	läraren	skulle	kunna	prioritera	olika	i	uppstarten	av	sångundervis-
ning.	 
	
Det	finns	flera	orsaker	till	att	en	elev	vill	ta	sånglektioner.	Några	av	de	vanligast	är	för-
modligen	att	eleven	vill	lära	sig	ny	repertoar,	utveckla	sin	röst	och	sångförmåga.	Under	
sånglektionerna	lär	eleven	sig,	förutom	att	sjunga,	att	behärska	rösten	i	sin	vardag.	Ex-
empelvis	då	den	ska	tala	inför	en	grupp	människor.	Jag	upplever	att	det	är	vanligt	att	
sånglektionen	används	som	ett	tillfälle	för	eleven	att	uttrycka	sina	känslor,	där	eleven	
kan	lämna	sina	bekymmer	utanför	och	utforska	en	inre	värld.	Även	Zangger	Borch	
(2008)	uttrycker	att	möjligheten	att	få	sjunga	ut	sina	känslor	har	en	positiv	effekt	över	
resten	av	elevens	tillvaro. 

1.2	Studiens	problemformulering,	syfte	och	forskningsfråga	
Studien	riktar	sig	främst	till	verksamma	sångpedagoger	samt	till	sångstudenter.	Jag	hop-
pas	i	och	med	denna	studie	klargöra	vilka	prioriteringar	som	är	vanliga	i	undervisningen	
av	nybörjarelever	på	musik-	och	kulturskola.	Att	jag	valde	att	göra	denna	studie	beror	på	
att	jag	under	min	utbildning	till	pedagog	ofta	undrade	huruvida	sångpedagoger	med-
vetet	eller	omedvetet	genomför	kunskapssteg	på	liknande	sätt	eller	i	samma	ordnings-
följd.	En	gemensam	och	nationellt	framtagen	läroplan	för	instrumental-	och	sångunder-
visning	på	musik-och	kulturskola	finns	inte.	Det	talar	för	att	en	sångpedagog	har	stora	
möjligheter	att	själv	utforma	upplägg	och	kunskapskrav.	Jag	anser	att	det	är	viktigt	att	
genomföra	denna	studie	eftersom	jag	observerat	att	det	finns	en	brist	på	liknande	stu-
dier	inom	mitt	instrument.	Jag	hoppas	att	studien	ska	kunna	ge	inspiration	och	kunskap	
till	min	egen	och	till	andra	sångpedagogers	undervisning	av	sångelever.	

Jag	har	begränsat	min	studie	till	att	omfatta	prioriteringar	sångpedagoger	gör	i	under-
visningen	av	nya	sångelever.	Fokus	ligger	på	prioriteringar	som	görs	under	det	första	
halvåret. 
	
Studiens	syfte	är	att	undersöka	vad	sångpedagoger	inom	musik-	och	kulturskolor	priori-
terar	i	undervisningen	av	nybörjarelever.	Följande	forskningsfråga	har	studien	utgått	
ifrån: 

- Vilka	kunskaper	anser	sångpedagoger	är	viktigast	att	en	nybörjarelev	i	sång	får	
lära	sig? 
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2	Ämnesöversikt	och	bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	tidigare	forskning	inom	ämnesområdet	och	närliggande	om-
råden	samt	studiens	teoretiska	utgångspunkter.	

2.1	Prioriteringens	relevans 
För	att	kunna	använda	sin	röst	på	bästa	sätt	under	lång	tid	bör	eleven	lära	sig	hur	den	
tar	hand	om	rösten	menar	Zangger	Borch	(2008).	Han	skriver	att	eleven	bör	betrakta	sin	
röst	så	som	en	idrottsman	betraktar	sin	kropp:	”Sångare	är	idrottare	med	rösten	som	in-
riktning	och	bör	träna	och	sköta	sin	röst	på	samma	sätt	som	en	idrottsman	tar	hand	om	
sin	kropp”	(s.	15).	

Vidare	förklarar	Zangger	Borch	(2008)	att	ifall	en	sångare	inte	tar	hand	om	sin	röst	på	
rätt	sätt	så	riskerar	denne	att	dra	på	sig	skador.	Det	finns	risker	med	att	använda	sin	röst	
på	”fel	sätt”,	vilket	i	värsta	fall	kan	leda	till	livslånga	skador.	De	sångtekniska	färdigheter	
en	sångpedagog	lär	ut	handlar	om	att	minska	påfrestningen	på	stämbanden,	öka	medve-
tenheten	om	andning	och	medvetenheten	om	hålrummen	i	struphuvud,	mun-	och	näs-
håla.	 

Zangger	Borch	(2008)	anser	att	en	sångpedagog	ska	öppna	upp	och	visa	möjligheterna	
för	ämnet	sång	på	ett	sådant	vis	att	eleven	kan	få	ett	fördjupat	intresse	för	ämnet.	I	detta	
ryms	både	sångteknik	och	röstvård,	men	också	gestaltning	och	användandet	av	elevens	
egen	kreativitet.	Jag	har	genom	litteratur	samt	genom	egna	erfarenheter	tagit	del	av	
olika	slags	prioriteringar	som	kan	göras	under	en	sånglektion.	För	att	läsaren	lättare	ska	
kunna	ta	del	av	materialet	som	presenteras	i	resultatet	följer	nedan	en	presentation	av	
olika	prioriteringsalternativ. 

2.2	Sångtekniska	aspekter	och	begrepp	i	sångundervisningen	
I detta kapitel förklaras olika sångtekniska aspekter och begrepp.	

2.2.1	Andningsstrategi	
Det	finns	flera	olika	ord	som	sångpedagogen	kan	använda	för	att	få	eleven	att	öka	mus-
kelaktiviteten.	Zangger	Borch	(2008)	skriver	att	några	av	dessa	är	stöd,	magstöd,	sjung	
med	magen,	ut	med	magen,	in	med	magen.	Det	överordnade	ordet	är	egentligen	balans,	
det	vill	säga	tillräckligt	stor	spänning	och	avspänning	för	att	det	ska	vara	optimalt	för	
stämbanden	att	producera	det	önskade	ljudet.	Att	lära	sig	ta	kontrollen	över	sin	andning	
är	att	ha	kontroll	över	muskelaktiviteten	i	det	området	som	sköter	andningen,	och	är	ett	
viktigt	styrmedel	för	en	sångare.	Vidare	anser	Zangger	Borch	att	det	är	genom	andnings-
strategi	som	eleven	kan	lära	sig	att	leverera	ett	välanpassat	luftflöde	och	lufttryck	till	
struphuvudets	muskler:	”För	att	andningen	ska	verka	som	stöd,	måste	den	servera	exakt	
rätt	tryck	till	struphuvudet	i	förhållande	till	önskad	ton”	(s.	34).	

2.2.2	Bra	hållning	
Det	finns	flera	sätt	att	minska	påfrestningen	på	stämbanden	under	sång.	Zangger	Borch	
(2008)	skriver	att	ett	av	dem	är	att	öva	sig	på	att	ha	en	bra	hållning	av	kroppen,	ef-
tersom	bra	hållning	hjälper	eleven	att	uppnå	en	kontrollerad	andning.	En	kontrollerad	
andning	minskar	påfrestningen	på	stämbanden.	Zangger	Borch	beskriver	hur	en	bra	
hållning	uppnås	genom	att	båda	fötternas	fotsulor	har	kontakt	med	golvet	(höftbredd	
mellan	fötterna),	knäna	är	flexibla,	höften	och	bäckenet	ligger	i	ett	mellanläge	som	känns	
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stabilt	och	bröstkorgen	är	något	lyft	för	att	göra	plats	för	inandning	i	lungorna	samt	att	
sångaren	sträcker	nacken	något	(utan	att	spänna).	Även	Miller	(2000)	anser	att	bra	håll-
ning	påverkar	andningen	positivt	medan	sämre	hållning	får	negativa	konsekvenser	för	
andningen.	

Bra	luftkontroll	hjälper	till	att	hålla	struphuvudet	avslappnat.	Vid	för	högt	eller	för	lågt	
tryck	måste	struphuvudet	kompensera	för	att	rätt	ljud	ska	produceras	och	struphuvudet	
blir	då	ofta	spänt.	Ett	spänt	struphuvud	levererar	en	forcerad	ton	vilken	oftast	inte	är	
önskvärt,	och	är	slitsam	för	stämbanden.	Zangger	Borch	(2008)	menar	att	”stöd”	är	en	
kontrollerad	andning	som	genererar	ett	lagom	tryck	till	stämbanden	vid	utandning.	I	ut-
trycket	ryms	också	inandningen.	Den	ser	till	att	vidga	luftröret	och	hålrummen	i	svalg,	
mun-	och	näshåla	för	att	förbereda	och	underlätta	för	sången. 

Olsson	och	Palmqvist	(2012)	skriver	i	sin	kandidatuppsats	att	stödet	är	ett	samlingsord	
som	beskriver	kontrollen	av	andning	i	kombination	med	kontrollen	av	kroppslig	håll-
ning	och	förankring.	Denna	uppfattning	delas	av	Miller	(2000)	som	kopplar	stöd	till	and-
ning	och	god	hållning. 

2.2.3	Förberedelser	och	avspänning	
Att	sjunga	är	energikrävande,	och	för	att	lättare	tillgodose	sig	övningar	kan	det	vara	bra	
att	värma	upp	hela	kroppen	anser	Zangger	Borch	(2008).	Då	ökar	syretillförseln	och	
musklerna	blir	smidigare	fortsätter	han,	och	därmed	kan	risken	för	belastningsskador	
minskas.	Vidare	anser	han	att	en	del	av	förberedelsen	inför	sång	är	till	för	att	motverka	
anspänning	i	struphuvudet.	Även	i	kroppen	kan	det	uppstå	spänningar	när	sångaren	ska	
sjunga.	En	lätt	anspänning	i	kroppen	kan	vara	gynnsam	om	den	används	rätt,	medan	fel	
slags	anspänning	kan	ha	motsatt	effekt.	Stresskäke	är	ett	exempel	på	mindre	bra	spän-
ning	då	käkmuskulaturen	spänns	och	blir	mindre	elastisk	fortsätter	Zangger	Borch.	Ofta	
sprider	sig	denna	spänning	till	andra	delar	av	kroppen	och	huvudet,	och	det	är	då	vanligt	
att	sångare	får	ont	i	huvudet,	får	spända	axlar	och	att	struphuvudet	blir	spänt.	Ett	spänt	
struphuvud	leder	till	röstslitage	förklarar	Zangger	Borch.		

2.2.4	Att	lära	sig	nya	sånger,	eget	val	av	repertoar	och	genrebredd	
I	den	litteratur	som	jag	tagit	del	av	beskrivs	två	sätt	av	inlärning	av	ny	repertoar.	An-
tingen	lär	sig	eleven	genom	att	lyssna	och	härma,	eller	genom	att	läsa	och	gestalta	en	
notbild.	Vad	som	föredras	är	individuellt,	och	det	finns	för	och	nackdelar	med	båda	stra-
tegierna.	Att	lära	sig	genom	att	lyssna	och	härma	kallas	för	gehörsinlärning.	Inlärningen	
utgår	från	att	eleven	får	lyssna	till	sången	utan	att	se	en	notbild.	I	Andersons	(2004)	kan-
didatuppsats	går	att	läsa	att	eleven	vid	gehörsinlärning	eventuell	också	lär	sig	förebilda-
rens	gestik,	kroppsrörelser,	mimik,	tonfall	och	röstklang.	Att	bara	lära	in	sånger	på	ge-
hör	medför	att	sångarens	repertoar	endast	kan	bli	så	stor	som	utförarens	mänskliga	
minne.	

Att	lära	sig	sånger	genom	att	koda	en	notbild	medför	en	utgångspunkt	i	det	skrivna	
materialet.	Sångaren	måste	själv	föra	över	betydelser,	röstklanger	och	betoningar	för	att	
stycket	ska	bli	musikaliskt.	Andersson	(2004)	skriver	att	fördelen	med	att	sångaren	kan	
avkoda	en	notbild	blir	att	denne	får	tillgång	till	all	skriven	musik.	Vidare	skriver	hon	att	
nackdelen	är	att	det	krävs	större	kompetens	hos	sångaren	(eventuellt	med	hjälp	av	lära-
ren)	att	själv	kunna	föra	in	musikaliska	uttryck. 
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Det	kan	vara	motiverande	för	eleven	att	själv	få	välja	repertoar.	Arder	(2001)	skriver	att	
sångpedagog	behöver	vara	vaksam	på	att	repertoarvalet	inte	blir	för	utmanade	för	ele-
vens	tekniska	kunnande,	och	kunna	förklara	detta	för	eleven.	Det	som	föranleder	ett	
eget	val	av	repertoar	är	ofta	att	eleven	hört	en	förebild	framföra	låten	skriver	Zangger	
Borch	(2008).	Vidare	anser	han	att	unga	elever	ofta	har	en	förebild	som	de	vill	låta	som,	
och	då	riskerar	att	forcera	rösten.	En	forcerad	röst	kan	skadas	avslutar	han. 

Olika	tekniska	färdigheter	behövs	för	olika	genrer	skriver	Zangger	Borch	(2008).	Han	
menar	att	sångeraren	till	exempel	vid	rocksång	behöver	sångtekniken	belting,	som	är	en	
teknik	där	sångaren	pressar	upp	talrösten	till	ett	högre	tonregister.	Denna	teknik	an-
vänds	inte	i	klassisk	sång	där	elasticiteten	mellan	lufttryck	och	stämband	eftersträvas	
för	att	få	en	mjuk,	avspänd	och	fri	röst	skriver	Sundberg	(2001).	När	detta	uppnås	får	
sångaren	en	tät	röst.	En	tät	röst	eftersträvas	vanligen	inte	i	pop	eller	rock	menar	Zang-
ger	Borch	(2008).	 

2.2.5	Musikaliskt	uttryck	och	Interpretation	
Med	musikaliska	uttryck	menas	allt	ifrån	att	kunna	sjunga	starkt	till	att	sjunga	svagt,	att	
lära	sig	att	producera	en	ton	som	låter	arg	till	en	som	låter	förälskad	och	så	vidare.	Zang-
ger	Borch	(2008)	skriver	att	musikaliska	uttryck	är	till	för	att	förstärka	budskapet	
bakom	tonerna.	Det	handlar	om	att	lära	sig	förädla	sin	röst	på	ett	sådant	vis	att	den	som	
sjunger	kan	uttrycka	samma	ton	på	många	sätt.	Vidare	förklarar	han	att	sångaren	måste	
lära	sig	att	förändra	och	förädla	rösten	genom	att	ändra	storlek	och	form	på	de	hålrum	
och	utrymmen	som	finns	från	stämbanden	och	fram	till	läpparna.	I	dessa	utrymmen	
skapas	resonanser	som	förstärker	och	förädlar	tonen:	”När	stämbanden	vibrerar	får	de	
en	mängd	deltoner.	Dessa	deltoner	förändras	i	frekvens	och	intensitet	med	varje	ny	ton-
höjd	och	vokal.	Ett	'AH'	har	alltså	inte	samma	utseende	i	klangspektrum	som	ett	'EE'”	(s.	
57).	

Zangger	Borch	(2008)	skriver	att	när	den	som	ska	sjunga	rundar	sina	läppar,	så	blir	an-
satsröret	längre.	Tonen	som	då	producerats	i	stämbanden	får	en	längre	väg	ut,	med	fler	
mjuka	anträffsväggar	för	ljudvågorna	att	reflekteras	i.	Detta	ger	resultatet	av	en	mer	ba-
sig	och	mjukare	ton	anser	han.	Alla	människor	kan	åstadkomma	ett	naturligt	vibrato	be-
rättar	Zangger	Borch	vidare.	För	att	ett	naturligt	vibrato	ska	uppstå	måste	den	som	
sjunger	vara	helt	avspänd	i	struphuvudet	medan	den	sjunger.	Zangger	Borch	anser	att	
vibratot	är	ett	viktigt	musikaliskt	uttryck	som	ger	tonen	liv,	och	att	”en	statisk	ton	be-
friad	från	vibrato,	kan	upplevas	som	livlös	och	obehaglig”	(s.	51).	

För	att	en	tänkt	publik	ska	få	en	djupare	förståelse	för	sångens	mening	och	sångarens	in-
tention	behöver	sångaren	sätta	sig	in	i	dess	budskap	så	pass	bra	att	den	kan	förmedla	
budskapet	vidare	både	med	hjälp	av	musikaliska	uttryck	och	genom	fysiska	uttryck	an-
ser	Zangger	Borch	(2008).	Han	uttrycker	det	såhär:	
 

Att	vara	trovärdig	i	framförandet	av	en	låt	är	viktigt.	För	att	vara	trovärdig	
måste	man	ha	tagit	del	av	texten	och	musiken	och	dessutom	beslutat	sig	för	en	
tolkning.	Tolkning	av	text	och	musik	kallas	för	interpretation.	(Zangger	Borch	
2008,	s.	81)	

I	interpretationen	ingår	också	att	genom	uttrycket	tillföra	dynamik,	och	egna	musika-
liska	relevanta	rörelser	som	både	kan	vara	kroppsliga,	tempomässiga	och	dynamiska	an-
ser	Zangger	Borch	(2008). 
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2.2.6	Artikulation	
En	melodi	är	ingenting	utan	sina	vokaler.	Det	är	till	stor	del	klangfärgen	och	tonhöjden	i	
vokalen	som	antyder	vad	för	slags	känsla	sången	reflekterar.	Zangger	Borch	(2008)	skri-
ver	att	det	är	otroligt	viktigt	att	sångaren	kan	göra	sig	förstådd,	och	att	den	artikulerar	
så	pass	bra	att	lyssnaren	har	möjlighet	att	uppfatta	textens	innehåll.	Medan	vokalen	gör	
sig	förstådd	på	det	emotionella	planet,	är	konsonanten	det	som	ger	lyssnaren	den	sista	
pusselbiten	i	texten	händelseförlopp	skriver	han.	Vidare	anser	Zangger	Borch	att	de	mu-
sikaliska	uttrycken	får	en	extra	dimension	av	att	lyssnaren	förstår	budskapet.	Att	artiku-
lera	handlar	om	att	uttala	ord	och	fraser	tydligt,	men	det	är	även	ett	musikaliskt	redskap	
skriver	han.	

2.2.7	Att	sjunga	rent	samt	ensemblesång	
Det	går	att	lära	sig	att	sjunga	rent	genom	att	öva	sig	på	att	träffa	exakt	tonhöjd	anser	
Zangger	Borch	(2008).	Kroppen	lär	sig	av	erfarenhet	hur	högt	lufttryck	som	krävs	för	att	
producera	rätt	ton	fortsätter	han.	För	att	producera	rätt	ljud	krävs	också	att	öra	och	
stämband	samverkar:	
	

Om	man	förbereder	sig	mentalt	på	en	tonhöjd	och	klang,	innan	man	startar	
tonen,	finns	det	stora	chanser	att	det	blir	som	förväntat	på	grund	av	att	ner-
vimpulser	sätter	struphuvudets	muskler	i	startgroparna	genom	blotta	tanken.	
(Zangger	Borch	2008,	s.	113) 

Att	sjunga	i	grupp	är	positivt	eftersom	det	ökar	medvetenheten	om	hur	intonationen	
står	sig	mot	övriga	deltagare	anser	Zangger	Borch	(2008).	Vidare	skriver	han	att	det	har	
gjorts	flera	studier	som	visar	att	människor	som	deltar	i	gruppsång	mår	bättre.	Körsång	
är	enligt	Zangger	Borch	en	sådan	aktivitet	eftersom	”få	aktiviteter	skänker	människor	så	
mycket	glädje	som	körsång”	(s.	110). 

2.2.8	Anatomi	och	utvidgning	av	röstomfång	
Alla	lär	sig	på	olika	sätt	anser	Complete	vocal	institute	(2016).	För	att	kunna	lösa	ett	
problem	behöver	vissa	sångare	förstå	den	teoretiska	bakgrunden,	några	ska	känna	sig	
fram	rent	fysiskt,	medan	andra	behöver	arbeta	via	ljudet	genom	att	höra,	känna	igen	el-
ler	härma.	Zangger	Borch	(2008)	beskriver	att	det	som	bestämmer	varje	individs	för-
måga	till	omfång	avgörs	av	tre	faktorer;	stämbandens	längd	och	tjocklek,	stämbandens	
elasticitet	och	hur	vältränad	sångaren	är	i	de	muskler	som	sträcker	stämbanden.	Vidare	
skriver	han	att:	”Ett	omfång	på	ca	två	oktaver	är	vanligt	och	anses	nog	vara	nödvändigt	
för	en	professionell	sångkarriär”	(s.	39).		

Illustrerad	vetenskap	(2004)	skriver	att	en	operasångerska	oftast	har	ett	register	när-
mare	tre	oktaver,	och	att	kvinnor	i	regel	har	ett	något	bredare	register	än	män.	Vidare	
skriver	artikeln	att	det	är	vanligt	att	amatörsångare	har	en	röst	som	täcker	två	oktaver	
eller	mindre,	och	att	en	nybörjarsångare	vanligtvis	endast	har	ett	fåtal	toner	som	känns	
bekväma	att	sjunga	på.	Genom	övning	och	regelbundet	sjungande	kan	eleven	utveckla	
och	utvidga	sitt	röstomfång	anser	artikeln.		 

2.2.9	Övning	i	konsertframträdande	
Många	personer	jag	mött	vittnar	om	oro	inför	ett	framträdande.	Oftast	bottnar	detta	i	en	
ovisshet	och	osäkerhet	om	huruvida	den	ska	klara	utmaningen	att	framföra	det	den	övat	
på	inför	en	publik.	”Nervositet”	är	ett	ord	som	för	många	har	en	negativ	klang	som	är	
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förenat	med	någon	form	av	tillkortakommande:	
	

Mycket	av	det	som	sker	i	kroppen	i	samband	med	en	negativ	aktivering	(ner-
vositet)	och	en	positiv	(tändning)	är	densamma.	Skillnaden	är	till	stor	del	av	
mental	natur	och	kan	anknytas	till	den	gamla	uppdelningen	i	kamp	och	flykt.	
Vid	nervositet	vill	man	helst	komma	bort	från	situationen,	medan	man	vid	
tändning	ser	fram	emot	och	t	o	m	längtar	efter	tävling.	(Johnson,	1999,	s.	33)		

Zangger	Borch	(2008)	anser	att	det	är	i	lägen	när	vi	inte	har	kontroll	på	vår	nervositet	
som	den	utgör	ett	hinder	för	oss.	Blir	vi	för	nervösa	fylls	vi	av	samma	känsla	som	när	vi	
är	riktigt	rädda,	då	går	kroppen	i	försvarsställning	och	blir	spänd.	Zangger	Borch	skriver	
att	en	reaktion	på	nervositet	kan	bli	muntorrhet,	hyperventilation	och	oro.	Musklerna	
dras	samman,	även	i	struphuvudet	och	det	resulterar	i	att	rösten	inte	kan	blomma	ut.	
Johnson	(1999)	anser	att	det	också	finns	positiva	aspekter	av	anspänning:	”Att	lära	sig	
se	positivt	på	hög	anspänning	skulle	alltså	kunna	vara	ett	sätt	för	idrottare	att	hantera	
stress.”	(s.	91)	skriver	Johnson.	Rimligtvis	kan	detta	anses	vara	överförbart	även	för	en	
musiker.	Därför	kan	det	vara	viktigt	att	prata	om	hur	nervositet	påverkar	oss	på	ett	posi-
tivt	sätt.		

2.2.10	Improvisation	samt	noter	och	musikaliska	beteckningar		
Nachmanovitch	(1990)	skriver	att	improvisation	lockar	fram	kreativitet	och	stimulerar	
utveckling	av	gehör	och	musikaliskt	skapande.	Det	finns	två	sätt	att	lära	sig	improvisera	
menar	han.	Det	ena	är	att	musikteoretiskt	lära	sig	vilka	toner	som	ingår	i	en	tonart	eller	
en	skala	och	skapa	egenkomponerade	fraser	utifrån	detta.	Det	andra	är	att	lyssna	på	mu-
sik,	ackordföljder	och	rytmik	och	lära	sig	höra	vilka	toner	som	passar	att	sjungas	var.	
Andersson	(2004)	skriver	att	eleven,	för	att	kunna	bli	självständig	i	sin	inlärning	av	re-
pertoar,	behöver	lära	sig	läsa	noter.	Musikaliska	beteckningar	innefattar	alla	uttryck,	
tempoangivelser	och	karaktärsbetydelser	som	står	angivna	tillsammans	med	noterna.	

2.3	Barn	och	sång	
I detta delkapitel tar jag upp två olika böckers syn på sångundervisning. 	

2.3.1	Barn	och	sång	–	om	rösten,	sångerna	och	vägen	dit		
Boken	Barn	och	sång	(Fagius,	2007)	är	skriven	av	en	projektgrupp	bestående	av	körle-
dare,	musiklärare,	forskare,	barnläkare	och	logopeder.	Den	tar	bland	annat	upp	pedago-
giska	sätt	att	arbeta	med	barn	i	sångundervisning	och	barns	sångutveckling.	Syftet	med	
boken	är	att	den	ska	vara	till	hjälp	för	yrkesverksamma	i	undervisningen	av	barn	i	äm-
net	sång.	Engström	(2007)	anser	att	barn	ska	lära	sig	ifrån	all	musik	som	finns	i	sam-
hället,	både	den	inhemska	och	den	mångkulturella:	”Man	sjunger	som	artisterna	och	
man	imiterar	deras	sceniska	rörelser.	Till	detta	måste	hem,	förskola	och	skola	svara	för	
en	motvikt	–	en	kompletterande	repertoar,	ett	alternativt	sångsätt”	(s.	22). 	

Förutom	att	barnen	behöver	en	bredd	i	sin	repertoar	så	behöver	de	också	lära	sig	att	
bruka	rösten	på	ett	hållbart	sätt	anser	Engström	(2007).	Han	menar	att	barn	redan	i	ti-
dig	ålder	behöver	läras	att	vårda	sin	röst.	Engström	anser	att	lärare	redan	i	grundskolan	
och	förskolan	ska	vara	noga	i	sitt	arbete	med	att	utveckla	barnens	röster,	och	se	till	att	
de	lär	sig	sjunga	på	ett	hållbart	vis:	”När	förskolepersonal	och	lärare	i	grundskolan	arbe-
tar	med	sin	viktiga	uppgift	att	sjunga	med	barnen,	då	måste	man	också	vårda	klangen,	
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utveckla	barnens	röster,	se	till	att	de	sjunger	och	inte	skriker	(att	aldrig	säga	'ta	i	nu	så	
mycket	ni	kan')”	(s.	22). 

Engström	(2007)	anser	att	sångpedagogens	arbete	med	att	lära	eleven	att	vårda	rösten	
ska	börja	i	tidig	ålder.	Han	anser	att	läraren	ska	välja	att	träna	barns	röster	i	det	register	
som	är	bekvämast	för	dem	att	sjunga	i.	Barn	och	vuxna	mår	bra	av	att	sjunga	tillsam-
mans	med	andra,	och	i	Sverige	har	vi	ett	utvecklat	nät	av	körer	och	ensembler	som	alla	
kan	delta	i	på	sin	nivå.	Engström	menar	att	körsången	tar	vara	på	och	utvecklar	sånglus-
ten:	”...i	kören	får	man,	om	än	i	av	körledaren	tuktad	form,	leva	ut	känslor	på	ett	accepte-
rat	sätt,	man	lär	sig,	man	utvecklas,	man	blir	något	mer	än	bara	sig	själv”	(s.	23). 

Engström	(2007)	tar	upp	att	eleven	måste	ha	något	att	se	fram	emot,	till	exempel	ett	
framträdande	där	den	kan	få	glädja	andra	med	sin	sång.	Att	eleven	sjunger,	är	viktigare	
än	att	den	sjunger	rent	eller	på	ett	vackert	sätt	fortsätter	Engström.	Det	är	också	vikti-
gare	att	eleven	får	möjlighet	att	uttrycka	sig	genom	sin	sång	än	att	ljudet	är	perfekt.	Han	
fortsätter	med	att	förklara	att	han	anser	sång	vara	ett	mänskligt	uttryck,	eller	ett	språk.	

Sundberg	(2007)	berättar	att	en	del	kunskaper,	som	eleven	behöver	när	den	ska	sjunga,	
har	den	redan	börjat	lära	sig	som	barn.	Bland	dessa	kunskaper	finns	språket,	artikulat-
ion,	mimik	och	andning.	Ett	annat	exempel	som	Sundberg	tar	upp	är	det	dynamiska,	som	
barnet	lär	sig	mycket	tidigt	i	sin	utveckling.	Hon	förklarar	att	barnet	redan	tidigt	lär	sig	
att	säga	vokalljud	på	olika	sätt,	för	att	förmedla	olika	slags	av	känslor.	Som	exempel	skri-
ver	hon	att:	”Ett	yttrande	som	bara	består	av	en	enda	vokal,	t.ex.	'Åååh'	kan	dessutom	sä-
gas	på	mängder	av	olika	sätt	–	glatt,	nervöst,	irriterat,	skämtsamt,	kaxigt	för	att	nämna	
några”	(s.	27). 

Undervisningen	i	sång	har	förändrats	över	tid.	Fagius	(2007)	beskriver	exempelvis	
1930-talet	som	en	tid	då	pedagogen	ansåg	att	det	fanns	musikaliska	och	omusikaliska	
barn	och	vuxna.	Lyckligtvis	är	den	uppfattningen	förlegad	idag.	Nedan	beskriver	Fagius	
hur	det	kunde	se	ut	när	eleven	lärde	sig	nytt	material,	där	texten	verkade	ha	utgjort	en	
central	roll:	
 

Arkivinspelningarna	från	de	första	årens	sångstudier	demonstrerar	en	peda-
gogisk	ambition	som	inte	omedelbart	spred	lust	till	sång.	Principen	var	att	ryt-
miskt	läsa	alla	sångtexter	om	och	om	igen,	tills	de	var	tillräckligt	tydligt	artiku-
lerade	och	rytmiskt	precisa,	innan	man	fick	börja	att	sjunga.	(Fagius,	2007,	s.	
75)	

Fagius	(2007)	anser	att	röstuppvärmning	innan	sång	är	bra	för	att	muskulaturen	i	krop-
pen	ska	väckas	till	liv	och	för	att	lusten	att	vilja	sjunga	ska	förstärkas.	För	ett	barn	kan	
det	vara	bra	att	få	bekanta	sig	med	sin	röst,	innan	den	går	vidare	till	annan	sångunder-
visning	menar	hon	vidare.	 

2.3.2	Sangeleven	i	fokus	
Sangelever	i	fokus	är	skriven	av	Arder	(2001)	som	arbetat	ett	flertal	år	på	musikhögskola	
där	hon	undervisat	i	sångmetodik.	Boken	är	tänkt	som	ett	hjälpmedel	för	såväl	yrkes-
verksamma	som	för	blivande	sångpedagoger,	och	för	de	elever	som	vill	fördjupa	sina	
kunskaper	i	ämnet	sång.	Den	tar	upp	vad	sångundervisningen	bör	innehålla,	hur	peda-
gogen	ska	sätta	mål	och	hur	pedagogen	ska	tänka	när	den	lär	sång	till	sina	elever.		
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Arder	(2001)	anser	att	när	en	sångpedagog	får	en	ny	elev	är	det	allra	viktigaste	att	peda-
gogen	får	klart	för	sig	vilka	de	relevanta	målen	och	ambitionerna	är	när	det	gäller	den	
sångliga	utvecklingen.	Utifrån	dessa	kan	pedagogen	skapa	en	utgångspunkt	vari	under-
visningen	kan	få	sin	början.	Sångpedagogen	ska	lära	eleven	all	den	tekniska	kunskap	ele-
ven	behöver	för	att	denne	ska	kunna	uttrycka	sig	anser	Arder:	”Helt	grundleggende	för	
den	'skolerte'	sangutøvelsen	er	selve	sangtekniken.	Det	er	redskapet	som	må	til	for	å	
kunne	gi	sangene	det	uttrykk	man	ønsker”	(s.	34).	Vidare	menar	Arder	(2001)	att	det	
finns	likheter	med	att	lära	sig	att	sjunga	och	att	lära	sig	att	köra	bil.	Först	måste	eleven	
lära	sig	hur	de	olika	mekanismerna	fungerar.	I	början	måste	undervisningens	uppmärk-
samhet	riktas	mot	de	enskilda	detaljerna	för	att	längre	fram	i	undervisningen	övergå	till	
mer	automatiska	funktioner.	

Det	är	individuellt	vilka	tekniker	pedagogen	behöver	fokusera	på	i	elevens	undervisning	
skriver	Arder	(2001).	Det	är	också	olika	när	pedagogen	kan	börja	arbeta	med	teknik	
med	en	elev.	Ibland	behöver	enbart	sången	stå	i	fokus,	och	vice	versa	skriver	hon.	Sång-
pedagogen	kan	komponera	egna	övningar	för	att	öva	en	viss	sångteknik	anser	hon. 

Det	finns	en	mängd	olika	skolor	i	hur	eleven	ska	lära	sig	ett	musikinstrument	(fiolskolor,	
pianoskolor	osv.).	För	sångpedagoger	som	undervisar	nya	elever	finns	inte	detta	hjälp-
medel.	Det	närmaste	vi	kommer	är	häften	om	sångteknik,	där	flertalet	är	skriva	mellan	
år	1880	–	1930	skriver	Arder	(2001).	Dessa	är	riktade	till	sångelever	som	redan	kommit	
en	bit	på	vägen. 
	
Vidare	skriver	Arder	(2001)	att	sångtekniken	är	grunden	för	sången,	men	är	inte	målet	
med	sångundervisningen.	När	eleven	behärskar	tekniken	är	tiden	inne	för	att	glömma	
den	och	helt	gå	upp	i	sång	och	text	för	att	inspireras	och	ge	musiken	uttryck	anser	hon. 
Arder	skriver	också	att	många	sångpedagoger	anser	att	det	inte	bör	läggas	stor	vikt	vid	
interpretation	i	början	av	elevens	sångundervisning	eftersom	tekniken	ännu	inte	är	på	
plats	för	att	uppfylla	nyanser	och	uttryck.	Hon	anser	å	sin	sida	att	interpretation	kan	ut-
vecklas	vid	sidan	av	sångteknik,	och	att	eleven	kan	växa	med	sina	nya	möjligheter	över	
tid.	Dessutom	anser	Arder	att	sångelever	ofta	vill	uttrycka	sig	och	arbeta	med	känslor	i	
sin	sång,	beskrivet	på	följande	sätt:	
 

Det	er	viktig	at	de	krav	og	forventninger	som	stilles	til	elevens	interpretato-
riske	evne	er	relevante	og	står	i	forhold	både	til	vedkommendes	tekniske	og	
musikaliske	nivå.	Hvis	begynnereleven	viser	glede	og	tilfredshet	ved	følelsen	
av	å	ha	fått	til	noe,	skal	vi	være	varsomme	så	vi	ikke	tar	fra	ham	denne	gleden!	
(Arder	2001,	s.	37-38)	

Arder	(2001)	bedömer	att	det	är	bra	om	eleven	i	ett	tidigt	stadium	får	tillgång	till	olika	
sångstilar	och	sammanhang.	Detta	innebär	övning	i	att	sjunga	på	olika	sätt.	Hon	anser	
också	att	eleven	bör	gå	på	konserter	och	lyssna	på	de	olika	stilarna	och	på	hur	andra	rös-
ter	låter	som	behärskar	dessa. 

I	valet	av	repertoar	för	en	nybörjarelev	bör	sångpedagogen	tänka	på	att	hålla	omfånget	
litet,	helst	inom	en	oktav,	och	det	är	viktigt	att	omfånget	ligger	i	det	register	där	eleven	
har	lättast	för	att	sjunga	skriver	Arder	(2001).	Vidare	bör	sångerna	innehålla	enkla	me-
lodier	med	korta	fraser,	där	svåra	intervall	och	rytmer	bör	undvikas	fortsätter	hon.	Eget	
val	av	repertoar,	eller	egna	önskningar	av	genre	bör	respekteras.	Sångpedagogen	måste	
göra	en	bedömning	huruvida	en	egenvald	sång	kan	användas	avslutar	hon. 
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En	del	musikteori	ingår	ofta	automatiskt	i	inlärningen	av	ett	musikinstrument.	Arder	
(2001)	skriver	att	sångaren	till	skillnad	från	instrumentalisten	också	måste	lära	sig	
bygga	sitt	instrument.	Därför	måste	en	avvägning	göras	när	musikteori	passar	in	i	
undervisningen	skriver	hon.	Att	en	sångelev	samtidigt	lär	sig	spela	ett	musikinstrument	
är	bra,	och	på	så	vis	kan	eleven	tidigare	få	tillgång	till	musikteori	anser	Arder. Arder	me-
nar	också	att	det	är	bra	att	en	elev	får	lära	sig	om	vad	som	händer	i	kroppen	när	den	
sjunger:	
 

Også	for	den	som	skal	lære	å	synge	er	det	en	fordel	å	få	en	viss	teoretisk	
stemmefysiologisk	forståelse	etter	hvert.	Imidlertid	er	det	helt	klart	at	man	
aldri	vil	kunne	lære	en	ferdighet	ved	bare	å	forstå	teorien!	(Arder,	2001,	s.	97)	

En	del	av	den	sångfysiologiska	förståelsen	Arder	(2001)	nämner	är	att	lära	sig	en	god	
andningsteknik.	En	sådan	tar	generellt	sett	lång	tid	att	lära	sig,	och	därför	behöver	peda-
gogen	hitta	flera	vägar	för	att	nå	fram	till	eleven	skriver	hon. 

2.4	Teoretisk	utgångspunkt	
I	detta	delkapitel	presenteras	studiens	teoretiska	utgångspunkt,	vilken	utgörs	av	det	di-
daktiska	perspektivet	på	lärande	och	utveckling.	

2.4.1	Didaktiska	förhållningssätt	
Synen	på	undervisning	och	inlärning	har	förändrats	över	tid	anser	Selander	(2012).	
Gamla	idéer	kring	didaktik	fokuserade	främst	på	inlärning	för	barn	och	ungdomar.	Lä-
randet	sågs	som	något	nödvändigt	för	att	klara	av	ett	specifikt	framtida	yrke.	Den	vuxnes	
kunskaper	sågs	som	ett	”kollektivt	minne”	som	denne	skulle	föra	vidare	fortsätter	Selan-
der.	Kunskaper	om	hur	eleven	skulle	hantera	olika	frågor,	lösa	skilda	problem	och	hur	
den	uppträdde	i	varierande	sammanhang	blev	införlivade	med	individens	självförståelse	
avslutar	han.		

Idag	är	idéerna	kring	didaktik	ett	lärande	som	pågår	i	alla	åldrar.	Lärandet	blir	då	livs-
långt	i	både	formella	och	informella	sammanhang	skriver	Selander	(2012).	Numera	har	
de	flesta	människor	tillgång	till	flera	sorters	media,	där	ibland	internet,	tv	och	radio.	Se-
lander	menar	att	detta	gör	ny	information	mer	lättillgänglig	för	den	stora	massan,	inte	
minst	för	sångelever,	vilket	har	lett	till	att	barn	hittar	material	och	förebilder	även	utan-
för	skolans	värld.	

2.4.2	Didaktikens	grundfrågor	
Den	här	studien	utgår	från	ett	didaktiskt	förhållningssätt	till	lärande.	Det	innebär	att	stu-
dien	kommer	att	beröra	såväl	innehåll,	metodik	och	mer	övergripande	frågor	om	varför	
något	ska	läras.	De	grundläggande	didaktiska	frågorna	är	vad,	hur	och	varför.	Selander	
(2012)	tar	upp	didaktikens	grundfrågor,	som	är	frågor	pedagogen	bör	ställa	sig	för	att	
undervisningen	ska	bli	motiverande	och	intressant.	Enligt	honom	kan	dessa	grundfrågor	
sammanfattas	med	två	frågor:	Vad	ska	läras?	och	Hur	ska	det	läras?	samt	en	mer	övergri-
pande	reflekterande	fråga	om	Varför	det	ska	läras?	

Liberg	(2012)	menar	att	i	frågan	om	hur	undervisningen	ska	bedrivas	spelar	den	didak-
tiska	reliefen	in.	Vidare	förklarar	hon	att	det	är	lärarens	kunskaper,	värderingar	och	nor-
mer	som	ligger	till	grund	för	vad	undervisningen	kommer	att	innehålla	och	på	vilket	sätt	
som	undervisningen	kommer	att	byggas	upp.	Vad	som	ska	läras	är	en	central	fråga	för	
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denna	studie	och	kan	skilja	sig	mellan	pedagoger	beroende	på	deras	bakgrund,	erfaren-
heter	och	kvalitetsuppfattningar.	Vilket	undervisningsförlopp	som	läraren	väljer	och	
vilka	undervisningsformer	den	kommer	at	använda	sig	av	motiveras	av	syftet	med	
undervisningen	och	av	vilka	elever	undervisningen	riktar	sig	till	anser	hon.	Det	är	dock	
inte	bara	läraren	som	tar	beslut	om	vad	som	ska	läras.	Liberg	uttrycker	det	så	här:	”Ele-
verna	är	ett	kännande	tänkande	subjekt	som	gör	mer	eller	mindre	medvetna	val”	(s.	
223).	Eleverna	har	behov,	avsikter	och	motiv	med	varför	de	vill	lära	sig.	Deras	intresse	
och	attityd	till	ämnet	har	betydelse	över	vad	som	kommer	att	läras,	och	det	kommer	att	
påverka	undervisningens	innehåll.	Eleverna	har	också	olika	förutsättningar,	bakgrund	
och	förförståelse	i	ämnet.	Detta	kommer	också	att	påverka	undervisningens	innehåll	an-
ser	Liberg.	På	grund	av	detta	går	det	att	anta	att	skillnader	och	likheter	av	prioriteringar	
kommer	att	uppstå	i	undervisningssituationen	av	en	nybörjarelev	i	sång.		

Selander	(2012)	nämner	flera	tänkare,	pedagoger	och	forskare,	både	historiska	och	nu-
tida,	som	haft	idéer	om	hur	undervisning	kan	bedrivas	på	bästa	sätt.	Många	har	haft	ge-
mensamma	idéer	kring	att	lärande	ska	utgå	ifrån	vad	eleven	redan	kan,	bygga	på	kun-
skaper	efter	hand	och	på	så	vis	väcka	ett	intresse.	Flera	(bland	annat	Dewey)	ansåg	att	
varierad	undervisning	samt	att	låta	eleverna	själv	prova	på	och	uppleva	det	som	skulle	
läras	var	positivt	skriver	Selander.	Vissa	ämnen	i	den	obligatoriska	skolan,	till	exempel	
matematik,	svenska	och	engelska,	har	en	tydlig	koppling	till	sin	nyttighet	i	en	vuxen	
människas	yrkesliv	och	fritid	fortsätter	han.	Det	är	inte	givet	i	vilken	ordning,	eller	hur	
eleven	ska	lära	sig	dessa	färdigheter,	men	det	är	självklart	att	den	är	i	behov	av	denna	
kunskap	för	att	få	ett	självständigt	liv	och	klara	sig	som	vuxen.	Selander	skriver	att	frå-
gorna	vad	som	ska	läras	och	hur	detta	ska	läras	har	en	djupare	dimension	av	reflektion	i	
frågan	om	varför	ska	detta	läras.	Han	söker	med	denna	fråga	svar	på	varför	viss	kunskap	
prioriteras.	Relaterat	till	sångundervisning	blir	då	frågan	exempelvis:	Hur	ska	sångpeda-
gogerna	veta	att	andning	eller	musikalisk	gestaltning	är	det	eleven	behöver	lära	sig	som	
nybörjare?	Detta	kan	till	viss	del	förklaras	med	ämnets	kunskapsemfas.	Selander	beskri-
ver	begreppet	kunskapsemfas	som	det	område	i	ämnet	där	tonvikten	ligger.	Alltså	de	di-
mensioner	av	ämnet	som	anses	prioriteras	högre	än	andra.	I	denna	studie	belyses	dessa	
prioriteringar.	Selander	utvecklar	de	ovanstående	didaktiska	frågeställningarna	i	ytterli-
gare	fem	frågor:	

• Var	någonstans	ska	man	lära?	
• Med	vem	ska	man	lära?	
• Med	hjälp	av	vad	ska	man	lära	sig?	
• När	ska	man	utmanas	i	sitt	lärande?	
• Hur	ska	lärandet	bedömas?		

Pedagogen	behöver	lära	sig	undervisa	med	ett	brett	spektra	av	lärstilar	anser	Selander	
(2012).	Den	behöver	också	få	kännedom	om	flera	metoder	av	undervisning	för	att	kunna	
tillgodose	elevens	behov.	Mellan	lektionerna	förväntas	eleverna	lära	på	egen	hand,	ge-
nom	att	följa	instruktioner	samt	genom	att	repetera	utan	lärare.	Beroende	på	hur	eleven	
arbetar	med	det	material	pedagogen	förser	denne	med	uppnås	varierande	resultat.	Ele-
ven	kan	öva	på	egen	hand,	med	eller	utan	förinspelad	musik	eller	tillsammans	med	
andra.	Det	finns	alltså	flera	aspekter	att	ta	hänsyn	till	i	frågan	om	hur	och	med	vem	ele-
ven	ska	lära.	Selander	menar	att	övning	tillsammans	med	en	annan	student	kan	ha	posi-
tiv	inverkan	på	lärandet.	Detta	blir	dock	inte	relevant	för	denna	studie	att	diskutera	ef-
tersom	den	bara	undersöker	hur	pedagoger	prioriterar	kunskap	i	undervisningen.	
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Selander	(2012)	skriver	att	det	finns	olika	slag	av	hjälpmedel	för	att	eleven	ska	kunna	
lära	sig	ett	material.	I	sångundervisningen	kan	detta	till	exempel	vara	förinspelad	musik	
eller	musikbakgrund.	Eleven	kan	lyssna	på	en	förebild	som	framför	låten	och	härma	den,	
eller	lära	sig	att	läsa	noter	med	eller	utan	ett	musikinstrument	för	att	bli	självständig	i	
sin	inlärning	av	nytt	material.	Vad	det	gäller	teknisk	kunskap	i	sång	kan	eleven	förutom	
lärarens	instruktioner	också	läsa	böcker,	eller	hitta	material	via	andra	medier.	Den	kan	
också	se	på	när	andra	utför	teknik	för	att	på	så	vis	kunna	ta	den	till	sig.		

När	eleven	ska	utmanas	i	sitt	lärande	är	individuellt.	Lärarna	måste	alltid	ta	hänsyn	till	
vad	eleven	kan	lära	sig,	och	när	den	är	mogen	för	nya	kunskapssteg	skriver	Selander	
(2012).	Eleven	utmanas	antingen	genom	att	läraren	hjälper	till	att	bygga	på	den	befint-
liga	kunskapen	i	små	steg,	eller	genom	att	eleven	medvetandegörs	om	den	kunskap	den	
har,	och	ännu	inte	har	fortsätter	Selander.	Därefter	kan	eleven	ge	sig	i	kast	med	en	ny	
kunskapsutmaning.	Oavsett	utmanas	eleven	först	när	befintlig	kunskap	är	befäst.	Med	
denna	inställning	till	lärande	borde	även	sångpedagogers	prioriteringar	vila	på	kunskap	
om	vad	elever	generellt	sett	behöver	lära	sig	i	ett	visst	stadium	av	undervisning.		

När	lärandet	ska	bedömas	i	sångundervisningen,	särskilt	i	denna	studies	undersöknings-
område	blir	det	en	något	komplex	fråga.	Många	aspekter	av	sångämnet	kan	vara	svåra	
att	mäta,	och	därför	svåra	att	bedöma.	I	och	med	att	denna	studies	kontext	är	nybörjar-
undervisning	på	musik-	och	kulturskola,	där	traditionell	bedömning	sällan	används,	blir	
denna	fråga	inte	särskilt	relevant	för	denna	studie.	Eftersom	undervisningen	inte	be-
döms,	utgår	den	inte	ifrån	betygskriterier,	vilken	ger	lärarna	en	möjlighet	till	att	själva	
prioritera	innehållet.	Detta	ger	alltså	även	en	inverkan	över	frågan	om	vad	som	ska	läras.		
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3	Metodologi	och	metod	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	val	av	metoder	och	hur	studien	har	designats.	Även	
en	kort	presentation	av	de	informanter	jag	valt	att	använda	mig	av	i	mina	intervjuer	och	
enkätsvar	kommer	att	presenteras.	 

3.1	Metodologiska	utgångspunkter	
För	att	undersöka	upplägget	i	sångundervisningens	första	halvår	valde	jag	att	använda	
enkät	och	intervjuer	som	metod.	Enkätstudie	är	vald	för	att	ge	en	överblick	och	en	gene-
rell	bild	av	hur	sångpedagoger	prioriterar	i	undervisningen	under	det	första	halvåret.	
Intervjuer	valdes	för	att	få	mer	detaljerad	kunskap	kring	sångpedagogers	prioriteringar	
i	teknisk	och	musikalisk	inlärning	hos	eleven	under	elevens	första	halvår	som	sångstu-
dent.	
	
I	denna	studie	används	en	kombination	av	kvalitativ	och	kvantitativ	metod.	Bryman	
(2008)	anser	att	eftersom	båda	metoderna	är	förknippade	med	för-	och	nackdelar	kan	
en	kombination	av	dessa	innebära	att	fördelarna	förstärks	samt	att	nackdelarna	försva-
gas	eller	helt	undviks	i	jämförelse	med	respektive	enskilt	tillvägagångssätt.	Argumentet	
mot	att	använda	sig	av	både	kvalitativ	och	kvantitativ	forskning	är	att	de	olika	meto-
derna	grundar	sig	i	olika	kunskapsteoretiska	teser	samt	står	för	olika	paradigm	fortsät-
ter	Bryman.	Detta	har	inte	upplevts	som	ett	hinder	i	denna	studie	eftersom	den	kvalita-
tiva	intervjuns	intervjuguide	grundat	sig	på	den	kvantitativa	enkätens	svar.	Intervjun	
har	används	som	en	fördjupning	i	ämnen	medan	enkäten	verkat	för	en	översikt.	

3.2	Enkäten	
Nedan	beskrivs	användandet	av	enkät	som	metod,	utformningen	av	enkäten	och	urvalet	
av	respondenter	samt	utförande.	

3.2.1	Enkät	som	kvantitativ	metod	
Enkäten	ska	vara	utformad	så	att	den	är	lätt	att	förstå	och	besvara	anser	Bryman	(2008).	
Detta	ska	göras	för	att	minimera	risken	för	att	respondenten	inte	ska	lyckas	fullfölja	frå-
gor	eller	glömma	bort	att	besvara	en	fråga.	Enkäten	får	inte	vara	för	lång	så	att	respon-
denten	tröttnar	och	struntar	i	att	besvara	den	fortsätter	han.	

Fördelen	med	att	låta	respondenterna	besvara	en	enkät	istället	för	att	medverka	i	en	in-
tervju	är	att	forskaren	(intervjuaren)	inte	kan	påverka	respondentens	svar	i	samma	ut-
sträckning	skriver	Bryman	(2008).	Nackdelen	med	en	enkätstudie	är	att	respondenten	
inte	kan	få	någon	hjälp	med	att	förstå	frågorna	som	ska	besvaras.	Bryman	anser	därför	
att	enkätens	frågor	måste	vara	klara	och	tydliga.	Intervjuaren	kan	inte	heller	vid	enkät-
studie	ställa	uppföljningsfrågor,	vilket	kan	vara	en	nackdel	anser	han. 

Vidare	skriver	Bryman	(2008)	att	intervjuaren	måste	vara	observant	så	att	denne	ställer	
relevanta	och	intressanta	frågor	i	enkäten,	eftersom	enkäten	har	större	risk	att	hamna	i	
en	papperskorg	om	frågorna	inte	engagerar	respondenten.	Respondenten	kan	läsa	ige-
nom	enkäten	innan	den	besvaras	och	på	så	vis	kan	det	antas	att	inga	frågor	i	enkäten	är	
oberoende	av	varandra	förklarar	Bryman.	 
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3.2.2	Utformning	av	enkäten	
Enkäten	(bilaga	1)	är	utformad	för	att	kunna	göra	en	generell	överblick	över	sångpeda-
gogers	prioriteringar	av	nybörjarelever.	Frågorna	har	formulerats	på	ett	sätt	som	mini-
merar	risken	för	olika	tolkningar,	och	för	att	göra	resultatet	lätt	att	avläsa.	Enkäten	be-
står	av	frågor	om	prioriteringar	i	sångundervisningens	första	halvår	för	en	nybörjarstu-
dent.	Av	resultatet	från	enkäten	kan	utläsas	vad	sångpedagoger	anser	att	de	prioriterar	i	
sångundervisningen.	Frågorna	har	utformats	med	hänsyn	till	tidigare	forskning	kring	
prioriteringar	och	sångtekniska	aspekter	som	tas	upp	i	ämnesöversikten.	

3.2.3	Urval	av	respondenter	
Mitt	urval	av	respondenter	består	av	tio	sångpedagoger	som	är	verksamma	vid	antingen	
musik-	eller	kulturskola.	Tre	utav	dem	hade	arbetat	som	sångpedagoger	i	över	tio	år,	tre	
av	dem	i	mellan	fem	och	10	år	och	fyra	av	dem	hade	arbetat	i	mindre	än	fem	år.	Samtliga	
sångpedagoger	är	verksamma	i	södra	och	mellersta	Sverige	och	alla	är	kvinnor	i	ett	ål-
dersspann	av	25	till	60	år.	Ingen	av	de	män	som	tillfrågades	ville	delta	i	studien.	Sångpe-
dagogerna	undervisar	i	klassisk-,	folkmusik-	och	pop	och	rocksång.	Jag	har	medvetet	valt	
en	stor	bredd	på	respondenterna,	då	jag	inte	är	ute	efter	en	viss	kategori	av	pedagoger	
utan	vill	se	generella	prioriteringar	som	just	dessa	sångpedagoger	gör.		

3.2.4	Genomförande	av	enkäterna	
Jag	fick	kontakt	med	mina	10	respondenter	via	email	och	telefon,	och	skickade	därefter	
enkäten	till	deras	skola	via	post	och	med	svarskuvert.	Alla	enkäter	besvarades	inom	en	
vecka	från	det	att	jag	sänt	dom.	

3.3	Intervjuer		
Nedan	beskrivs	semistrukturerad	intervju	som	metod,	urvalet	av	intervjupersoner,	ut-
formningen	av	intervjuguiden	samt	genomförande	av	intervjuerna.	

3.3.1	Semistrukturerad	intervju	som	kvalitativ	metod 
Den	kvalitativa	intervjun	erbjuder	en	flexibilitet	som	inte	den	kvantitativa	enkäten	kan	
erbjuda	anser	Bryman	(2008).	Det	som	skiljer	den	kvalitativa	intervjun	från	den	kvanti-
tativa	enkäten	är	främst	att	enkäten	söker	generaliserbara	svar	medan	den	kvalitativa	
intervjun	söker	svar	på	intervjupersonernas	egna	uppfattningar	och	synsätt	förklarar	
Bryman	vidare.	Den	semistrukturerade	intervjun	byggs	upp	kring	en	strukturerad	lista	
över	vilka	frågeställningar	som	ska	täckas	eller	beröras	skriver	Bryman.	Frågorna	ska	
verka	för	att	intervjuaren	ska	få	en	inblick	i	hur	respondenten	upplever	sin	värld.	Inter-
vjuerna	måste	rymma	en	flexibilitet	som	tillåter	respondenten	att	belysa	det	som	den	
anser	är	viktigt.	 

Det	är	önskvärt	att	låta	intervjun	röra	sig	i	olika	riktningar	under	intervjun,	eftersom	det	
ger	kunskap	om	vad	intervjupersonen	upplever	vara	relevant	och	viktigt.	Intervjuerna	
är	riktade	mot	att	få	fram	intervjupersonens	olika	ståndpunkter.	Detta	gör	att	forskaren	
(intervjuaren)	kan	avvika	i	ganska	stor	utsträckning	ifrån	intervjuguiden,	och	ställa	nya	
uppföljningsfrågor	kring	de	svar	intervjupersonen	ger.	Bryman	(2008)	skriver	att	den	
kvalitativa	intervjun	också	ger	utrymme	för	att	intervjuaren	ändrar	ordningsföljden	på	
frågorna	så	att	de	passar	in	i	intervjun,	vilket	är	gynnsamt	då	den	främst	är	ute	efter	in-
tervjupersonens	fylliga	och	detaljerade	svar. På	grund	av	detta	blir	intervjun	följsam	ef-
ter	intervjupersonens	svar,	och	undersökningens	fokus	kan	anpassas	efter	de	viktiga	
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frågor	som	dyker	upp	under	intervjuerna.	För	att	skapa	en	djupare	förståelse	i	de	priori-
teringar	som	görs	under	sångundervisningens	uppstart	(första	halvåret	med	sångunder-
visning	av	nybörjarelev),	och	för	att	få	prioriteringarna	förklarade	valde	jag	att	genom-
föra	intervjuer. 

3.3.2	Urval	av	intervjupersoner	
Jag	utsåg	tre	informanter,	vilka	alla	också	varit	respondenter	i	min	enkät.	Den	första	av	
dem	(fiktivt	namn,	Åsa)	har	varit	lärare	i	12	år	och	undervisar	på	musikskola	i	en	mel-
lanstor	stad,	den	andra	(fiktivt	namn	Maja)	har	undervisat	i	två	år	i	en	småstad,	och	den	
tredje	(fiktivt	namn	Tora)	har	undervisat	i	en	förort	till	en	större	stad	under	ett	år.	En	av	
lärarna	undervisade	mest	med	klassiska	ideal,	men	också	i	vistradition.	De	två	andra	lä-
rarna	undervisade	mest	i	pop-,	visor-	och	musikaltradition.	I	enkäten	fick	responden-
terna	frågan	ifall	de	kunde	tänka	sig	delta	i	en	intervju.	De	tre	informanterna	som	deltog	
i	intervjuerna	var	de	som	fyllt	i	att	de	ville	delta	på	intervju.	 

3.3.3	Utformning	av	intervjuguide	
Sammanställningen	av	enkätsvaren	utgjorde	grunden	för	utformningen	av	intervjugui-
den.	Jag	valde	att	använda	mig	av	semistrukturerad	intervju	(bilaga	2)	eftersom	jag	inte	
ville	riskera	att	fastna	på	en	viss	fråga	om	jag	exempelvis	redan	fått	en	fråga	besvarad.	
Med	semistrukturerad	intervju	föreställde	jag	mig	att	intervjun	skulle	bli	mer	likt	ett	
samtal.	Intervjuguiden	kom	att	utformas	utifrån	fyra	teman:	

• Beskrivning	av	arbetssituationen 
• Beskrivning	av	en	lektion	med	en	nybörjarelev 
• Beskrivning	av	hur	olika	prioriteringsmöjligheter	värderas 
• Beskrivning	av	vad	läraren	upplever	att	eleven	lärt	sig	efter	ett	halvår.	 

	

3.3.4	Genomförande	av	intervjuerna	
Intervjuerna	genomfördes	över	telefon.	Jag	förde	anteckningar	under	intervjuerna	för	
att	kunna	följa	upp	samtalet	med	nya	frågor.	Efter	intervjun	skrev	jag	ner	tankar	om	vad	
som	sagts,	och	gjorde	en	reflektion	utifrån	samtalet	över	de	prioriteringar	sångpedago-
gen	gjorde.	Samtalen	spelades	in	på	en	Zoom	H2,	för	att	jag	skulle	kunna	gå	tillbaka	och	
jämföra	mina	tolkningar	med	inspelningen. 
	
3.4	Bearbetning	och	analys	av	datamaterialet 
I	detta	avsnitt	beskrivs	bearbetningen	och	analysen	av	enkät-	och	intervjumaterial.	
	
3.4.1	Bearbetning	av	enkätsvar	
Enkätens	två	frågor	har	analyserats	var	för	sig,	och	tillsammans.	Prioriteringsalternati-
ven	i	enkäten	utgår	ifrån	de	alternativ	på	prioriteringar	som	framkommer	i	tidigare	
forskning	(t.ex.	Zangger	Borch).	Den	första	frågans	prioriteringsalternativ,	som	är	kvot-
baserade,	omvandlades	till	poäng	för	att	kunna	avläsa	en	gemensam	prioriteringsord-
ning.	Bryman	(2008)	beskriver	att	kvotbaserad	variabel	avser	kategoriseringar	där	av-
ståndet	mellan	skalstegen	är	lika	stort	hela	tiden,	vilket	uppfylls	i	denna	studie.	Enkä-
tens	andra	fråga	fördjupade	kunskapen	i	vad	sångpedagogerna	ansåg	vara	centralt	i	
undervisningen	av	en	nybörjarelev.	Detta	för	att	se	vilka	prioriteringar	sångpedago-
gerna	hade	med	under	alla	nybörjarlektionerna.	Slutligen	gjordes	en	analys	över	vilka	
likheter	som	fanns	i	svaren	från	enkätens	första	och	andra	fråga.		
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3.4.2	Bearbetning	av	intervjumaterialet	
Bryman	(2008)	skriver	att	tonvikten	under	en	kvalitativ	intervju	måste	ligga	på	hur	in-
tervjupersonenen	uppfattar	och	tolkar	de	frågor	som	ställs.	Han	menar	att	fokus	måste	
ligga	på	det	som	intervjupersonen	upplever	vara	viktigt.	Analytisk	induktion	och	
grounded	theory	utgör	de	två	mest	använda	tillvägagångssätten	vid	analys	av	kvalitativ	
metod.	Dessa	metoder	utgår	ifrån	en	växling	mellan	insamling	och	analys	av	data,	vilket	
betyder	att	en	inledande	analys	påverkar	insamlandet	av	vidare	datainsamling.	I	denna	
studie	har	enkätsvaren	påverkat	utformningen	av	intervjuguiden	och	har	på	så	vis	varit	
den	inledande	insamlingen	av	data.	I	den	kvantitativa	intervjun	uppstår	problem	om	in-
tervjupersonen	får	styra	samtalets	fokus	anser	Bryman,	de	öppna	intervjufrågor	i	efter-
hand	måste	granskas	och	kategoriseras	så	att	varje	respondents	svar	kan	sammanställas	
och	jämföras	med	andras	svar	på	samma	fråga.	Intervjusvaren	måste	då	kunna	kodas	
och	kategoriseras	utifrån	förutbestämda	koder.	Även	i	den	kvalitativa	intervjun	går	det	
att	koda	information	menar	Bryman,	men	då	bestäms	kodningen	allt	eftersom	materi-
alet	samlas	in.	I	bearbetning	av	intervjumaterialet	har	jag	lyssnat	av	och	sammanfattat	
viktiga	delar	som	framkom.	I	och	med	att	intervjuguiden	utformats	med	enkätstudien	
som	grund	gick	materialet	att	kategorisera	med	samma	kategorisering	som	gjordes	i	en-
käten.		

3.5	Etiska	överväganden		
Jag	har	i	min	undersökning	tagit	Vetenskapsrådets	(2002)	forskningsetiska	principer	
under	beaktande,	vad	gäller	individskyddskravet.	För	att	uppfylla	informationskravet	
och	samtyckeskravet	meddelades	respondenterna	på	de	olika	skolorna,	innan	enkäten	
skickades,	om	att	deltagandet	av	att	fylla	i	enkäten	var	frivillig.	Jag	förklarade	för	sång-
pedagogerna	att	jag	var	lärarstuderande	vid	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	uni-
versitet	och	att	min	intention	var	att	låta	tio	sångpedagoger	besvara	enkäten.	Jag	berät-
tade	att	deras	svar	skulle	presenteras	anonymt	i	studien.	Enkäterna	sändes	i	brev	till	re-
spondenterna	tillsammans	med	ett	svarskuvert.	Studiens	syfte	och	vad	den	skulle	an-
vändas	till	stod	högst	upp	på	enkäten.		

De	som	intervjuades	samtyckte	till	att	bli	inspelade	på	band.	Med	hänsyn	till	konfiden-
tialitetskravet	så	är	inga	skolor	eller	medverkande	personer	namngivna.	De	tre	personer	
som	blivit	intervjuade	har	fått	figurerade	namn	i	enlighet	med	Vetenskapsrådets	princi-
per	(2002).	 

3.6	Reliabilitet	och	validitet	
Jag	har	kritiskt	granskat	kvaliteten	på	de	data	som	samlats	in,	använt	mig	ett	brett	urval	
av	oberoende	respondenter	samt	besvarat	studiens	forskningsfråga	i	resultat	och	dis-
kussion.	Reliabilitet	handlar	om	att	kunna	mäta	en	studies	pålitlighet	och	följdriktning	
skriver	Bryman	(2008).	Ett	sätt	att	kontrollera	reliabiliteten	är	att	genomföra	samma	
test	igen	för	att	se	ifall	samma	resultat	uppstår.	I	denna	studie	stärks	reliabiliteten	av	att	
insamlingen	av	data	har	skett	med	både	kvalitativ	och	kvantitativ	metod.	Först	fyllde	re-
spondenterna	i	en	enkät,	denna	enkät	utformades	med	ambitionen	att	frågorna	inte	
skulle	kunna	misstolkas.	På	så	vis	går	den	att	reproducera.	Vidare	låg	enkäten	som	
grund	för	intervjuguiden.	Intervjuerna	kunde	på	så	vis	fördjupa,	pröva	och	jämföra	det	
resultat	som	framkommit	i	enkäten.	Reliabiliteten	är	beroende	av	validiteten	som	är	ett	
mått	på	att	studien	verkligen	mäter	det	den	utger	sig	för	att	mäta.	I	enkäten	förklarades	
varje	begrepp	som	undersöktes	för	att	säkerställa	att	respondenterna	hade	samma	tolk-
ning	av	begreppen	som	studien	utgick	ifrån.	Detta	stärker	begreppsvaliditeten.	För	att	
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ytterligare	säkerställa	både	reliabilitet	och	validiteten	fick	informanterna	ta	del	av	resul-
tatet,	och	hade	möjlighet	att	återkoppla	till	mig	om	något	var	felaktigt.	Slutsatserna	som	
dras	går	att	kontrollera	genom	att	jämföra	undersökningens	forskningsfråga	och	resul-
tat	med	diskussionen.		
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	har	gjorts	av	data	från	enkäten	
och	från	de	tre	intervjuerna.	Först	presenteras	enkätsvaren	och	därefter	presenteras	re-
sultatet	från	intervjusvaren.	
	
4.1	Enkäten	
I	detta	kapitel	presenteras	prioriteringsordningen	ifrån	enkäten	och	vilka	prioriteringar	
som	respondenterna	uppgav	fanns	med	på	alla	nybörjarlektionerna.	
	
4.1.1	Prioriteringsordningen	ifrån	enkäten	
Nedan	presenteras	enkätens	första	fråga,	vari	informanterna	skulle	rangordna	sina	prio-
riteringar	från	1	–	17.	1	var	det	högst	prioriterade	och	17	det	minst	prioriterade.	För	en-
kelhetens	skull	tilldelas	varje	informant	en	bokstav	(A-	J)	i	redovisningen	nedan,	detta	
för	att	läsaren	ska	kunna	följa	varje	informants	svar	i	enkäten.	
	
Ämne	Informant	-> A B C D E F G H I J 

Bra	hållning 2 3 4 3 1 2 2 2 3 3 

Förberedelse	–	uppvärmning,	
uppsjungning	osv. 

3 2 5 2 3 5 3 5 4 6 

Andningsstrategi 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 

Utvidgning	av	röstomfång 8 13 16 10 8 14 14 12 10 11 

Musikaliska	uttryck	 14 6 7 11 14 8 10 16 15 16 

Artikulation 7 7 8 12 9 12 11 10 9 7 

Avspänning	 4 4 9 4 4 6 4 3 2 2 

Övning	i	konsertframträdande	 13 9 11 17 12 15 12 17 14 13 

Eget	val	av	repertoar 9 10 10 8 13 1 8 1 13 12 

Ensemblesång	och	annat	sam-
spel	 

5 8 6 5 17 11 16 13 12 14 

Att	sjunga	rent	 12 11 12 9 10 13 7 6 8 8 

Att	lära	sig	nya	sånger 6 14 2 6 6 4 5 7 5 4 

Genrebredd 10 12 3 15 7 10 6 11 6 9 

Improvisation	 16 17 13 16 15 9 15 15 17 17 

Känna	till	röstens	anatomi	 15 15 15 13 5 16 13 9 7 10 

Noter	och	musikaliska	beteck-
ningar	 

17 16 17 14 16 17 17 14 16 15 

Interpretation 11 5 14 7 11 7 9 8 11 5 

Figur	1.	Individuell	prioriteringsordning.	
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I	min	sammanställning	av	enkäten	valde	jag	att	omvandla	prioriteringsordningen	till	po-
äng.	Då	fick	jag	en	gemensam	ordning	över	vad	de	10	sångpedagogerna	tyckte	tillsam-
mans.	Lägst	poäng	blev	då	det	som	sångpedagogerna	värderade	högst	i	enkäten	gemen-
samt,	högst	poäng	blev	det	sångpedagogerna	värderade	lägst	i	enkäten	gemensamt.	
Detta	resulterade	i	följande	prioriteringsordning:	
	
Andningsstrategi 16	poäng Att	sjunga	rent 96	poäng 

Bra	hållning 25	poäng Ensemblesång	och	annat	sam-
spel 

107	po-
äng 

Förberedelse	–	uppvärmning,	
uppsjungning	osv. 

38	poäng Utvidgning	av	röstomfång 116	po-
äng 

Avspänning 42	poäng Musikaliska	uttryck 117	po-
äng 

Att	lära	sig	nya	sånger 59	poäng Känna	till	röstens	anatomi 118	po-
äng 

Eget	val	av	repertoar 85	poäng Övning	i	konsertframträdande 133	po-
äng 

Interpretation 88	poäng Improvisation 150	po-
äng 

Genrebredd 89	poäng Noter	och	musikaliska	beteck-
ningar 

159	po-
äng 

Artikulation 92	poäng   

Figur	2.	Gemensam	prioriteringsordning.	
	
Sju	av	informanterna	hade	andningsstrategi	som	sin	första	prioritering.	Denna	priorite-
ring	är	också	den	som	rankats	högst	i	figur	2:s	sammanslagna	poängssystem.	Bra	håll-
ning	prioriteras	som	första	prioritering	av	en	av	informanterna	och	som	andra	priorite-
ring	av	fyra	av	informanterna	samt	som	andra	prioritering	i	samma	figurs	sammanlagda	
prioriteringssystem.	Två	av	informanterna	prioriterade	eget	val	av	repertoar	som	sin	
första	prioritering.	Övriga	informanter	prioriterade	inte	detta	ens	bland	sina	första	sju	
prioriteringar.		

Fyra	av	informanterna	uppgav	att	de	prioriterade	noter	och	musikaliska	beteckningar	
minst	av	alla	föreslagna	prioriteringar.	Tre	informanter	hade	denna	prioritering	näst	
sist.	Noter	och	musikaliska	beteckningar	var	också	den	prioritering	som	kom	sist	i	den	
sammanslagna	prioriteringsordningen.	Tre	informanter	tyckte	att	improvisation	var	den	
minst	viktiga	prioriteringen.	Ytterligare	fem	hade	denna	prioritering	som	sin	andra	eller	
tredje	sista	prioritering.	Improvisation	blev	den	näst	sista	prioriteringen	i	den	samman-
lagda	prioriteringsordningen.	Två	av	informanterna	tyckte	att	övning	inför	konsertfram-
trädande	var	det	minst	prioriterade.	Övning	i	konsertframträdande	var	den	tredje	sista	
prioriteringen	i	den	sammanslagna	prioriteringsordningen.	En	informant	tyckte	att	en-
semblesång	och	annat	samspel	var	den	minst	viktiga	prioriteringen.	Detta	var	den	elfte	
prioriteringen	i	den	sammanslagna	prioriteringsordningen.		
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4.1.2	Valda	prioriteringar	som	fanns	med	på	alla	nybörjarlektioner	i	sång	
I	figur	3	visas	informanternas	val	av	de	fem	punkter	som	de	anser	alltid	är	represente-
rade	på	en	sånglektion	där	eleven	inte	tagit	sånglektioner	i	mer	än	sex	månader.	Samma	
prioriteringsval	som	visades	i	första	enkätfrågan	var	representerade	även	i	denna	andra	
enkätfråga.	Av	de	17	punkterna	fylldes	nedanstående	sju	fält	i	som	prioriterade	områ-
den	på	lektionerna:	
	

Bra	hållning A B   E F G H I J 
Förberedelse	–	uppvärmning,	upp-
sjungning	osv. 

A B C D E F G  I  

Andningsstrategi	(Stödet) A B C D E F G H I J 

Avspänning A        I  

Ensemblesång	och	annat	samspel    D       

Att	lära	sig	nya	sånger   C   F   I J 

Interpretation   C        

Figur	3.	Prioriteringar	representerade	på	alla	nybörjarlektioner	
	
Det	är	tydligt	att	bra	hållning,	förberedelse	och	andningsstrategi	är	högst	representerat	
under	sånglektioner	för	elever	som	inte	tagit	lektioner	i	mer	än	sex	månader.	Andnings-
strategi	är	något	alla	sångpedagogerna	har	använt	under	lektionen.	Dessa	tre	priorite-
ringar	är	också	dom	som	värderas	högst	gemensamt	i	enkätens	första	fråga.	
	
4.2	Intervjusvar	
I	denna	resultatdel	presenteras	intervjusvaren	om	vilka	prioriteringar	sånglärarna	gör	i	
sin	sångundervisning	med	nybörjarelever.	Intervjupersonernas	respektive	svar	present-
eras	var	för	sig	i	en	löpande	text	i	den	ordning	som	de	förekom	under	intervjuerna.	
	
4.2.1	Prioriteringsalternativ	från	intervjun	med	Åsa	
Åsa	hade	varit	lärare	i	tolv	år	och	undervisar	på	en	musikskola	i	en	mellanstor	stad.	
Materialet	hon	använder	sig	av	kommer	mestadels	ifrån	pop-,	musikal-	och	vistradition.	
Åsa	pratar	mycket	om	vikten	av	att	eleven	lär	sig	att	använda	andningen	på	ett	bra	sätt.	
Hon	försöker	vara	konkret	när	hon	undervisar,	och	pratar	tidigt	med	eleven	om	ana-
tomi.	Åsa	anser	också	att	det	är	viktigt	att	arbeta	med	musikalisk	gestaltning	eftersom	
eleven	kommer	till	sånglektionen	för	att	få	uttrycka	sig.	Mycket	av	arbetet	som	sångpe-
dagog	går	ut	på	att	stärka	elevens	självförtroende	anser	Åsa.		

Andning	och	anatomi	
Åsa	var	tydlig	i	början	av	vårt	samtal	med	att	poängtera	att	alla	elever	var	unika,	och	
hade	olika	mycket	kunskap	och	röstkännedom	då	de	kom	till	sin	första	sånglektion:	”För	
det	första	vill	jag	säga	att	de	är	väldigt	individuellt	var	man	börjar.	För	de	är	väldigt	olika	
vad	eleverna	kan	från	början.	Även	om	de	är	nybörjare”.	Därför	ansåg	hon	det	vara	svårt,	
om	inte	omöjligt	att	ge	mig	bara	ett	svar	på	hur	hon	startar	upp	undervisningen	med	en	
ny	elev.	Hon	kunde	däremot	svara	på	hur	hon	generellt	sätt	gör:	
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Men	de	är	klart	att	jag	likt	många	andra	sångpedagoger	gärna	börjar	med	öv-
ningar	för	att	få	igång	andningen.	Och	sen	berättar	jag	också	alltid	om	anato-
min	–	hur	rösten	och	kroppen	fungerar	när	vi	sjunger.	För	de	är	ju	ändå	ens	
eget	instrument,	det	man	har	att	jobba	med.	(Åsa)	

	
Åsa	berättar	vidare	om	att	hon	även	brukar	prata	om	anatomi	med	sina	mer	erfara	ele-
ver	eftersom	hon	menar	att	samtalet	kring	anatomi	öppnar	upp	för	ett	språk	som	både	
hon	och	eleverna	kan	förstå.	Arbetet	med	andra	sångtekniker	än	andning	t.ex.	placering	
är	sådant	Åsa	brukar	arbeta	med	när	det	passar	eleven:	
	

Det	beror	ju	förstås	på	hur	långt	man	har	kommit.	Vissa	elever	har	ju	problem	
med	andra	saker	och	då	måste	man	ju	ta	itu	med	det	först.	Men	visst	jobbar	vi	
med	placering,	sen	är	det	inte	alltid	jag	säger	det	i	tekniska	termer.	Man	kan	ju	
lära	ut	en	placering	genom	att	säga	”tänk	så	här”	eller	”tänk	dig	den	här	käns-
lan”,	eller	”det	här	uttrycket”	-	och	så	får	man	det	man	söker	ändå	menar	jag.	
(Åsa)	
	

Jag	tolkar	det	som	att	Åsa	använder	sig	av	bildspråk,	så	att	eleven	kan	lära	sig	hitta	eller	
lära	sig	känna	den	nya	tekniken,	i	detta	fall,	en	placering.	När	vi	pratar	vidare	om	använ-
dandet	av	bildspråk	säger	Åsa	att	hon	försöker	vara	så	konkret	som	möjligt	om	det	går:	
	

Jag	försöker	vara	konkret.	Jag	vill	hellre	att	de	ska	lära	sig	känna	det,	och	veta	
vad	de	gör.	Dessutom	är	det	inte	alltid	jag	tycker	att	de	passar	att	använda	
bildspråk.	Det	beror	på	vad	eleven	är	mottaglig	för.	Jag	försöker	blanda	så	att	
jag	blir	så	förstådd	som	möjligt.	(Åsa)	
	

Åsa	tycker	det	är	viktigt	att	möta	eleven	på	den	nivå	som	den	befinner	sig	på.	I	och	med	
det	tar	hon	hänsyn	till	hur	hon	uttrycker	sig	gentemot	eleven,	och	menar	att	det	inte	all-
tid	är	passande	att	använda	sig	av	ett	bildspråk.	

Musikalisk	gestaltning	och	genrebredd	
Åsa	anser	att	det	är	svårt	att	nämna	en	teknik	eller	aspekt	av	sångundervisningen	som	
hon	generellt	sett	alltid	prioriterar	högst	i	undervisningen.	Detta	eftersom	hon	anser	att	
eleverna	är	oerhört	individuella	i	sina	förkunskaper.	Men	om	hon	ska	nämna	något	som	
hon	prioriterar	högt	i	nybörjarundervisningen	väljer	hon	den	musikaliska	gestaltningen:	
	

Det	är	så	oerhört	individuellt	vad	eleven	behöver	arbeta	med.	En	del	har	ju	re-
dan	jättemycket	genrebredd	när	de	kommer.	Även	om	de	inte	har	gått	hos	en	
sånglärare,	så	kan	man	ändå	ha	de.	En	del	använder	ju	hela	sitt	register	redan	
när	de	kommer	även	om	de	är	nybörjare.	Därför	är	det	svårt	att	svara	på	vad	
jag	prioriterar	högst.	Men	om	jag	ska	nämna	något	så	är	musikalisk	gestaltning	
något	jag	tycker	är	viktigt	att	arbeta	med	redan	tidigt.	(Åsa)	
	

Den	musikalisk	gestaltning	tycker	Åsa	är	viktig	att	arbeta	med	tidigt	eftersom	hon	då	
också	kan	arbeta	med	elevens	möjligheter	till	uttryck.	Det	är	viktigt	att	uttrycket	får	en	
plats	i	sångundervisningen	av	flera	anledningar	säger	Åsa.	Dels	hjälper	uttryck	till	i	att	
förmedla	budskapet	från	sångens	text,	och	dels	kan	sång	vara	en	möjlighet	för	eleven	att	
hitta	nya	uttryck	och	kommunikationssätt.	Såhär	beskriver	Åsa	att	arbetet	med	att	hitta	
nya	uttryck	kan	gå	till:	
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Vi	jobbar	utifrån	texten,	men	också	utifrån	melodin.	Först	läser	vi	texten,	och	
ställer	frågor	kring	den.	Eleven	får	själv	ta	reda	på	vad	den	handlar	om.	De	får	
tänka	lite.	Så	att	man	lär	sig	den	tankeprocessen.	Var	är	jag?	Vem	är	jag?	Var-
för	gör	jag	detta?	Varför	tänker	jag	det	här?	Vad	har	hänt	innan	kanske?	Vilken	
känsla	säger	jag	detta	med?	Jag	börjar	gärna	i	den	änden	av	sångundervis-
ningen	eftersom	att	jag	tänker	att	man	kommit	till	musikskolan	för	att	lära	sig	
sjunga.	Jag	vill	behålla	den	glädjen,	och	någonstans	tror	jag	att	det	är	viljan	att	
få	uttrycka	sig	som	är	motorn.	Där	finns	drivet,	glädjen	och	motivationen.	
(Åsa)	
	

Efter	att	nybörjareleverna	avslutat	sitt	första	undervisningsår	tycker	Åsa	att	det	märks	
att	hon	prioriterat	gestaltning	i	sin	undervisning.	Åtminstone	på	dem	som	övar.	Hon	
fortsätter	att	berätta	att	det	också	krävs	mod	ifrån	eleverna	när	de	ska	arbeta	med	ut-
tryck	eftersom	flera	av	dem	aldrig	tidigare	arbetat	med	det.	Hon	förklarar	att	inte	alla	
elever	vågar	ge	sig	hän	i	en	text	eller	sång	ifrån	början.	Vidare	tycker	hon	att	”det	är	
ganska	tydligt	att	flera	elever	har	sången	som	det	sätt	där	de	kan	uttrycka	sig.	Där	de	får	
lov	att	känna	extra	mycket”.	Tillsammans	med	uttrycket	anser	Åsa	att	hon	också	hjälper	
till	att	bygga	upp	elevens	självförtroende.	Hon	beskriver	det	såhär:		

	
Det	är	ju	en	människa	man	möter.	Man	jobbar	med	att	stärka	den	personen.	
Alltså,	även	utanför	det	lilla	sångrummet.	Jag	tänker	mig	att	de	vi	gör	här	inne	
speglar	av	sig	på	den	världen	de	möter	utanför.	Vågar	man	uttrycka	sig	i	det	
lilla	rummet	så	vågar	man	kanske	det	utanför	också.	Då	vågar	man	kanske	lite	
till,	och	kan	stå	för	den	man	är	och	allt	de	där	andra	som	vi	tampas	med	i	livet.	
Det	är	många	som	behöver	lite	stöttning	i	den	här	åldern.	Det	är	inte	bara	sång	
det	handlar	om.	(Åsa)	
	

Eleven	blir	stärkt	av	kunskapen	om	hur	det	känns	att	våga	ge	uttryck	säger	hon,	och	tar	
också	upp	att	det	kan	få	konsekvenser	utanför	sångundervisningen.	

Notläsning	
Åsa	tycker	inte	att	nybörjareleven	behöver	lära	sig	notläsning	under	det	första	året	ef-
tersom	sådan	undervisning	tar	för	mycket	fokus	från	upplevelsen	av	musiken.	Hon	säger	
dock	att	en	del	notläsningsövningar	förekommer	i	hennes	undervisning	ändå.	Åsa	tycker	
att	det	är	en	fördel	om	eleven	lär	sig	noter	vid	sidan	av	sångundervisningen	på	ett	annat	
musikinstrument.	Hon	beskriver	det	såhär:	
	

Jag	brukar	inte	ha	som	mål	att	man	ska	kunna	läsa	noter	efter	ett	år.	Däremot	
tar	jag	in	det	i	undervisningen,	både	rytmer	och	notläsning	till	viss	del.	Men	de	
är	inte	det	jag	lägger	störst	vikt	vid.	Det	kan	vara	en	fördel	om	de	kan	ett	annat	
instrument	också,	ofta	har	de	ju	lite	lättare	för	notbilden	och	för	att	läsa	noter	
då,	men	annars	så	får	man	ju	lägga	mer	tid	på	det	under	sångundervisningen.	
Själva	upplevelsen	av	musiken	är	viktigare	än	att	eleven	lär	sig	läsa	noter.	
(Åsa)	

	
Om	eleven	inte	spelar	ett	annat	musikinstrument,	och	på	så	vis	lära	sig	läsa	noter,	verkar	
Åsa	till	viss	del	ta	med	det	på	sånglektionerna.	
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Att	bredda	elevens	register	
Något	Åsa	tycker	är	viktigt	är	att	jobba	med	att	bredda	elevens	tonregister,	och	därför	är	
detta	något	hon	arbetar	mycket	med.	En	del	elever	har	redan	många	toner,	medan	andra	
endast	har	ett	fåtal	toner	i	början	av	sångundervisningen.	Åsa	anser	att	det	är	viktigt	att	
eleven	får	lära	sig	använda	hela	rösten,	och	att	den	också	får	lära	sig	att	använda	olika	
röstregister:	”Många	tjejer	i	högstadiet	sjunger	gärna	mest	i	bröstregistret,	och	jag	job-
bar	mycket	med	att	få	dom	att	våga	sjunga	i	sitt	huvudregister”.	

Avslutande	kommentarer	från	Åsa	
Avslutningsvis	läste	jag	upp	de	anteckningar	som	gjorts	under	intervjun	med	Åsa,	och	
frågade	henne	ifall	hon	ville	tillägga	något.	Då	poängterade	hon	att	både	andning	och	
musikalisk	gestaltning	var	det	viktigaste	samt	att	tidigt	prata	om	anatomi	tillsammans	
med	eleven.	Åsa	anser	att	alla	tekniska	och	musikaliska	aspekter	av	sång	i	en	förlängning	
hör	ihop,	som	en	enhet,	likt	ett	instrument.	Hon	uttrycker	det	såhär:		
	

Det	jag	tycker	är	viktigast	är	andningsteknik	och	musikalisk	gestaltning.	Men	
det	jag	menar	med	andningsteknik	är	även	annan	klangteknik,	eftersom	att	de	
hör	ihop	för	mig.	Det	är	hela	instrumentet.	Hela	instrumentet	på	samma	gång,	
inte	bara	andningen	för	sig.	Att	jag	pratar	anatomi	tillsammans	med	mina	ele-
ver	är	på	grund	av	att	de	har	hjälpt	mig	mycket	när	jag	lärde	mig	om	min	röst.	
Jag	har	fått	med	mig	de	från	början	och	jag	tycker	att	det	har	varit	väldigt	god	
hjälp.	(Åsa)	

	
Med	detta	menar	hon	att	eleven	inte	enbart	kan	arbeta	med	till	exempel	andningen	utan	
att	det	påverkar	andra	musikaliska	eller	tekniska	aspekter	av	sången.	
	
4.2.2	Prioriteringsalternativ	från	intervjun	med	Maja	
Maja	hade	varit	sångpedagog	och	klasslärare	i	två	år	och	undervisar	på	en	kulturskola	i	
en	liten	stad	(16	000	invånare).	Materialet	hon	använder	sig	av	kommer	mestadels	ifrån	
musikal-	och	popkulturen,	men	hon	undervisar	också	de	äldre	eleverna	i	klassisk	sång.	
Maja	pratar	mycket	om	att	andningen	är	grunden	för	god	sång.	Med	en	god	andning	
kommer	andra	röstkvalitéer	med	på	köpet.	Maja	sjunger	tillsammans	med	nybörjarele-
ven	under	lektionerna	och	använder	samma	övningar	under	flera	lektioner	för	att	skapa	
trygghet.	Hon	anser	också	att	det	är	viktigt	att	arbeta	med	elevens	känsla	av	den	egna	
rösten.	Val	av	repertoar	och	att	arbeta	med	genrebredd	anser	Maja	vara	svårt	eftersom	
elever	tangerar	att	sluta	när	repertoaren	inte	känns	kul	.		

Att	lära	känna	sin	röst	
Inledningsvis	handlar	Majas	intervju	mycket	om	hennes	arbete	med	att	överbygga	men-
tala	spärrar	hos	eleven	samt	att	hon	anser	att	andningen	(stödet)	är	viktigt.	Hon	menar	
att	det	är	viktigt,	speciellt	i	nybörjarundervisningen	att	eleven	får	lära	sig	hur	dennes	
röst	låter.	Men	att	det	samtidigt	är	viktigt	att	eleven	redan	från	början	får	lära	sig	att	an-
vända	sitt	stöd	på	ett	bra	sätt:	”Det	som	varit	primärt	är	att	få	elever	att	våga	höra	sin	
röst,	och	att	använda	mer	stöd.	För	det	märker	jag	att	alla	mina	elever,	både	de	som	
sjungit	länge	och	de	som	precis	börjat	har	problem	med”.		
	
Maja	anser	att	arbetet	med	att	få	eleven	att	lära	känna	sin	röst	är	en	förutsättning	för	att	
hon	senare	ska	kunna	arbeta	med	att	bredda	elevens	register.	Hon	berättar	att	elever	
kan	ha	mentala	spärrar	som	gör	att	de	inte	vågar	sjunga	högre	toner	under	en	sång,	men	
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att	eleven	utan	problem	kan	sjunga	samma	toner	i	en	uppsjungning	en	stund	tidigare.	
Detta	säger	hon	beror	på	att	eleven	inte	kan	identifiera	sin	egen	röst	i	det	ovana	regist-
ret:	
	

Jag	jobbar	med	känslan	av	den	egna	rösten	så	att	de	vågar	bredda	sitt	register	
och	kanske	ta	högre	toner.	En	elev	som	jag	har,	har	ett	mycket	brett	register.	
Det	märks	under	uppsjungningen.	Men	när	vi	ska	sjunga	sånger	så	vågar	hon	
inte	ta	de	toner	som	hon	gör	under	uppsjungningen.	Hon	känner	sig	ovan,	blir	
rädd	och	kan	inte	identifiera	sig	med	den	nya	ljusare	rösten	–	som	är	hennes.	
Jag	försöker	visa	henne	att	hon	kan.	(Maja)	

	
Arbetet	med	att	stärka	elevens	självförtroende	anser	Maja	tar	stor	del	i	undervisningen,	
och	hon	anser	också	att	det	är	en	av	hennes	viktigaste	uppgifter:	”Jag	jobbar	mycket	med	
elevens	självförtroende	faktiskt.	På	vilket	sätt	skiljer	sig	från	elev	till	elev.	Vissa	kan	man	
köra	hårdare	med	redan	från	början	medan	andra	behöver	bli	mer	pushade”.	Arbetet	
handlar	mestadels	om	att	eleven	måste	lära	sig	våga	höra	sin	egen	röst	i	sång.	

Uppsjungning,	repertoarval	och	genre	
Maja	berättar	att	det	första	hon	gör,	när	hon	får	en	ny	elev,	är	en	röstanalys.	Detta	gör	
hon	för	att	få	en	bild	av	i	vilket	register	som	hon	ska	utgå	ifrån	när	hon	arbetar	med	ele-
ven.	Därefter	kan	hon	starta	varje	lektion	med	en	uppsjungning	som	passar	eleven.	I	
början	arbetar	Maja	alltid	med	enkla	övningar	som	är	lätta	att	ta	till	sig,	och	hon	försöker	
också	att	använda	liknande	övningar	varje	gång	under	de	första	veckorna	av	undervis-
ning:		
	

Jag	gör	lite	av	en	röstanalys	i	början,	för	att	veta	vilket	register	dem	har	.	Man	
kan	göra	både	staccato	och	legatoövningar	först	med	ett	lite	mindre	intervall	
och	senare	med	ett	lite	större	intervall	som	oktaven.	Och	så	provar	jag	hur	
högt	de	kan	gå	och	hur	lågt	de	kan	gå.	Jag	försöker	att	jobba	med	så	enkla	öv-
ningar	som	möjligt	i	början	så	att	de	inte	ska	fokusera	så	mycket	på	melodin.	
Övningen	ska	vara	lätt	att	få	grepp	om,	och	lätt	att	känna	igen.	Jag	försöker	att	
jobba	med	ganska	lika	övningar	varje	gång.	I	alla	fall	de	första	veckorna.	
(Maja)	

	
Vidare	berättar	Maja	att	repertoarvalet	har	en	stor	inverkan	på	om	eleverna	kommer	att	
fortsätta	dyka	upp	till	sånglektionerna:	”Det	är	jättesvårt	med	repertoarval,	för	så	fort	
att	de	inte	tycker	de	är	kul	så	är	det	lätt	att	de	slutar”.	Ofta	är	det	hon	som	väjer	reper-
toar,	men	då	eleven	har	egna	önskemål	brukar	hon	låta	den	få	sjunga	det	önskade	
materialet.	Åtminstone	i	en	eller	två	lektioner.	Vidare	anser	Maja	att	eleverna	blir	mer	
motiverade	av	att	sjunga	sådan	de	gillar,	men	att	elevens	eget	val	av	repertoar	inte	alltid	
hjälper	till	i	utvecklingen	av	rösten.	Därför	brukar	Maja	efter	en	tid	bryta	av	med	något	
som	hon	anser	vara	mer	utvecklande	för	elevens	röst.		
	
Maja	anser	att	det	är	viktigt	att	försöka	ge	eleven	genrebredd,	och	hon	försöker	att	
blanda	ut	repertoaren	under	undervisningen	med	olika	slags	genre.	När	hon	arbetar	
med	genrebreddning	utgår	alltid	ifrån	en	genre	som	eleven	redan	känner	sig	bekväm	
med	att	sjunga	i.	Därefter	brukar	hon	förklara	vad	den	nya	sången	kan	vara	bra	för	i	ut-
vecklingen	av	elevens	röst.		
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Musikalisk	gestaltning,	textanalys	och	uttryck	
Maja	berättar	att	när	hon	började	sin	utbildning	till	sångpedagog	så	pratade	hennes	pe-
dagoger	ofta	om	att	utveckla	det	sceniska	uttrycket,	och	hon	upplevde	att	arbetet	med	
att	hitta	en	känsla	i	varje	sång	blev	en	prioritering	som	överskuggade	andra	priorite-
ringar,	som	andningen.	Själv	tycker	Maja	att	det	sceniska	uttrycket	måste	komma	i	andra	
hand,	efter	tekniska	kvaliteter	under	det	första	halvåret.	Hon	tycker	inte	heller	att	ele-
verna	ska	uppträda	under	denna	period.	En	bra	andning	är	det	viktigaste	att	lära	ut	till	
eleven	säger	hon:	
	

När	jag	började	min	utbildning	pratade	man	nästan	bara	sceniskt	uttryck,	och	
jag	har	saknat	att	man	inte	arbetade	mer	med	stödet	ifrån	början.	Därför	för-
söker	jag	få	mina	elever	att	hitta	stödet	redan	från	början.	Det	behöver	inte	bli	
perfekt,	men	så	att	de	i	alla	fall	har	ett	hum	om	vad	det	handlar	om.	Jag	tycker	
de	är	viktigt	för	att	de	ska	förstå	grunden.	Och	i	andra	hand	kommer	känslan	–	
i	varje	fall	i	början.	När	de	ska	göra	ett	framträdande	jobbar	vi	mer	med	att	
förmedla	en	känsla	och	det	sceniska	uttrycket.	(Maja)	
	

Trots	att	Maja	anser	att	känsla	och	uttryck	måste	komma	i	andra	hand,	efter	tillexempel	
andningen,	så	arbetar	hon	med	uttryck	på	nybörjarlektionerna.	Då	utgår	hon	ifrån	tex-
ten	och	låter	eleven	vara	med	och	skapa	en	analys	utifrån	vad	de	tillsammans	kan	få	
fram.	På	så	vis	hjälper	hon	eleven	att	hitta	fram	till	en	känsla,	och	ett	uttryck	i	sången:	
”Textanalysen	använder	jag	sen	tillsammans	med	eleven	för	att	de	ska	få	ett	uttryck	i	lå-
ten”.	Då	brukar	hon	fråga	eleven	om	vilken	känsla	den	tror	ska	förmedlas	i	sången,	och	
om	personen	i	sången	är	ledsen	eller	glad	och	så	vidare.	Arbetet	med	nyanser	tycker	
Maja	är	viktigt	att	prata	med	eleven	om	då	det	kommer	till	textanalysen.	Hon	anser	att	
hon	ofta	pratar	med	elever	om	att	sjunga	olika	starkt	och	svagt	i	sångerna.	

Andningen	
Under	den	första	lektionen	låter	Maja	eleven	sjunga	så	som	den	brukar,	utan	att	hon	för-
söker	förändra	rösten	sångtekniskt	eller	musikaliskt.	Därefter	brukar	hon	börja	prata	
om	hur	eleven	kan	använda	stödet	(andningen)	på	ett	bra	sätt,	för	att	den	till	exempel	
ska	få	med	sig	mer	energi	till	höga	toner	i	sången.	En	del	elever	behöver	en	djupare	för-
klaring	av	vad	stödet	innebär	anser	Maja.	Då	brukar	hon	förklara	att	hon	vill	att	eleven	
ska	arbeta	med	sina	magmuskler	mer.	Maja	brukar	också	be	eleven	att	försöka	hålla	till-
baka	luften	och	börja	arbeta	mer	med	sina	magmuskler	när	hon	hör	att	överflödig	luft	
läcker	ut	under	sång.	Maja	vill	att	eleven	ska	känna	att	den	får	behålla	den	röst	som	den	
identifierar	sig	med,	även	om	hon	är	medveten	om	att	elevens	röst	förändras	när	den	lär	
sig	bättre	sångteknik.	Hon	vill	också	att	eleven	tidigt	ska	lära	sig	känna	igen	hur	stödet	
fungerar,	och	hur	arbetet	med	att	få	ett	bättre	stöd	går	till:	”Jag	vill	att	eleven	ska	känna	
att	den	får	behålla	den	röst	som	de	identifierar	sig	med,	men	att	de	ska	känna	till	stödet	
och	hur	de	går	till	när	man	har	stöd”.	
	
Det	är	förstås	mycket	individuellt	hur	långt	nybörjareleverna	kommit	i	sin	utveckling	av	
stöd	säger	Maja,	men	många	elever	vill	ofta	lära	sig	att	sjunga	starkt	på	en	gång,	och	det	
fungerar	inte	så	bra	innan	de	lärt	sig	att	arbeta	med	magmusklerna	på	ett	bra	vis	fortsät-
ter	hon:	”De	vill	ofta	lära	sig	sjunga	starkt,	så	jag	får	försöka	få	dom	att	hålla	tillbaka	luf-
ten	och	så”.	Att	ge	eleven	bilder	att	hålla	fast	vid	underlättar	när	eleven	ska	lära	sig	and-
ningskontroll	anser	Maja.	En	bild	som	Maja	använder	sig	av	när	hon	lär	ut	stöd	är	att:	
”jämföra	luftflödet	med	en	ballong	som	man	långsamt	släpper	ut	luft	ifrån”.	
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Efter	ett	halvår	tycker	Maja	att	de	motiverade	eleverna	har	nått	resultat	med	andningen,	
vilket	är	den	prioritet	som	hon	har	högst.	Hon	märker	också	att	eleverna	utvecklar	
andra	egenskaper	tillsammans	med	andningen:	”Det	viktigaste	är	att	de	får	till	stödet	
och	en	bra	andningsteknik	så	löser	sig	det	mesta.	Inte	automatiskt,	men	det	brukar	lösa	
sig	och	bli	bättre	när	de	får	bättre	stöd	och	kontroll	på	andningen	och	sin	kropp”.	En	del	
av	eleverna	blir	bättre	på	att	uttrycka	sig	och	andra	har	lärt	sig	sjunga	renare	osv.	De	
kvaliteterna	är	inget	Maja	särskilt	fokuserar	på	under	det	första	halvåret,	utan	de	verkar	
vara	individuella	kvaliteter	som	eleven	utvecklar	vid	sidan	av	andningen.	

Registerutveckling	och	tonsäkerhet	
Registerutveckling	anser	inte	Maja	vara	något	som	behöver	prioriteras	i	nybörjarunder-
visningen.	Hon	menar	att	elevens	tonförråd	utvecklas	tillsammans	med	eleven	förmåga	
att	behärska	sitt	stöd	samt	då	eleven	kan	identifiera	sig	med	hur	rösten	låter	i	de	nya	re-
gistren.	Det	är	också	viktigare	att	eleven	först	känner	sig	säker	i	sin	egen	röst	än	att	
jobba	på	att	vidga	deras	register	anser	Maja.	Hon	brukar	arbeta	i	det	register	som	eleven	
känner	sig	bekväm	i,	och	bara	utmana	eleven	ibland.	Då	tror	Maja	att	eleven	lär	sig	hur	
rösten	låter,	och	kommer	att	våga	utmanas	mer	på	sikt.		
	
Maja	anser	att	arbetet	med	tonsäkerhet	samt	gehör	måste	börja	tidigt,	även	om	hon	inte	
tycker	att	det	är	viktigt	att	eleven	lär	sig	att	sjunga	rent	som	en	prioritet	i	början	av	
undervisningen.	Därför	tränar	hon	dessa	kvaliteter	under	nybörjarlektionernas	upp-
sjungning.	De	elever	som	har	svårt	för	att	sjunga	rent	brukar	Maja	stötta	upp	i	sången,	
genom	att	själv	sjunga	med	i	melodin.	Då	hör	ofta	eleven	hur	melodin	egentligen	går.	
Maja	anser	att	ifall	eleven	behöver	arbeta	med	renhet	så	ska	pedagogen	välja	ett	
material	med	ett	litet	omfång.	”Det	ger	eleven	en	verklig	chans	att	sätta	låten”	säger	hon.		

Notläsning	
Trots	att	många	elever	inte	kan	läsa	noter	använder	Maja	notblad	ibland.	Hon	tycker	att	
det	är	positivt	att	eleverna	lär	sig	att	följa	notbilden,	även	om	de	inte	förstår	all	inform-
ation	som	finns	där:		
	

Många	kan	inte	noter.	Så	jag	brukar	använda	mig	av	textblad.	Men	jag	försöker	
ha	noter	ibland	också	att	varva	med.	Det	som	är	bra	med	att	lämna	ut	en	sång	
med	noter	är	att	eleven	lär	sig	följa	när	de	går	upp	eller	ner,	vad	ett	repris-
tecken	är	osv.	(Maja)	

	
Maja	anser	inte	att	det	är	viktigt	att	lära	elever	att	läsa	noter	under	det	första	halvåret.	
Det	är	en	fördel	om	eleverna	lär	sig	ett	annat	musikinstrument	också	fortsätter	hon.	Då	
kan	de	lära	sig	noter	där.	En	notkurs	för	sångare	skulle	också	vara	bra	anser	hon,	men	
hon	tror	tyvärr	att	många	elever	skulle	tröttna	och	sluta	ifall	det	blev	för	teoretiskt.	Fo-
kus	under	nybörjarlektionen	måste	vara	att	eleven	får	sjunga	så	mycket	som	möjligt	av-
slutar	hon.		

Anatomi	och	placering	av	tonen	
Ibland	pratar	Maja	med	sina	elever	om	anatomi.	Då	pratar	hon	främst	om	hur	stödet	fun-
gerar	och	om	vilka	muskler	som	aktiveras	under	sång.	Hon	fortsätter	med	att	förklara	
att	hon	inte	pratar	om	anatomisk	struktur,	utan	bara	om	enkla	överskådliga	saker	som	
till	exempel	att	bröstkorgen	måste	vidgas	för	att	lungorna	ska	få	plats	när	eleven	andas,	
och	att	magen	åker	in	när	den	andas	ut	och	tvärt	om.	Maja	anser	att	när	eleven	hittar	ett	
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bra	stöd	så	kan	den	slappna	av	i	struphuvudet	också.	Anatomin	i	struphuvudet	pratar	
inte	Maja	om	med	sina	elever	eftersom	hon	inte	anser	att	det	är	relevant	så	tidigt	i	
undervisningen.	Det	är	inte	heller	vanligt	att	eleverna	kommer	så	långt	att	det	är	väsent-
ligt	att	prata	om	hur	eleven	ska	placera	en	viss	ton	så	att	den	får	rätt	klang	i	förhållande	
till	tonhöjd	anser	Maja.	Hon	arbetar	endast	med	placering	av	tonen	med	en	nybörjarelev	
ifall	en	ton	får	helt	fel	vokalljud.	
	
4.2.3	Prioriteringsalternativ	från	intervjun	med	Tora	
Tora	hade	varit	lärare	i	ett	år	i	en	förort	till	en	större	stad.	Hon	undervisar	på	musiks-
kola	och	har	elever	mellan	11	–	18	år.	Materialet	hon	använder	sig	av	kommer	mestadels	
ifrån	pop-,	musikal-	och	vistradition.	Tora	pratar	mycket	om	att	skapa	en	kravlös	miljö	
där	eleven	känner	sig	trygg	och	vågar	uttrycka	sig.	Hon	arbetar	med	enkla	övningar	och	
sjunger	tillsammans	med	eleven	tills	hon	känner	att	eleven	vågar	sjunga	på	egen	hand.	
Den	viktigaste	sångtekniska	färdighet	som	en	nybörjarelev	behöver	lära	sig	är	andnings-
teknik	anser	Tora.	

Förutsättningar	för	lärande	
När	Tora	tar	sig	an	en	ny	elev	tycker	hon	att	det	är	viktigt	att	tidigt	skapa	en	tillåtande	
atmosfär	där	elev	känner	sig	trygg	och	vågar	sjunga	för	pedagogen.	Hon	anser	att	peda-
gogen	har	en	viktig	uppgift	i	att	skapa	en	miljö	där	eleven	känner	att	den	vågar	sjunga	
själv	medan	läraren	lyssnar.	Tora	tycker	dessutom	att	det	är	viktigt	att	hon	redan	från	
början	kan	skapa	sig	en	bild	av	vem	eleven	är	och	vad	den	har	för	tidigare	erfarenheter	
utav	sång:		
	

I	början	handlar	det	mest	om	att	skaffa	sig	en	uppfattning	om	vad	eleven	vill	
lära	sig,	och	få	en	bild	av	vad	hon	redan	kan.	Det	jag	tycker	är	viktigast	är	att	
eleven	känner	sig	trygg	med	att	sjunga	för	mig.	Det	där	med	att	avdramatisera	
själva	grejen	med	att	hon	sjunger	och	jag	lyssnar.	Jag	tycker	att	det	blir	både	
roligare	och	lättare	att	jobba	ihop	när	det	blir	mer	kravlöst.	Jag	dömer	ju	
ingen,	jag	ska	ju	hjälpa	eleven	att	jobba	med	rösten.	Och	det	går	ju	inte	om	hon	
inte	litar	på	mig.	(Tora)	

	
Till	en	början	sjunger	alltid	Tora	tillsammans	med	eleven,	även	under	uppsjungningen.	
Hon	anser	att	det	är	viktigt	att	inte	pressa	eleven	till	att	för	tidigt	sjunga	själv.	Många	ny-
börjarelever	har	aldrig	vart	i	en	situation	där	de	ska	sjunga	medan	någon	annan	lyssnar	
säger	hon,	och	det	kan	vara	ett	för	stort	steg	att	kräva	att	de	ska	våga	göra	det	på	en	
gång	fortsätter	hon:	”Det	kan	bli	för	mycket,	ett	för	stort	steg	menar	jag	om	man	ska	be-
höva	sjunga	solo	på	en	gång”.	Det	är	lättare	för	pedagogen	att	jobba	och	hjälpa	eleven	
med	rösten	när	läraren	inte	själv	sjunger	samtidigt	och	därför	menar	Tora	att	hon	måste	
vara	uppmärksam	på	när	eleven	känner	sig	redo	att	sjunga	själv,	och	då	låta	den	göra	
det.	En	del	elever	behöver	sjunga	tillsammans	med	läraren	under	en	längre	period	me-
dan	andra	elever	redan	ifrån	början	kan	vilja	sjunga	själva	säger	Tora.	Elvers	erfaren-
heter	av	att	sjunga	när	de	kommer	till	sin	första	sånglektion	kan	skilja	sig	mycket.	En	del	
har	redan	uppträtt	och	haft	egna	konserter,	andra	är	mer	ovana	sångare.	Därför	är	det	
viktigt	att	pedagogen	tar	till	sig	och	förstår	vilken	bakgrund	eleven	har	av	sång:			
	

Det	är	väldigt	olika	vad	elever	kan	när	de	kommer	till	första	sånglektion.	En	
del	är	ju	vana	vid	att	sjunga,	och	vissa	har	kanske	redan	haft	små	konserter	i	
skolan	eller	så	innan.	Andra	kanske	aldrig	förut	har	sjungit	för	en	annan	män-
niska.	Man	glömmer	gärna	bort	att	eleverna	kanske	inte	är	så	vana	vid	att	
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sjunga	så	att	någon	annan	hör.	(Tora)	
	

Tora	arbetar	med	enkla	sångövningar	i	början,	till	exempel	de	fem	första	tonerna	i	en	
skala.	En	del	elever	har	ett	större	tonregister	än	andra	elever	när	de	börjar	undervis-
ningen,	men	gemensamt	är	att	registret	kommer	att	utvecklas	över	tid	för	alla	elever.	
När	eleven	känner	sig	trygg	med	sin	röst	och	de	övningar	som	Tora	inledningsvis	använ-
der	brukar	hon	göra	större	övningar	och	börja	utmana	eleven	att	ta	toner	utanför	den	
vanliga	bekväma	zonen.		

Uttryck,	textanalys	och	andning	
Tora	tycker	det	är	viktigare	att	ge	nybörjareleven	utrymme	för	uttryck	när	hon	undervi-
sar	än	att	gå	in	på	sångteknik:	”Det	är	ju	lite	därför	de	är	där,	brukar	jag	tänka.	För	att	de	
vill	uttrycka	sig	genom	sång”.	Den	sångtekniska	aspekt	som	hon	tycker	är	viktigast	är	
andningsteknik.	För	när	eleven	har	en	god	andning	så	löser	sig	också	många	andra	röst-
problem	anser	hon,	som	till	exempel	att	sjunga	rent.	Arbetet	med	renhet	i	sång	är	inget	
Tora	särskilt	fokuserar	på	under	nybörjarundervisningen.	Det	viktigaste	ur	den	syn-
punkten	är	att	hjälpa	eleven	att	få	till	en	bra	andning,	och	att	få	eleven	att	ge	rätt	mängd	
luft	när	den	sjunger	anser	Tora:	
	

Renhet	är	inget	som	jag	särskilt	tänker	på	att	jag	arbetar	med.	Det	brukar	bli	
bättre	när	eleven	lärt	sig	sången	bra	och	vågar	sjunga	ut	mer.	Rent	sångtek-
niskt	så	är	det	nog	mest	stödet	jag	jobbar	på	i	början.	Jag	försöker	få	eleven	att	
få	till	bra	inandningar	och	att	ge	rätt	mängd	luft	då	den	sjunger.	Fast	allra	vik-
tigast	är	nog	att	eleven	känner	att	hon	får	uttrycka	sången.	(Tora)	

	
Texterna	är	inte	alltid	på	elevens	modersmål,	och	därför	hjälper	Tora	eleven	att	över-
sätta	när	det	behövs.	Vidare	anser	hon	att	eleverna	oftast	har	lätt	att	hitta	uttryck	i	en	
sång	när	de	lärt	sig	melodi	och	text.	Om	uttryck	saknas	i	en	sång	är	det	oftast	så	att	de	
inte	förstått	texten	än	säger	hon.	När	en	elev	ska	uppträda	arbetar	Tora	mer	med	uttryck	
tillsammans	med	eleven.	Då	läser	de	texten	ihop	och	provar	att	röra	sig	till	låten.	Tora	
anser	att	eleverna	ofta	redan	har	ett	uttryck	som	hon	bara	kan	hjälpa	till	att	förstärka,	
men	säger	samtidigt	att	det	är	viktigt	att	inte	göra	eleven	för	uppmärksam	på	hur	det	ser	
ut	när	de	sjunger:	”Det	där	med	uttryck	i	ansiktet	brukar	jag	inte	prata	om	med	eleverna.	
Ofta	har	de	redan	något	slags	uttryck	och	jag	tror	att	det	kan	göra	dom	väldigt	övermed-
vetna	om	hur	de	ser	ut	när	de	sjunger	om	jag	börjar	pilla	i	det”.	

Konsertframträdande	
Redan	under	det	första	halvåret	tycker	Tora	att	det	är	bra	ifall	hennes	nybörjarelever	får	
uppträda.	Hon	tror	att	de	flesta	elever	tycker	att	det	är	roligt	att	få	göra	en	konsert	sam-
tidigt	som	det	får	dem	att	känna	att	de	kommit	någonstans	med	sångundervisningen.	
Det	är	också	bra	för	deras	självkänsla	att	de	får	lov	att	vara	i	centrum	anser	Tora.	Upp-
trädanden	under	det	första	halvåret	brukar	oftast	bestå	av	gruppsång:	”Det	första	halv-
året	brukar	inte	nybörjareleverna	sjunga	solo	på	våra	uppvisningar,	men	jag	brukar	
hjälpa	dom	gå	ihop	i	grupper	och	så”.	

Notläsning	och	improvisation	
Varken	notläsning	eller	improvisation	är	något	som	Tora	prioriterar	i	sin	undervisning.	
När	en	ny	sång	ska	läras	ut	på	hennes	lektioner	ger	hon	eleven	ett	papper	där	sångens	
text	står,	därefter	lär	hon	ut	melodi	på	gehör.	Eleven	förväntas	att	lyssna	på	sången	när	
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den	är	hemma	via	Spotify	(online-musiktjänst	som	erbjuder	strömmad	musik).	Tora	an-
ser	att	det	är	bra	ifall	eleven	spelar	ett	annat	musikinstrument,	och	lär	sig	notläsning	i	
den	undervisningen.	Improvisation	är	något	Tora	hade	tyckt	var	intressant	att	arbeta	
mer	med,	men	hon	anser	inte	att	hennes	elever	har	kommit	så	långt	att	det	känns	moti-
verat	att	arbeta	med.		

Repertoarval	
Tora	säger	att	hon	uppskattar	om	eleven	har	egna	låtval,	men	att	det	oftast	är	hon	som	
får	välja	vad	som	ska	sjungas.	Valet	av	repertoar	försöker	hon	matcha	så	att	det	ska	
passa	elevens	smak	av	musik:	”Oftast	är	det	jag	som	väljer	låtar	till	eleverna,	men	jag	för-
sök	matcha	så	att	de	ska	passa	bra	rent	personligt	också.	Det	är	ju	jättekul	om	någon	elev	
tar	med	sig	någon	egen	låt	som	de	vill	göra,	men	tyvärr	så	händer	det	inte	så	ofta”.	
	
4.3	Sammanfattning	av	resultat	
I	både	i	enkäten	och	i	intervjuerna	framkom	det	att	andning,	bra	hållning,	förberedelse	
och	avspänning	var	de	viktigaste	prioriteringarna.	En	förklaring	till	detta	är	att	sångpe-
dagogerna	tycks	vilja	värna	om	en	hållbar	röst	samt	att	andning	anses	vara	grunden	i	en	
hälsosam	röstanvändning.	En	bra	andningskontroll	anses	kunna	ge	positiva	effekter	på	
andra	sångtekniker	och	röstkvaliteter,	som	renare	sång	och	bredare	register.	
De	intervjuade	sångpedagogerna	var	eniga	kring	att	eleven,	förutom	ovanstående	kvali-
teter,	också	måste	få	utveckla	sin	förmåga	i	att	uttrycka	sig	genom	sång	samt	att	reperto-
arvalet	hade	stor	betydelse	för	elevens	intresse	av	undervisningen.	De	var	också	eniga	
kring	att	mycket	av	arbetet	gick	ut	på	att	stärka	elevens	självförtroende.		
	
Eftersom	varje	elev	är	olika	i	sina	förkunskaper	och	erfarenheter	måste	undervisningen	
utgå	ifrån	varje	elevs	förutsättningar.	Detta	är	de	intervjuade	pedagogerna	överens	om.	
Därför	är	det	också	olika	när	eleven	kan	möta	nya	utmaningar	i	undervisningen.	Två	av	
de	intervjuade	sångpedagogerna	förklarar	dock	att	andningen	är	något	som	alla	elever	
behöver	arbeta	med	och	att	det	därför	finns	med	i	all	sångundervisning.	Andra	röstkvali-
teter	som	dynamik	och	klang	som	ryms	inom	begreppen	musikaliska	uttryck,	placering	
och	tonsäkerhet	anses	som	tekniska	färdigheter	som	eleven	utvecklar	vid	sidan	av	and-
ningen	i	kombination	med	god	hållning	och	avspänning.	Den	prioritering	som	görs	i	
undervisningen	efter	att	röstvård,	förberedelser,	ny	repertoar	och	interpretation	be-
handlats	verkar	bli	mer	individuell.	
	
Lägst	prioritet	i	enkäten	hade	notläsning,	improvisation	och	övning	i	konsertframträ-
dande.	Notläsning	och	improvisation	ansåg	de	intervjuade	pedagogerna	var	för	tidigt	att	
prioritera	i	nybörjarundervisningen.	Träning	i	konsertframträdande	ansåg	två	av	peda-
gogerna	var	mindre	viktigt,	medan	en	av	pedagogerna	ansåg	att	ett	framträdande	kunde	
ha	positiv	inverkan	på	undervisningen.	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	presenteras	slutsatser	som	kan	dras	av	studien,	reflektioner	kring	studi-
ens	betydelse	samt	förslag	på	framtida	forskning.	

5.1	Resultatdiskussionen	
I	detta	kapitel	diskuteras	och	jämförs	de	prioriteringar	som	framkommit	under	studien.		

5.1.1	Målbilder	och	utmaningar	
Under	den	första	lektionen	gör	en	av	de	intervjuade	pedagogerna	en	röstanalys	av	ele-
ven	medan	en	annan	av	de	intervjuade	pedagogerna	försöker	skapa	sig	en	bild	över	vad	
eleven	vill	lära	sig,	och	vad	eleven	redan	kan.	Eftersom	musik-	och	kulturskolan	saknar	
en	gemensam	kursplan	går	det	att	anta	att	varje	sångpedagog	själv	måste	bilda	sig	en	
uppfattning	om	vad	som	ska	läras	ut.	Arder	(2001)	anser	att	det	är	viktigt	att	ta	reda	på	
vilka	de	relevanta	målen	och	ambitionerna	är	när	en	pedagog	träffar	en	ny	elev.	Det	
framkommer	under	intervjuerna	att	två	av	de	intervjuade	pedagogerna	gör	en	sådan	
form	av	analys	i	uppstarten	med	en	ny	elev.	Detta	kan	bidra	till	att	skapa	en	röd	tråd	i	
undervisningen,	som	troligtvis	gör	både	lärare	och	elev	mer	intresserade	av	ett	fortsatt	
lärande.	Selander	(2012)	skriver	att	lärare	behöver	ett	brett	spektra	av	lärstilar,	och	
kännedom	om	flera	metoder	av	undervisning	för	att	kunna	tillgodose	elevens	behov.	
Kanske	särskilt	i	individuella	ämnen	som	sångundervisning.	

I	intervjuerna	framkom	det	att	sångpedagogerna	bedömer	att	de	i	stor	utsträckning	ar-
betar	med	eleven	på	ett	mentalt	plan.	Det	är	inte	säkert	att	en	nybörjarelev	vågar	sjunga	
på	egen	hand	när	den	kommer	till	sin	första	sånglektion	eftersom	den	kan	vara	ovana	att	
höra	sin	egen	röst.	Det	här	går	att	relatera	till	frågan	om	när	eleven	ska	utmanas	i	sitt	lä-
rande.	De	intervjuade	sångpedagogerna	ansåg	att	en	del	av	eleverna	behövde	få	mental	
stöttning	för	att	våga	sjunga	på	lektionen.	Först	efter	att	eleven	vågade	sjunga	själv	
kunde	sångpedagogen	hjälpa	eleven	utveckla	rösten	vidare.	Arder	(2001)	anser	också	
att	det	är	viktigt	att	stötta	eleven	mentalt.	Hon	tycker	att	läraren	ska	vara	varsam	om	
den	glädje	som	eleven	upplever	då	den	känner	att	den	åstadkommit	något.	Dessutom	an-
såg	två	av	de	intervjuade	pedagogerna	att	arbetet	med	att	stärka	elevens	självförtroende	
kunde	få	positiv	inverkan	över	elevens	liv	utanför	sånglektionen.	Denna	aspekt	av	
sångundervisningen	kan	vara	svår	att	mäta,	och	kan	inte	utgå	ifrån	traditionell	bedöm-
ning.	

5.1.2	Gemensamma	prioriteringar	
Enkäten	visade	att	sångpedagoger	prioriterade	andning,	bra	hållning	och	uppvärmning	
främst	under	nybörjarlektionen.	Dessa	tre	prioriteringar	uppgav	också	flertalet	av	sång-
pedagogerna	att	de	alltid	hade	med	på	sånglektionen	för	elever	som	inte	tagit	lektioner	i	
mer	än	sex	månader.	Detta	tyder	på	en	gemensam	undervisningstradition,	som	kan	bero	
på	att	sångpedagogerna	eventuellt	har	liknande	utbildningsbakgrund,	kvalitetsuppfatt-
ning	och	erfarenheter.	Detta	kan	ligga	till	grund	för	en	så	kallad	didaktisk	relief	i	under-
visningen	som	Liberg	(2012)	beskriver.	Zangger	Borch	(2008)	menar	att	eleven	måste	
lära	sig	ta	hand	om	sin	röst,	eftersom	den	annars	riskerar	att	skadas.	Vidare	menar	han	
att	uppvärmning	av	rösten	minskar	risken	för	att	eleven	ska	få	belastningsskador.	Också	
Engström	(2007)	anser	att	läraren	ska	vårda	elevens	röst.	Redan	i	förskolan	vill	han	att	
pedagogen	ska	arbeta	för	att	vårda	barns	klang.	Miller	(2000)	skriver	att	en	bra	andning	
i	kombination	med	bra	hållning	ger	gynnsamma	förhållanden	under	sång.	Arder	(2001)	
bedömer	att	andning	är	viktigt	att	arbeta	med	eftersom	den	utgör	grunden	i	en	hälsosam	
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sång	samt	tar	lång	tid	att	lära	sig	att	utföra	korrekt.	Troligtvis	är	det	därför	sångpedago-
gerna	som	deltog	i	intervjuerna	arbetar	med	andning	på	alla	av	nybörjarnas	sånglekt-
ioner.	 

I	enkäten	prioriterades	utvidgning	av	röstomfång,	musikaliska	uttryck	samt	kunskapen	
om	anatomi	bara	med	en	poängs	skillnad.	Detta	tolkar	jag	som	att	dessa	prioriteringar	
kan	anses	likvärdiga.	Endast	en	av	de	intervjuade	pedagogerna	uppgav	att	hon	pratade	
något	om	musikaliska	uttryck	med	sina	elever.	Då	pratar	hon	med	eleven	om	att	sjunga	
fraser	olika	starkt.	Zangger	Borch	(2008)	bedömer	att	vissa	musikaliska	uttryck,	så	som	
det	naturliga	vibratot	enbart	kan	läras	ut	ifall	eleven	först	lär	sig	att	spänna	av	i	struphu-
vudet.	Att	förklara	för	eleven	hur	den	spänner	av	kan	troligtvis	läras	ut	på	flera	olika	
sätt,	där	anatomi	är	ett	sätt.	 

5.1.3	Andning,	avspänning	och	hållning	
I	intervjuerna	framkom	det	att	en	bra	andning	hade	en	positiv	påverkan	på	andra	röst-
områden,	så	som	ett	utökat	sångregister	och	tonsäkerhet.	I	en	av	intervjuerna	framkom-
mer	att	andningen	inte	kan	ses	som	en	egen	enhet	av	sång.	Sångteknik	består	av	flera	
olika	tekniker	som	var	och	en	är	beroende	av	dem	andra	och	hör	alltså	ihop	likt	ett	in-
strument	menar	hon.	En	av	de	intervjuade	pedagogerna	beskriver	att	hon	märker	att	
eleverna	utvecklar	andra	röstkvaliteter	tillsammans	med	andningen.	Hon	menar	att	de	
flesta	röstproblem	blir	lösta	genom	god	andningskontroll.	Detta	stämmer	överens	med	
Zangger	Borchs	(2008)	beskrivning	av	hur	en	ton	blir	till	genom	den	optimala	spän-
ningen	och	avspänningen.	Onödig	spänning	undviks	av	rätt	tryck	på	stämbanden,	och	la-
gom	lufttryck	skapar	en	avspänning	som	är	hälsosammare	för	rösten	menar	han.	Sång-
pedagogerna	i	enkäten	prioriterade	gemensamt	avspänning	som	fjärde	prioritet,	vilket	
ytterligare	understryker	dess	prioritet	i	undervisningen.	

Andning,	bra	hållning	och	avspänning	är	något	som	de	intervjuade	sångpedagogerna	
uppgav	att	de	arbetar	med	samtidigt,	som	en	slags	gemensam	första	prioritet.	Detta	kan	
ha	sin	förklaring	i	att	andningen	är	i	behov	av	bra	hållning	för	att	bli	bra.	Zangger	Borch	
(2008)	skriver	att	det	vid	en	bra	andning	uppstår	ett	lagom	lufttryck	som	motverkar	
onödig	spänning	i	kroppen	och	struphuvudet.	Detta	tyder	på	att	sångpedagoger	i	första	
hand	arbetar	för	att	vårda	elevens	röst	så	att	den	blir	hållbar.		

5.1.4	Förberedelser  
Att	värma	upp	kroppen	innan	sång	är	bra	för	att	väcka	musklerna	till	liv	menar	Fagius	
(2007).	I	enkäten	värderades	förberedelser	där	uppsjungning	ingår	som	prioritet	num-
mer	tre.	Slås	hållning,	andning	och	avspänning	samman	till	en	gemensam	första	priori-
tet,	så	som	det	förekom	under	intervjuerna,	blir	uppsjungningen	prioritet	två.	Zangger	
Borch	(2008)	anser	att	uppsjungningen	är	viktig	för	att	musklerna	som	används	vid	
själva	sjungandet	ska	värmas	upp	och	bli	smidiga.	En	av	de	intervjuade	sångpedago-
gerna	använde	uppsjungningen	som	en	möjlighet	för	att	lyssna	på	elevens	röst	och	
skapa	sig	en	uppfattning	om	den.	Därefter	kunde	hon	anpassa	övningar	efter	dess	för-
måga.	Pedagogerna	får	möjlighet	att	prova	eleven	på	olika	sångsätt	under	uppsjung-
ningen.	En	av	sångpedagogerna	arbetar	till	exempel	med	staccato	och	legato	när	hon	
värmer	upp	eleven.	De	intervjuade	sångpedagogerna	tyckte	att	enkla,	melodiska	öv-
ningar	med	ett	litet	röstomfång	skulle	användas	till	nybörjareleven.	Detta	stämmer	väl	
överens	med	det	Engström	(2007)	skriver	om	att	läraren	ska	träna	elevens	röst	i	det	re-
gister	som	är	bekvämt	för	dem.		
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5.1.5	Repertoarval	
Utifrån	svaren	från	intervjuerna	blev	det	tydligt	för	mig	att	lärarna	hade	ett	didaktiskt	
förhållningssätt	till	valet	av	repertoar.	Att	lära	eleven	nya	sånger	kunde	förknippas	med	
en	metod	för	att	hålla	elevens	intresse	vid	liv.	Arder	(2001)	anser	att	pedagogen	ska	
vara	noga	i	sina	val	av	repertoar	till	nybörjareleven,	och	helst	hålla	tesituran	under	en	
oktav.	Melodierna	ska	vara	enkla	och	inte	innehålla	svåra	intervall	eller	rytmer.	Trots	
det	menar	hon	att	de	är	viktigt	att	tidigt	utsätta	eleven	för	genrebredd,	som	i	sig	medför	
utmaningar.	Selander	(2012)	nämner	flera	tänkare,	pedagoger	och	forskare	bland	annat	
Dewey,	som	ansett	att	nytt	lärande	måste	utgå	ifrån	ett	material	eleven	redan	kan.	En	av	
sångpedagogerna	ville	gärna	ge	sina	elever	genrebredd,	men	berättade	att	det	var	käns-
ligt	vilken	repertoar	hon	valde,	och	att	den	hade	stor	betydelse	för	huruvida	eleven	
skulle	fortsätta	att	komma	till	sånglektionen	eller	ej.	Både	sångpedagogerna	från	enkä-
ten	och	de	intervjuade	sångpedagogerna	uppgav	att	dom	i	större	utsträckning	än	sina	
elever	valde	vilken	repertoar	som	de	skulle	arbeta	med.	Förslag	om	repertoar	från	ele-
ven	var	välkommet,	men	inte	så	vanligt	ansåg	de	intervjuade	sångpedagogerna.	Istället	
arbetade	sångpedagogerna	för	att	försöka	matcha	repertoarval	med	vad	de	trodde	ele-
ven	ville	sjunga.	Valet	av	repertoar	blir	ett	avvägande	av	vilket	innehåll	eleven	behöver	
lära	sig	men	också	vad	eleven	kan	tänkas	vara	intresserad	av.	Alltså	spelar	båda	de	di-
daktiska	frågorna	om	hur	och	vad	in	i	valet	av	repertoar.	Av	resultatet	av	intervjuerna	
och	enkäten	tillsammans	går	det	att	utläsa	att	sångpedagogerna	prioriterade	val	av	re-
pertoar,	oavsett	ifall	de	var	elevens	eller	pedagogens,	strax	efter	hållbar	röstanvändning	
(andning,	hållning,	avspänning)	och	förberedelse	(uppsjungning).	Av	valet	av	repertoar	
var	genrebredd	prioriterad	lägst	i	studien.	 

5.1.6	Interpretation		
Arder	(2001)	anser	att	sångpedagogen	ska	lära	eleven	all	sångteknik	denne	behöver	för	
att	den	ska	kunna	uttrycka	sig	som	den	vill	när	den	sjunger.	Därför	är	det	viktigt	att	ele-
ven	få	utveckla	förmågan	så	att	den	kan	nå	fram	till	en	lyssnare.	De	intervjuade	sångpe-
dagogerna	bedömer	också	att	det	är	viktigt	för	eleven	att	få	uttrycka	sig.	En	av	de	inter-
vjuade	pedagogerna	ansåg	att	lärare	ska	arbeta	med	elevens	möjligheter	till	uttryck,	me-
dan	de	två	andra	intervjuade	pedagogerna	ansåg	att	uttrycket	utvecklas	i	takt	med	ele-
vens	inlärning	av	materialet.	Textanalys	och	interpretation	tycks	hänga	samman	och	
vara	prioriterat.	Sångpedagogerna	beskriver	hur	de	går	igenom	texten	tillsammans	med	
eleven,	och	ställer	frågor	kring	den.	En	av	dem	beskriver	att	hon	ibland	hjälper	eleven	
att	hitta	fram	till	ett	uttryck	genom	att	fråga	eleven	om	vilka	känslor	som	ska	förmedlas.	
Att	läsa	sångtexten,	och	skapa	sig	en	djupare	kunskap	om	den,	påverkar	troligtvis	ut-
trycket	och	upplevelsen	när	eleven	sjunger.	Zangger	Borch	(2008)	och	Arder	(2001)	be-
dömer	att	sångaren	måste	vara	insatt	i	text	och	musik	för	att	vara	trovärdig	när	den	
sjunger,	och	att	eleverna	bör	tränas	i	interpretation.	Resultatet	i	studien	visar	att	ut-
trycket	utvecklas	av	att	eleven	blir	insatt	i	sångens	text.	Av	resultatet	från	intervjuerna	
kan	det	också	utläsas	att	arbetet	med	interpretation	verkar	få	stor	del	av	undervis-
ningen,	och	att	detta	troligtvis	får	eleven	att	känna	att	undervisningen	är	meningsfull.	 

5.1.7	Övning	i	konsertframträdande	
En	av	de	intervjuade	pedagogerna	ansåg	inte	att	nybörjareleven	ska	öva	sig	på	att	sjunga	
inför	andra	fören	senare	i	undervisningen,	medan	en	av	de	andra	intervjuade	pedago-
gerna	bedömde	att	det	kunde	vara	bra	för	eleverna	att	få	sjunga	i	grupp	på	konsert	ti-
digt.	Samma	pedagog	upplevde	att	eleverna	känner	att	de	kommit	någonstans	med	sitt	
musicerande	då	de	får	uppträda.	Både	Zangger	Borch	(2008)	och	Johnson	(1999)	anser	
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att	det	är	positivt	när	eleven	får	öva	sig	på	att	få	göra	konsert,	och	då	öva	sig	på	att	
vända	nervositeten	till	något	positivt	och	laddat.	Positiv	nervositet	kan	få	eleven	att	pre-
stera	bättre	anser	dem.	Uppfattningen	om	att	eleverna	ska	övas	i	att	uttrycka	sig	genom	
sång,	men	i	mindre	utsträckning	övas	inför	att	uttrycka	sig	inför	en	publik	återfinns	i	re-
sultatet	ifrån	enkäten.	Där	uppges	interpretation	vara	åttonde	prioritet	medan	övning	
inför	ett	konsertframträdande	vara	14:e	prioritet.	Det	är	tydligt	att	sångpedagogerna	
gärna	vill	prioritera	kunskaper	som	är	svåra	att	mäta,	till	exempel	hållning,	andning,	ut-
tryck	och	trivsel	medan	mätbara	kunskaper	där	eleven	kan	bli	bedömd	prioriteras	lägre,	
till	exempel	notläsning.	Arder	(2001)	skriver	att	sångtekniken	inte	är	målet	med	under-
visningen,	utan	enbart	utgör	grunden	för	den.		

5.1.8	Artikulation	och	tonsäkerhet	
I	enkäten	går	att	utläsa	att	artikulation	och	att	sjunga	rent	har	prioritet	nummer	nio	och	
tio.	I	diskrepans	till	enkäten	arbetar	sångpedagogerna	jag	intervjuade	med	renhet	som	
en	tidigare	prioritet.	En	av	de	intervjuade	sångpedagogerna	beskriver	till	exempel	att	
övning	i	tonsäkerhet	är	en	del	av	den	uppsjungning	hon	gör	med	eleven.	Hon	arbetar	
med	tonsäkerheten	med	hjälp	av	gehörsövningar.	Mål	om	att	eleven	ska	klara	av	att	
sjunga	rent,	anser	två	av	de	intervjuade	sångpedagogerna	kan	vara	lågt	satta.	Även	Eng-
ström	(2007)	anser	att	det	är	viktigare	att	eleven	får	uttrycka	sig	än	att	tonen	blir	ren.	
Två	av	de	intervjuade	sångpedagogernas	uppfattning	är	att	renhet	löser	sig	med	tiden	
när	eleven	har	bättre	kontroll	på	sin	andning.	Också	Zangger	Borch	(2008)	bedömer	att	
tonsäkerhet	förbättras	över	tid	eftersom	kroppen	lär	sig	av	erfarenhet	hur	högt	lufttryck	
den	behöver	för	att	producera	en	viss	ton.	Artikulationen	är	viktig	eftersom	den	för	tex-
tens	budskap	vidare	till	en	eventuell	lyssnare.	Dessutom	anser	Zangger	Borch	att	artiku-
lationen	skänker	en	extra	dimension	till	sången. 

5.1.9	Ensemblesång	
Både	Zangger	Borch	(2008)	och	Engström	(2007)	skriver	att	sång	i	grupp	skänker	stor	
glädje	och	att	eleverna	vid	sådana	tillfällen	får	möjlighet	att	leva	ut	känslor	i	ett	större	
sammanhang	än	i	solosången.	Dessutom	kan	deras	intonation	utvecklas,	fortsätter	dem.	
I	enkäten	prioriterades	ensemblesången	som	elfte	prioritet.	Det	är	möjligt	att	sångpeda-
gogerna	som	deltog	i	enkäten	skiljer	på	den	individuella	sångundervisningen,	där	de	
kanske	inte	arbetar	så	mycket	med	stämsång	eller	annat	samspel	och	på	vanlig	körverk-
samhet	och	att	den	därför	får	låg	prioritet.	En	av	de	intervjuade	pedagogerna	uppgav	att	
hon	satte	ihop	grupper	av	nybörjarelever	när	det	närmade	sig	konsert. 

5.1.10	Registerutveckling	
Att	öka	elevens	sångregister,	och	att	få	dem	att	våga	sjunga	utanför	deras	bekvämaste	
omfång	är	något	som	sångpedagogerna	tycker	är	viktigt	att	arbeta	med	redan	från	bör-
jan,	även	om	det	inte	behöver	resultera	i	ett	bredare	register	under	det	första	halvåret.	
Om	pedagogen	utmanar	eleven	att	ta	högre	eller	lägre	toner	så	kommer	registret	att	
breddas	med	tiden	anser	en	av	de	intervjuade	pedagogerna.	Antagligen	vågar	eleven	lita	
mer	och	mer	på	sin	röst	allt	eftersom	den	blir	van	vid	att	sjunga,	och	dessutom	får	den	
bättre	kontroll	på	sin	andning	över	tid,	eftersom	kontrollen	på	andning	prioriteras	högt.	
I	Illustrerad	vetenskap	(2004)	står	det	att	en	nybörjarröst	oftast	består	av	endast	av	ett	
par	toner	att	arbeta	med,	och	att	en	amatörröst	ofta	klarar	sig	med	en	röst	som	täcker	
två	oktaver.	 
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5.1.11	Anatomi	
En	av	de	intervjuade	pedagogerna	pratar	tidigt	med	sina	elever	om	anatomi	eftersom	
hon	vill	att	eleverna	ska	förstå	vad	som	händer	rent	fysiskt	i	kroppen	när	de	sjunger.	Ar-
der	(2001)	anser	också	att	det	kan	vara	bra	att	berätta	om	vad	som	händer	i	kroppen,	
men	säger	samtidigt	att	eleven	inte	enbart	kan	lära	sig	en	färdighet	genom	att	veta	vad	
som	händer.	En	av	de	andra	intervjuade	pedagogerna	pratar	inte	om	anatomi	med	ny-
börjareleverna	eftersom	hon	inte	tycker	att	det	är	viktigt	att	eleven	vet	hur	rösten	funge-
rar	innan	den	kommit	lite	längre.	Några	av	pedagogerna	tycker	att	anatomi	är	viktigt	
medan	andra	pedagoger	tycker	att	det	är	för	teoretiskt.	På	Complete	vocal	institute	
(2016)	hemsida	står	det	att	elever	lär	sig	på	olika	sätt,	och	att	pedagogen	därför	måste	
anpassa	undervisningen	efter	vad	eleven	behöver.	Det	står	också	skrivet	att	en	del	ele-
ver	behöver	veta	vad	som	händer	rent	fysiskt	för	att	förstå	vad	de	ska	göra.	Vid	analys	av	
resultatet	och	enkäten	framkommer	att	anatomi	sammanlagt	får	en	låg	prioritet,	och	
därför	är	den	ofta	ingen	prioritet	på	en	nybörjarlektion. En	av	de	intervjuade	pedago-
gerna	säger	att	hon	vill	vara	konkret	när	hon	undervisar	och	att	hon	berättar	för	eleven	
vad	som	händer	i	kroppen.	Ändå	blandar	hon	in	bildspråket	ibland	för	att	nå	eleven. 

5.1.12	Improvisation	och	notläsning	
Lägst	prioritet	får	improvisation	och	notläsning	i	enkäten.	En	av	de	intervjuade	pedago-
gerna	tycker	inte	att	eleverna	är	mogna	för	att	arbeta	med	improvisation.	Nachma-
novitch	(1990)	anser	att	improvisation	är	ett	bra	hjälpmedel	för	att	locka	fram	kreativi-
tet	och	musikaliskt	skapande.	Därför	är	förmodligen	improvisation	en	prioritet	som	fler	
av	sångpedagogerna	värderar	högre	när	eleverna	kommit	längre.	Det	blir	alltså	en	fråga	
om	när	eleven	ska	utmanas	i	sitt	lärande.	Lärarna	bedömer	inte	eleverna	mottagliga	för	
denna	kunskap	innan	de	tagit	till	sig	annan	kunskap. 

Arder	(2001)	anser	att	en	sångelev	bör	lära	sig	ett	musikinstrument	vid	sidan	av	sången.	
Även	i	intervjuerna	framgår	det	att	det	är	en	fördel	för	eleverna	om	de	spelar	ett	instru-
ment.	Två	av	de	intervjuade	sångpedagogerna	tycker	det	är	positivt	om	eleven	genom	
instrumentalspel	kommer	i	kontakt	med	notläsningen	eftersom	de	inte	hinner	prioritera	
det	i	sin	undervisning.	Att	de	inte	har	tid	att	undervisa	notläsning	beror	förmodligen	på	
att	detta	har	en	låg	prioritet.	En	av	de	intervjuade	sångpedagogerna	uttrycker	oro	över	
ifall	det	teoretiska	skulle	ta	över	i	undervisningen.	Hon	menar	att	det	är	själva	upplevel-
sen	av	musik	som	är	viktig.	Istället	för	noter	delar	sångpedagogerna	ofta	ut	texter	till	
eleven,	som	lärs	ut	på	gehör.	Anderson	(2004)	och	Engström	(2007)	anser	att	läraren,	
vid	gehörsundervisning	inte	bara	lär	ut	melodi	och	text,	utan	också	förebildarens	mimik,	
gestik,	kroppsrörelser,	tonfall	och	röstklang	omedvetet.	Detta	påverkar	förstås	elevens	
möjligheter	att	själv	utveckla	dessa	kvaliteter	individuellt.	Därför	kan	notläsning	tyckas	
vara	en	nödvändig	kunskap	som	eleven	borde	lära	sig	någon	gång	under	sångundervis-
ningen,	om	eleven	ska	bli	självständig.	Sångpedagogerna	som	deltog	i	enkäten	värderar	
notläsning	lägst.	Detta	tyder	på	att	notläsning	inte	prioriteras	under	det	första	halvåret,	
om	alls.	 

5.2	Reflektion	kring	arbetets	betydelse	
Intressant	i	den	här	studien	är	att	sångpedagogernas	prioriteringar	i	stor	utsträckning	
liknar	varandra,	detta	trots	att	undervisningen	inte	har	en	gemensam	handlingsplan.	
Dock	tyder	det	på	att	det	finns	en	gemensam	undervisningskultur	som	skulle	kunna	ut-
göra	en	grund	för	att	utveckla	en	handlingsplan	för	ämnet	sång	på	grundnivå	vid	musik-	
eller	kulturskola.	I	och	med	denna	studie	känner	jag	mig	tryggare	i	hur	jag	kan	prioritera	
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i	undervisningen	av	nybörjarstudenter.	Även	andra	sångpedagoger	kan	dra	nytta	av	att	
kunna	jämföra	sina	prioriteringar	i	undervisningen	med	det	resultat	som	tagits	fram	i	
studien.	Det	ger	dem	möjligheten	att	värdera	de	prioriteringar	dem	gör	i	sin	undervis-
ning	med	den	allmänna	uppfattningen	kring	prioritering	av	nybörjarundervisning.	

5.3	Fortsatt	forskning	
Föreliggande	studie	har	tagit	fram	vilka	prioriteringar	sångpedagoger	gör	i	sin	undervis-
ning.	Framtida	forskning	skulle	kunna	bestå	av	en	djupare	analys	över	hur	sångpedago-
ger	arbetar	med	de	prioriteringar	denna	studie	kommer	fram	till.	En	sådan	studie,	skulle	
tillsammans	med	denna	studie,	kunna	ligga	som	underlag	till	en	framtida	handlingsplan	
i	ämnet	sång	på	musik-	och	kulturskola.	
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Bilagor	

Bilaga	1:	Enkät	Sångpedagogens	kunskapsprioriteringar	 
och	mål	med	sångundervisning 

Hej,	jag	heter	Malin	Nordén	och	studerar	till	sångpedagog	vid	Musikhögskolan	Ingesund,	
Karlstads	universitet.	Jag	skriver	just	nu	ett	examensarbete	där	jag	vill	undersöka	hur	
sångpedagoger	inom	musik-	och	kulturskolor	prioriterar	i	undervisningen	av	nybörjare-
lever. 

Denna	enkät	har	skickats	till	10	stycken	sångpedagoger	verksamma	vid	kultur-	eller	mu-
sikskola	i	södra	och	mellersta	Sverige.	Givetvis	är	det	frivilligt	att	delta	i	denna	under-
sökning,	men	jag	skulle	vara	mycket	tacksam	om	du	ville	besvara	mina	frågor!	Alla	re-
spondenter	kommer	att	förbli	anonyma.	 

Jag	önskar	också	att	göra	några	intervjuer	med	någon/eller	några	av	er	via	telefon.	Inter-
vjutiden	beräknas	bli	ca.	15	minuter.	 

Både	materialet	ifrån	intervjuerna	och	enkäten	kommer	att	presenteras	anonymt. 

Med	vänliga	hälsningar	 

Malin	Nordén,	Adress,	Ort 

Telefon	xxx-xxxxxx,	mail:	xx 

 

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 

Tack	för	att	du	deltar! 

Om	dig;	(ringa	in	ditt	svar) 

Är	du	utbildad	till	sångpedagog	vid	Musikhögskola?		 JA	 	NEJ 
Hur	länge	har	du	arbetat	som	sångpedagog?	 	-5	år		 5-	10	år		 10-	år 
Hur	gammal	är	du?	 	20	–	30	år	 	30	–	40	år		 40-	50	år	 	50-	60	år	 	60	år	- 

Kan	du	tänka	dig	att	delta	i	en	intervju	via	telefon?	 	 	JA		 NEJ 

Om	JA,	vilket	telefonnummer	kan	jag	nå	dig	på	_________________________ 

 
 

Skicka	besvarad	enkät	i	kuvertet	som	var	bifogat	i	brevet,	tack! 

VÄND! 
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I	vilken	ordning	prioriterar	nedanstående	punkter	då	du	undervisar	en	
nybörjarelev	som	inte	sjungit	längre	än	i	6	månader?	 
Numrera	ifrån	1	–	17	(1	det	viktigast	–	17	det	minst	viktiga) 

 Bra	hållning Minskar	påfrestningen	på	stämbanden	när	man	
sjunger. 

 Förberedelse	–	uppvärm-
ning,	uppsjungning	osv. 

För	att	lättare	tillgodose	sig	övningar	kan	man	värma	
upp	kroppen	och	rösten.	Minskar	risken	för	belast-
ningsskador. 

 Andningsstrategi	(Stödet) Optimal	spänning/avspänning	så	att	stämbanden	kan	
producera	det	önskade	ljudet. 

 Utvidgning	av	röstomfång Genom	övning	och	regelbundet	sjungande	kan	eleven	
utveckla	och	utvidga	sitt	röstomfång. 

 Musikaliska	uttryck Med	musikaliska	uttryck	menas	allt	ifrån	att	kunna	
sjunga	starkt	till	att	sjunga	svagt,	kunna	låta	arg,	låta	
förälskad	osv.	Musikaliska	uttryck	förstärker	bud-
skapet	bakom	tonerna. 

 Artikulation Att	göra	sig	förstådd	är	viktigt	för	att	lyssnaren	ska	
ha	möjlighet	att	uppfatta	textens	innehåll. 

 Avspänning Motverka	oönskade	spänningar	i	kroppen.	Ett	spänt	
struphuvud	leder	till	röstslitage	när	man	sjunger.	 

 Övning	i	konsertframträ-
dande 

Att	öva	på	hur	man	ska	göra	entré,	var	man	ska	stå,	
gå	och	hur	man	beter	sig	på	en	scen	kan	skänka	lugn.	 

 Eget	val	av	repertoar Att	eleven	själv	tar	fram	material	att	öva	på/få	hjälp	
att	öva	på. 

 Ensemblesång	och	annat	
samspel 

Det	har	gjorts	flera	studier	som	visar	att	människor	
som	deltar	i	gruppsång	mår	bättre.	 

 Att	sjunga	rent Det	går	att	lära	sig	att	sjunga	rent	genom	att	öva	sig	
på	att	träffa	exakt	tonhöjd. 

 Att	lära	sig	nya	sånger Utöka	sin	repertoar 
 Genrebredd Olika	tekniska	färdigheter	krävs	för	olika	genrer. 
 Improvisaton Eleven	får	vid	improvisationsövning	tillfälle	att	ut-

veckla	sin	förmåga	till	känslouttryck	och	gehör. 
 Känna	till	röstens	ana-

tomi 
För	att	kunna	lösa	ett	problem	behöver	vissa	sångare	
förstå	den	teoretiska	bakgrunden. 

 Noter	och	musikaliska	be-
teckningar 

Kunna	läsa	en	notbild,	samt	tempoangivelser,	nyan-
ser	och	karaktärsbetydelser	som	står	angivna	till-
sammans	med	noter. 

 Interpretantion En	djupare	förståelse	för	sångens	ursprung,	samman-
hang	och	text. 
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Vilka	av	nedanstående	punkter	är	alltid	representerade	på	en		
sånglektion,	där	eleven	inte	tagit	lektioner	i	mer	än	i	6	månader? 

(sätt	ett	kryss	i	högst	fem	fält	som	stämmer	in) 
 Bra	hållning Minskar	påfrestningen	på	stämbanden	när	man	

sjunger. 
 Förberedelse	–	uppvärm-

ning,	uppsjungning	osv. 
För	att	lättare	tillgodose	sig	övningar	kan	man	värma	
upp	kroppen	och	rösten.	Minskar	risken	för	belast-
ningsskador. 

 Andningsstrategi	(Stödet) Optimal	spänning/avspänning	så	att	stämbanden	kan	
producera	det	önskade	ljudet. 

 Utvidgning	av	röstomfång Genom	övning	och	regelbundet	sjungande	kan	eleven	
utveckla	och	utvidga	sitt	röstomfång. 

 Musikaliska	uttryck Med	musikaliska	uttryck	menas	allt	ifrån	att	kunna	
sjunga	starkt	till	att	sjunga	svagt,	kunna	låta	arg,	låta	
förälskad	osv.	Musikaliska	uttryck	förstärker	bud-
skapet	bakom	tonerna. 

 Artikulation Att	göra	sig	förstådd	är	viktigt	för	att	lyssnaren	ska	
ha	möjlighet	att	uppfatta	textens	innehåll. 

 Avspänning Motverka	oönskade	spänningar	i	kroppen.	Ett	spänt	
struphuvud	leder	till	röstslitage	när	man	sjunger.	 

 Övning	i	konsertframträ-
dande 

Att	öva	på	hur	man	ska	göra	entré,	var	man	ska	stå,	
gå	och	hur	man	beter	sig	på	en	scen	kan	skänka	lugn.	 

 Eget	val	av	repertoar Att	eleven	själv	tar	fram	material	att	öva	på/få	hjälp	
att	öva	på. 

 Ensemblesång	och	annat	
samspel 

Det	har	gjorts	flera	studier	som	visar	att	människor	
som	deltar	i	gruppsång	mår	bättre.	 

 Att	sjunga	rent Det	går	att	lära	sig	att	sjunga	rent	genom	att	öva	sig	
på	att	träffa	exakt	tonhöjd. 

 Att	lära	sig	nya	sånger Utöka	sin	repertoar 
 Genrebredd Olika	tekniska	färdigheter	krävs	för	olika	genrer. 
 Improvisaton Eleven	får	vid	improvisationsövning	tillfälle	att	ut-

veckla	sin	förmåga	till	känslouttryck	och	gehör. 
 Känna	till	röstens	ana-

tomi 
För	att	kunna	lösa	ett	problem	behöver	vissa	sångare	
förstå	den	teoretiska	bakgrunden. 

 Noter	och	musikaliska	be-
teckningar 

Kunna	läsa	en	notbild,	samt	tempoangivelser,	nyan-
ser	och	karaktärsbetydelser	som	står	angivna	till-
sammans	med	noter. 

 Interpretantion En	djupare	förståelse	för	sångens	ursprung,	samman-
hang	och	text. 

Tack	för	dina	svar! 
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Bilaga	2:	Intervjuguide 

Beskrivning	av	arbetssituation; 

• Beskrivning	av	arbetsplats	(Musik/Kulturskola?) 
• Förutsättningar	för	en	lektion;	tidsåtgång,	hjälpmedel	etc. 
• Stor	eller	liten	stad 
• Genrer 

Beskrivning	av	en	lektion	med	en	nybörjarelev 

• Vad	händer	på	en	lektion	med	en	nybörjarelev 
• Vad	behöver	en	elev	lära	sig	under	det	första	halvåret 

Beskrivning	av	hur	olika	prioriteringsmöjligheter	värderas 

• Andning	(stöd) 
• Bra	hållning 
• Förberedelser 
• Avspänningen 
• Anatomi	 
• Sjunga	rent 
• Utvidgning	av	röstregister 
• Nytt	material/Elevens	val	av	repertoar 
• Genrebredd 
• Improvisation 
• Musikaliska	uttryck 
• Interpretantion 
• Artikulation 
• Ensemblesång 
• Övning	i	konsertframträdande 
• Noter	och	musikaliska	tecken 

Beskrivning	av	vad	läraren	upplever	att	eleven	lärt	sig	efter	ett	halvår 

• Fri	beskrivning 
	
	


