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Sammanfattning  
 
Kurstitel:   Självständigt arbete 2 – Musiklärare    
Kurskod:   MUAL15 
Nivå/högskolepoäng:  Avancerad nivå, 15 hp 
Termin och år:  VT 2017 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur några sånglärare på gymnasiet uppfattar begrep-
pet personligt uttryck och hur de erfar att de arbetar med det i sin undervisning. I bakgrunds-
kapitlet tas tidigare forskning och litteratur upp om personligt uttryck. Den metod som använ-
des var fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska perspektivet som används är 
fenomenografi. Resultatet visar att det finns många olika sätt att tolka och definiera begreppet 
personligt uttryck i sång. Förmedling av känslor är en central del för samtliga informanter 
inom det personliga uttrycket, utöver det har alla informanterna en individuell syn på hur per-
sonligt uttryck kan tolkas. Det finns många likheter mellan de olika tolkningarna men de skil-
jer sig åt på olika sätt då alla informanter har olika fokus i stunden för intervjun och olika sätt 
att se på fenomenet. Något som alla informanter pratar om är att det personliga uttrycket kan 
skilja sig åt från elev till elev. Beroende på hur eleven är som person blir det personliga ut-
trycket olika och lärarens sätt att arbeta blir därmed också olika. Studien visar att det inte 
finns något konkret rätt eller fel när det gäller personligt uttryck. Vad personligt uttryck inne-
bär och hur arbetet med det kan utformas är upp till varje individ att utveckla utifrån person-
lighet hos läraren och eleven och/eller fokus under lektionen.  
 
Nyckelord: personligt uttryck, fenomenografi, sånglärare, intervjuer	
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Abstract	
 
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  Spring term, 2017 
 
The purpose of this study is to explore how vocal teachers in upper secondary school or high 
school understand the term ‘personal expression’ and how they experience their work with 
‘personal expression’. The background chapter describes previous scientific research and lit-
erature on ‘personal expression’. The method that was used were separate qualitative inter-
views. The theoretical perspective that is used is phenomenography. The result shows that 
there are many ways to interpret and define the term ‘personal expression’ in song. To convey 
feelings while singing is imperative for all sources in regards to ‘personal expression’, but 
every source has their own interpretation of the term ‘personal expression’. There are many 
similarities between the different interpretations, but they vary depending on the differences 
in the source’s perspective. Something that all sources mention is how the ‘personal expres-
sion’ varies depending on the student. Depending on the student’s character, background and 
influences, their ‘personal expression’ varies and therefore, the teacher’s process of teaching 
varies. In conclusion, the study shows that there is not any right or wrong in regards to ‘per-
sonal expression’. How to define ‘personal expression’ and how to work with it is up to every 
teacher to decide based on the teacher’s and the student’s personality and/or focus during the 
lesson.  
 
Keywords: personal expression, phenomenography, vocal teachers, interviews 
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Förord 
Tack till min handledare Lia Lonnert för stöd under arbetsprocessen och givande synpunkter. 
Jag vill rikta ett tack till informanterna som har ställt upp, utan er hade studien inte gått att 
genomföra. Jag även tacka mina kurskamrater som har visat stöd och givit mig energi till att 
slutföra arbetet. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där det valda intresseområdet beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
När jag tänker på en duktig musiker ser jag framför mig en person med tydlig riktning med 
sitt musicerande och en tanke bakom det den gör och vill uttrycka. Det skulle kunna vara ett 
personligt uttryck. Jag skulle nog våga påstå att personligt uttryck är en av de viktigaste be-
ståndsdelarna för att bli en duktig musiker och nå ut till lyssnaren med sin musik, men vad 
personligt uttryck egentligen är känns svårt att greppa. Det kanske är något vi föds med och 
har med oss resten av livet, eller så kanske det är något vi lär oss med tiden. När jag musicerar 
själv och arbetar med stycken inför ett framförande vill jag lägga ner mycket tid på uttryck 
och tolkning av stycket då jag anser att det blir mycket roligare för mig som musiker om jag 
är känslomässigt engagerad men det blir också en större upplevelse för den som lyssnar. Jag 
lägger mycket tyngd vid uttrycket i det personliga uttrycket, men det personliga måste också 
få en plats eftersom det just heter personligt uttryck och inte bara uttryck. 
 
När jag har mött sånglärare under min tid som musiklärarstudent har jag förstått att det inte är 
helt klart över hur begreppet personligt uttryck ska tolkas och arbetas med i sångundervis-
ningen. Det är sällan olika sånglärare har haft samma definiering av vad personligt uttryck 
innebär vilket betyder att de har arbetat olika med det i sin undervisning. Eftersom jag tycker 
att det är så viktig del i musicerandet vill jag försöka förtydliga detta begrepp genom att ut-
forska hur andra sånglärare tolkar och definierar begreppet för att förhoppningsvis hjälpa mig, 
musiklärare och andra musikintresserade att förtydliga begreppet och därmed utveckla under-
visningen. 

1.2 Problemområde  
På gymnasiet i kursen Instrument och sång 1 finns kunskapskravet att eleverna ska visa någon 
form av personligt uttryck i sitt musicerande för att bli godkända i kursen (Skolverket, 2014). 
Vad det personliga uttrycket egentligen innebär eller hur lärarna ska tolka begreppet finns inte 
beskrivet någonstans utan det är upp till varje enskild lärare att bestämma själv i sin undervis-
ning. När jag har mött sånglärare har jag uppfattat att det finns olika syn på begreppet person-
ligt uttryck, inte bara mellan olika lärare utan beroende på vad som är i fokus under lektionen 
belyses begreppet på olika sätt. Det kan handla om exempelvis förmedling av känslor, kropps-
rörelser eller egna val i undervisningen för att bara nämna några sätt. Då jag anser att det är en 
viktig beståndsdel i att musicera och därmed en viktig del i sångundervisningen är det bety-
delsefullt att sånglärare har en tydlig bild över hur de ska arbeta med personligt uttryck för att 
hjälpa eleven att utvecklas. 
 
Jag är intresserad att ta reda på vad det finns för skillnader och likheter i hur olika sånglärare 
tolkar och definierar begreppet personligt uttryck för att förhoppningsvis förtydliga vad be-
greppet kan innebära och eventuellt vidga förståelsen av begreppet. 

1.3 Arbetets disposition 
Det inledande kapitlet tar upp studiens intresseområde, begreppet personligt uttryck och sedan 
det problemområde som ska undersökas. I kapitel två presenteras forskning inom det valda 
ämnesområdet, relevant litteratur samt problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I ka-
pitel tre redovisas studiens teoretiska utgångspunkter så som det teoretiska perspektivet, fe-
nomenografi. Därefter följs studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod i kapi-
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tel fyra. Där redogörs även för urval av informanter, studiens genomförande, etiska övervä-
ganden samt dess trovärdighet och giltighet. Kapitel fem redogör för det resultat som studien 
har utmynnat i med hjälp av ett antal teman som sedan följs av kapitel sex, diskussionen, som 
belyser resultatet i relation till tidigare forskning och relevant litteratur. Till sist tas metoddis-
kussionen, arbetets betydelse och yrkesrelevans samt idéer om framtida forsknings- och ut-
vecklingsarbeten upp. 



 9 

2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom det valda ämnesområdet samt annan för 
området relevant litteratur i syfte att beskriva olika åsikter och idéer om hur personligt uttryck 
kan tolkas, definieras och arbetas med. I kapitlet tas även upp litteratur och forskning om ut-
tryck för att utöka förståelsen om vad personligt uttryck kan innebära. I slutet av kapitlet tas 
även studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor upp. 

2.1 Personligt uttryck 
Under detta tema presenteras olika tolkningar av begreppet personligt uttryck och olika ar-
betssätt med personliga uttryck. De underteman som presenteras är: Personligt uttryck enligt 
Skolverket, Begreppet personligt uttryck, Lärares arbete med personligt uttryck och Person-
ligt uttryck i läroböcker i sångteknik. 

2.1.1 Personligt uttryck enligt Skolverket 
Skolverkets (2012) bedömningsstöd i musik och musikskapande behandlar begreppen uttryck, 
musikaliskt uttryck och personligt musikaliskt uttryck. Med begreppet uttryck skriver de att 
det oftast används som ett klassificerande begrepp, exempelvis musik eller dans som olika 
uttrycksformer eller så används begreppet då musikstilar benämns genretypiska musikaliska 
uttryck. När musikaliskt uttryck används som begrepp åsyftas även ”kommunikation av musi-
kaliskt buren upplevelse, känsla och mening” (s. 19). Skolverket skriver vidare att läraren inte 
ska, i bedömningssyfte, bedöma hur elevens framförande är berörande eller engagerande då 
det handlar om lärarens smak och personliga tycke. Det är däremot viktigt att i utvecklings-
syfte, ”skilja mellan ett uttrycksfullt framförande och uttryck som kan skapas med hjälp av till 
exempel melodi, harmonik, frasering, instrumentation och genrebrott” (s. 19). Det är alltså av 
vikt att läraren inte själv väger in egna personliga åsikter om vad som är bra eller mindre bra 
för att kunna ge eleven en rättvis bedömning och utvecklingsmöjlighet. 
 
I beskrivningen av syftet för ämnet musik på gymnasiet står det: ”Genom att arbeta med mu-
siken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleven ges möjlighet att utveckla ett per-
sonligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet” (Skolverket, 2016). Här ger skolverket för-
slag på hur läraren kan arbeta med personligt uttryck genom att säga att det personliga ut-
trycket kan utvecklas genom teknik och tolkning. 

2.1.2 Uttryck och personligt uttryck 
I Nationalencyklopedin (NE, 2017a) definieras begreppet uttryck bland annat utifrån estetik 
och konstteori. Där avses uttryck vara en känslokaraktär eller den estetiska karaktären i exem-
pelvis en bild. Uttryck anses inte vara något som skaparen eller betraktaren har utan något 
som produkten, alltså det som skapats, har. Nationalencyklopedin skriver dock att uttrycket 
påverkas av betraktarens kulturella referensramar.  
 
Begreppet personlig definieras på flera sätt. En av definitionerna är ”som på ett självständigt 
sätt uttrycker det säregna i någons personlighet” (NE, 2017b). Det handlar alltså om när andra 
pratar om någons personlighet, exempelvis hennes personliga stil.  
 
Bastian (1996) menar att förmedling av känslor grundar sig i att musikern har upplevt känslan 
själv. Han skriver att det kan vara svårt att skilja på känslan och känslotillståndets orsak. Med 
detta menar Bastian att känslor ofta inte upplevs enskilt utan tillsammans med andra känslor, 
därför måste musikern själv ha upplevt känslan som ska fördelas väl för att lyssnaren ska upp-
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leva den. Bastian skiljer också mellan olika känslor, han menar att vissa känslor kan vi för-
medla utan att själv uppleva känslan, till exempel sorg. Däremot kan vi inte förmedla hängi-
venhet om vi inte upplever den känslan. Bastian menar att det finns specifika känslor, så som 
sorg, upprymdhet, smärta och raseri. Dessa känslor kan vi förmedla utan att uppleva dem 
själva. Sedan finns det transcendenta känslor som hängivenhet och kärlek: 
 

I vrede kan vi förmedla vrede men inte hängivenhet; i hängivenhet kan vi förmedla 
hängivenhet men också vrede, på så sätt är de transcendenta känslorna av ett annat 
mer omfattande slag än de specifika. (Bastian, 1996, s. 125) 

 
Bastian (1996) drar kopplingen till att en föreläsare måste förstå vad hen säger för att publi-
ken ska förstå vad som sägs. Han menar att det är samma sak för en musiker. Musikern måste 
själv ha en inre föreställning om musiken för att publiken ska kunna uppfatta de känslor som 
uttrycks till fullo. Han fortsätter med att säga att det är olyckligt att fokus ofta ligger på tekni-
ken då ”hela arbetet med tekniken är förgäves om vi inte har utvecklat den inre föreställning-
en om musiken” (s. 115). 
 
Nachmanovitch (2010) skriver om självet och hur det uttrycker sig. Han menar att alla har ett 
personligt uttryck i sin natur som visas genom uttrycksmedel som kropp, sinne, tal och rö-
relse. Uttrycket utvecklas genom miljö och kultur, när människan utvecklas och lär sig nya 
saker. Personligt uttryck handlar med andra ord inte om något att lära sig utan snarare något 
att utveckla enligt Nachmanovitch. 
 
Lundeberg (1998) menar att teknik är underordnad musikaliskt uttryck. När musklerna sviker 
musikern under ett framträdande menar Lundeberg att det handlar om att musikern inte var 
tillräckligt fokuserad på det musikaliska uttrycket. 
 
Götvall och Källner (2010) skriver i sitt examensarbete om personligt uttryck och hur sånglä-
rare definierar och arbetar med personligt uttryck kontra sångteknik. Syftet är också att pro-
blematisera relationen mellan personligt uttryck och sångteknik. Resultatet visar att informan-
terna har liknande uppfattningar av begreppet personligt uttryck men att de använder varie-
rande sätt att beskriva begreppet. De är överens om att personligt uttryck handlar om något 
som är unikt för varje enskild sångare eller sångerska. Resultatet visar även att informanterna 
anser att sångteknik är ett redskap för att uttrycka någonting. Sångtekniken ses som en grund 
för att kunna uttrycka sig och informanterna arbetar med personligt uttryck först när eleven 
har en god grundteknik. Informanternas arbetssätt skiftar men de alla uppger att personligt 
uttryck är en viktig del i sångundervisningen. Två av informanterna uppger att de vanligtvis 
ställer frågor som: ”Vad är det för text? Vem har skrivit den? Varför?” (s. 26) för att arbeta 
med uttrycket. 

2.1.3 Lärares arbete med personligt uttryck 
Strand och Brenner (2017) pratar om vikten av att vara en uttrycksfull, kreativ musiker och 
hur musiklärare kan arbeta med detta med sina elever. De menar att musikerns uttrycksfullhet 
är lika viktigt som den tekniska förmågan och att det är viktigt att börja arbeta med uttrycket i 
tidig ålder för att bygga upp en verktygslåda med kunskap. Även då de menar att uttrycket är 
lika viktigt som tekniken skriver de att en viss nivå av teknik måste till för att uttrycket ska 
kunna användas. De ger exempel på att ett barn måste kunna sjunga i sin huvudklang för att 
sjunga en sång med en oktavs omfång. De lägger även tyngd på kreativitet för att uttrycket 
ska utvecklas. Med termerna fantasi, personlighet och spontanitet definierar de kreativitet. En 
viktig aspekt av att eleven ska kunna lära sig att uttrycka sig i musik är att läraren inte lägger 
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in personliga åsikter menar Strand och Brenner. Om eleven känner att uttrycket var fel enligt 
läraren hindrar det eleven att fortsätta utveckla sitt uttryck. Om läraren däremot är positiv till 
elevens uttryck stärker det elevens vilja att fortsätta utvecklas. De anser också att en av mu-
siklärares uppgifter är att eleverna måste arbeta med självreflektion för att lära känna sin per-
sonlighet och sin personlighet i relation till musiken hen arbetar med för att utveckla och för-
stå sitt eget uttryck. På så sätt kan eleven lättare få syn på vilka känslor som syns utåt i exem-
pelvis ett framförande. För att kunna förmedla en viss känsla i ett framförande måste eleven 
förstå och kunna känna den känslan själv. Läraren kan hjälpa eleven att sätta sig in i olika 
känslor och tillsammans utforska hur känslorna kan uttryckas i ett framförande. Genom att gå 
igenom olika känslor och sjunga små fraser med olika känslor kan läraren hjälpa eleven att 
utveckla sitt känslouttryck. Strand och Brenner ger exempel på en övning i grupp där en elev 
drar en lapp där det står en känsla och sedan ska hen göra en kort improvisation eller 
sjunga/spela en fras ur ett stycke baserat på känslan på lappen och så får klasskamraterna 
gissa vilken känsla det var. En annan effektiv metod kan vara att be eleven att spela in ett 
framförande och sedan kolla vilka känslor som syns utåt. 
 
Strand och Brenner (2017) tar även upp musikens struktur som en del av det kreativa uttryck-
et. Med musikens struktur menar de till exempel rytm, melodi, harmonik och frasering. Med 
yngre barn skriver de att läraren kan använda vardagliga ting i barnens liv för att barnen lätt 
ska kunna ta till sig musiken. Genom att använda exempelvis ”Blinka lilla stjärna” och jäm-
föra den med en smörgås kan barnen troligtvis relatera till musiken på ett nytt och igenkän-
nande sätt. Första frasen är brödet som barnen får välja sort av själva, exempel rågbröd, den 
andra frasen är pålägget, en tjock skiva ost (spelas starkt), sedan repeteras samma fras som då 
får vara en tunn skiva ost (spelas svagt), och så kommer brödet tillbaka. Genom att använda 
vardagliga ting och begränsade val hjälper läraren barnen att hitta strategier för att uttrycka 
sig genom musiken. För äldre elever menar Strand och Brenner att läraren kan använda karak-
tärsbeskrivning, omgivning och en historia som eleven själv får bestämma till sitt stycke som 
strategi för uttrycksfullhet. När det gäller uttryck i text kan läraren be eleven att läsa texten 
först utan uttryck och sedan bestämma vilka ord som är viktiga i texten och då läsa den igen 
med uttryck. Genom att läsa texten utan att sjunga den menar Strand och Brenner att eleven 
får en större förståelse för musiken, ackompanjemanget och textens betydelse. 
 
Sandberg-Jurström (2016) skriver om tre sånglärare med olika genreinriktningar. En av sång-
lärarna är inriktad på folkmusik, en är inriktad på västerländsk konstmusik och en lärare är 
inriktad på improviserad musik inom jazz. Dessa tre sånglärare videodokumenterades ett antal 
gånger med avsikt att studera de kroppsliga representationerna för musikaliskt meningsskap-
ande. När det kommer till gestaltning och att uttrycka något i sången använder läraren med 
folkmusikinriktning ofta dans som metod. Genom att koppla sången till dans kommer tempo 
och betoningar i melodin fram naturligt och uttrycket blir därmed genreenligt. Läraren med 
inriktning på västerländsk konstmusik använder sig ofta av metaforer för att förmedla en 
känsloyttring. Läraren använder blickar, ansiktsuttryck, kropp och tal för att förevisa en 
känsla i en övning, melodisk fras eller sångs text. Läraren med inriktning på improviserad 
jazzmusik använder associationer till andra instrument för att hitta ett önskat uttryck och 
klingande sång. Läraren förevisar med sång och ansiktsuttryck och eleven kan då härma både 
ljud och känsla för att uppnå liknande ljud och bredda den röstliga resursen. Som slutord skri-
ver Sandberg-Jurström att sånglärare med olika genreinriktningar bör ta del av varandras sätt 
att arbeta för att utöka sin metod och därmed hjälpa eleven att utvecklas inom olika genrer 
och sätt att uttrycka sig. 
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2.1.4 Personligt uttryck i läroböcker i sångteknik 
Kullberg Söderholm och Sjögren (2009) skriver att den viktigaste uppgiften för en solist är att 
få lyssnaren att uppleva känslorna som uttrycks i framförandet och få publiken att själva iden-
tifiera sig i känslorna. De menar att den känslan som sångaren ska gestalta inte behöver vara 
sann, att sångaren själv upplever känslan privat, utan att sångaren försätter sig i känslan vid 
sångtillfället. Starka känslor som bland annat glädje, ilska, saknad, förvåning, njutning och 
svartsjuka har de flesta tillgång till i väldigt tidig ålder. Hur gammal sångaren eller musikern 
är, är alltså inget hinder. Det viktigaste redskapet för känslouttryck är fantasin. 
 
Enligt Törnqvist Nyman (2006) måste sångaren själv fullt ut ha upplevt känslorna som ska 
uttryckas i sången för att lyssnaren ska kunna beröras och tolka uttrycket på ett individuellt 
sätt. Genom att känna en äkta känsla kan det även underlätta eventuella tekniska svårigheter i 
sången. 
 
Miller (2004) skriver att uttryck är något som går att lära ut och det görs bäst genom att göra 
det många gånger, alltså ’learning by doing’. Miller skriver även att personlighetstypen hos 
eleven ofta inte har en koppling till hur eleven kommunicerar på scenen. Kroppsmedvetenhet 
och bekvämlighet med sitt utseende måste finnas för att eleven ska kunna förmedla ett med-
vetet uttryck till publiken, varav ansiktsuttryck är mycket viktigt skriver Miller. Genom vi-
deoinspelning av framförandet och sedan analyser av filmen kan eleven utveckla sitt uttryck, 
följt av en diskussion med sångläraren. Användning av spegel kan också vara givande. Miller 
menar att uttrycket inte får bli ett hinder för sången. Om sångaren går för mycket in i känslan 
som ska uttryckas kan sången bli lidande beroende på person. Alla sångare är olika och ut-
trycker känslor på olika sätt. Det är inte meningen att musiker ska härma någon annans ut-
tryck och känsloval utan hitta sitt eget sätt att uttrycka de känslor som hen vill uttrycka. 
 
Hemsley (1998) menar att sång utan någon slags känsla är att separera sången från sin grund. 
Han skriver att varje ton som sångaren tar ska vara genomtänkt. Även de enklaste skalor ska 
hela tiden ha en tanke bakom sig och en känsla införlivad. Han menar att sångaren utvecklas 
mer och att det blir roligare att sjunga. 
 
Christy och Paton (2002) menar att alla har en personlig röst och ett musikframträdande är 
personligt lika så. En god klassisk musiker uttrycker personliga känslor men tar även hänsyn 
till vad kompositören menade när hen skrev stycket. Vid andra genrer kan mer tyngdpunkt 
ligga vid att skapa en helt individuell uppfattning och uttryck i stycket. 

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I kunskapskravet för kursen Instrument eller sång 1 för betyget E på gymnasiet ska eleven 
spela eller sjunga några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck (Skolverket, 
2014). Det finns inte beskrivet hur läraren ska tolka eller definiera begreppet personligt ut-
tryck vilket leder till att varje lärare själv måste bestämma hur hen använder begreppet i sin 
undervisning. Detta i sig leder till att kursens kunskapskrav troligtvis är olika beroende på hur 
läraren tolkar begreppet. I den forskning och litteratur som jag har redovisat i detta kapitel 
visar det sig att det finns många olika sätt att tolka och arbeta med begreppet personligt ut-
tryck. Törnqvist Nyman (2006) menar att sångaren själv måste upplevt känslan som ska fram-
föras för att den ska nå fram till lyssnaren medan Kullberg Söderholm och Sjögren (2009) 
anser att sångaren själv kan försätta sig i en känsla och förmedla den utan att själv ha upplevt 
den. För att arbeta med uttryck kan en spegel användas (Miller, 2004), ett framförande kan 
spelas in för att sedan analysera vilket uttryck som syns utåt (Strand & Brenner, 2017), lära-
ren kan använda dans, metaforer eller associationer i undervisningen för att hitta olika uttryck 



 13 

(Sandberg-Jurström, 2016). Jag vill undersöka om det är så att det finns många olika sätt att 
förstå och arbeta med personligt uttryck hos sånglärare på gymnasiet och om detta kan vara 
ett problem i undervisningen. Med denna studie vill jag försöka vidga synen på personligt 
uttryck för mig själv men också för andra musiklärare och intresserade för att utveckla musik-
undervisning och eget musicerande. 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur några sånglärare på gymnasiet uppfattar begrep-
pet personligt uttryck och hur de erfar att de arbetar med det i sin undervisning. Forsknings-
frågorna lyder: 
 

1. Hur uppfattar sånglärare begreppet personligt uttryck? 
2. Hur erfar sånglärare att de arbetar med personligt uttryck i sångundervisningen?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter för att förtydliga perspektivet 
som använts för att genomföra studien. Först presenteras studiens Vetenskaps- och kunskaps-
teoretiska perspektiv där de grundläggande perspektiv som använts framförs. Sedan presente-
ras Fenomenografi som teoretiskt perspektiv där fenomenografins idéer framställs vilket är 
det teoretiska perspektiv som använts. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
I denna studie utforskas sånglärares tolkning av begreppet personligt uttryck. Det är därför av 
vikt att vara öppen för de olika tolkningsvariationer som kan förekomma. Genom att använda 
ett tolkande perspektiv kan forskaren fånga de subjektiva uppfattningar som kan förekomma 
(Bryman, 2011). Interpretativism skapades som en motpol till den naturvetenskapliga forsk-
ningen för att ta hänsyn till just skillnaden mellan människors uppfattning av omvärlden. Ge-
nom att samtidigt använda ett konstruktionistiskt perspektiv som syftar på att förståelse och 
mening skapas via socialt samspel och ständigt revideras, kan tolkningsmöjligheten bli bre-
dare. Genom att som forskare vara medveten om att förståelse och mening skapas i samband 
med sociala sammanhang kan det ge analysen av resultatet en större förståelse skriver Bry-
man. För att sätta in perspektivet i en situation som passar till denna studie skulle det alltså 
kunna vara så att en sånglärare tolkar begreppet personligt uttryck på ett sätt med en elev men 
på ett lite annorlunda sätt med en annan elev och på ett tredje sätt när hen diskuterar med sina 
kollegor. Denna studie syftar till att utforska sånglärares tolkning, det som sägs, alltså deras 
ord, vilket gör det till en kvalitativ forskningsstudie. Bryman menar att kvalitativ forskning 
fokuserar på informanternas ord, inte siffror eller generella tankar och svar. Med dessa tol-
kande perspektiv och ingångsvinklar var det naturligt att fenomenografi skulle blir det teore-
tiska perspektivet då studien syftar till att utforska skillnaderna och likheterna mellan lärares 
sätt att uppfatta och tolka begreppet personligt uttryck. 

3.2 Fenomenografi som teoretiskt perspektiv 
I denna studie ligger fokus på informanternas tolkning och skillnaderna mellan de olika tolk-
ningsvariationerna och därmed används ett fenomenografiskt perspektiv. Under detta tema 
presenteras tre underteman vilka är: Fenomenografi, Första och andra ordningens perspektiv 
och Förståelsen av ett fenomen.    

3.2.1 Fenomenografi 
Fenomenografin har sitt ursprung från Ference Marton som började intressera sig för hur det 
kommer sig att poängen i en text kan tolkas på olika sätt beroende på vem som läser den. Han 
kom fram till att alla människor har olika kvaliteter som gör att omvärlden uppfattas på olika 
sätt (Kroksmark, 2011). Världsuppfattningen är alltid i relation till den som uppfattar världen. 
Det går inte att se världen som den är utan allt förstås utifrån den mänskliga tanken. Denna 
tanke innebär alltså att det inte finns någon objektiv kunskap, allting som förstås och uppfatt-
tas görs så utifrån den som uppfattar. Hur någon förstår något handlar om vad den personen 
vet sedan innan och tidigare erfarenheter (Kroksmark, 2011). 
 
Marton och Booth (2000) skriver att fenomenografi inte handlar om att hitta essensen i upple-
velsen av fenomenet utan att hitta de variationer som definierar fenomenet utifrån den som 
erfar. Då fenomenografen menar att varje människa ser omvärlden utifrån sitt specifika sätt, 
sina utgångspunkter, som handlar om tidigare kunskap och erfarenheter, ligger fokus på just 
de variationer som kan uppstå. 
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I Nationalencyklopedin beskrivs ordet fenomen som ”det som visar sig” (NE, 2017c), en före-
teelse. Ordet grafi har en beskrivande karaktär och syftar till att beskriva något, i detta fall ett 
fenomen (NE, 2017d). Ordet fenomenografi betyder alltså i stora drag beskrivning av feno-
men. Kroksmark (2011) skriver att fenomenografin tar vara på innebörden av de två samman-
satta orden. Kroksmark skriver att ordet grafi härstammar från grekiskan och betyder ”besk-
riva i ord eller bild” (s. 594) och att ordet fenomen även det härstammar från grekiskan och 
ordet fainemenon som betyder ”det i sig själv visande” (s. 594). ”Tanken är att det studerade 
objektet alltid visar sig för någon; men innehållet eller innebörden i detta visande framstår 
inte som något förrän i mötet med människan.” (s. 594). Något visar sig alltid för någon men 
vad som visar sig är beroende på vem det är som ser det. 

Fenomenografin har sin grund i den pedagogiska forskningen. Under 1970-talet började fe-
nomenografins tankar ta form genom Martons pedagogiska forskning (Kroksmark, 2011). 
Enligt Kroksmark är fenomenografins största bidrag att den fick den pedagogiska forskningen 
att studera den uppfattade världen i förhållande till hur lärande går till. Forskare kunde i och 
med fenomenografins idé studera vad elever lär sig men också hur och på vilket sätt elever lär 
sig genom att förstå personens uppfattning av fenomenet. Det revolutionerande med fenome-
nografins idéer var att forskarna fick en ny dimension i hur lärande går till. Genom att foku-
sera på hur eleven uppfattar innehållet kan läraren lättare förstå vad eleven behöver för att lära 
sig det som eleven ska lära sig i skolan. 

3.2.2 Första och andra ordningens perspektiv 
Inom fenomenografi används andra ordningens perspektiv på hur fenomen kan tolkas. Marton 
och Booth (2000) menar att det finns olika synvinklar på hur fenomen kan tolkas och förstås. 
I den första ordningens perspektiv finns det rätt och fel. Påståenden inom det första ordning-
ens perspektiv handlar om den fysiska världen eller en specifik situation. Påståendet jämförs 
sedan med andra påståenden om liknande händelser och också mot de etablerade kunskaper 
som finns inom fysiken. 

Andra ordningens perspektiv lägger fokus vid sätten att erfara fenomen, situationerna eller 
världen. På vilket sätt ett fenomen upplevs är ofta omedvetet, det tas ofta för givet då den som 
erfar har fokus på föremålet som upplevs inte sättet det upplevs på (Marton & Booth, 2000). 
Kroksmark (2011) förklarar detta perspektiv genom sätten att förstå matematiktal. Om två 
personer ska försöka räkna ut hur mycket pengar de saknar om glassen kostar 9 kronor men 
de bara har 6 kronor, kan de göra det på olika sätt. Antingen som en addition: 6 + _ = 9, eller 
kanske som en subtraktion: 9 – 6 = ?, eller kanske som en relation mellan 9, 6 och 3. Det är 
olika sätt att lösa uppgiften och fokus ligger just på sättet att göra det. Det finns inget rätt eller 
fel i hur uppgiften blir löst utan det handlar om de olika kvaliteter hos de två personerna som 
visar sig beroende på hur de löser uppgiften. Det som är intressant i det andra ordningens per-
spektiv är alltså att ta reda på hur personen erfar, i detta fall uppgiften, i andra fall situationen, 
fenomenet eller världen.  

3.2.3 Förståelsen av ett fenomen 
En viktig del i att bedriva fenomenografisk forskning, menar Marton och Booth (2000), är att 
det inte är relevant att bedöma vad som är användbara eller mer eller mindre giltiga påståen-
den vid en intervju eller bedöma om handlingar är mer eller mindre lämpade för att ta med i 
studien. Det är inte upp till forskaren att bedöma vad som är relevant utan det relevanta är att 
betrakta det som faktiskt sker för att förstå vilka kvaliteter handlingarna eller påståendena 
återspeglar. Det som är i fokus är att forskaren ska reflektera över andra människors erfaran-
den, inte om deras erfaranden är giltiga. Det finns, enligt Marton och Booth, inga erfarenheter 
som inte är giltiga när det kommer till fenomenografi. 
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Marton och Booth (2000) menar att det inte är möjligt att beskriva ett erfarande i sin helhet, 
det som beskrivs motiveras av syftet. En persons sätt att beskriva ett fenomen innebär inte att 
hela fenomenet har beskrivits utan bara en del av fenomenet utifrån den personens perspektiv 
och historia. De menar också att graden av medvetande spelar in på hur personen erfar feno-
menet. De beskriver att medvetandet har två viktiga aspekter. Den första är att vi inte kan vara 
medvetna om allting på samma gång och samma sätt. Det andra är att vi är medvetna om all-
ting samtidigt men inte på samma sätt. Med det menas att medvetandet är uppdelat i olika 
skikt och därmed olika i olika medvetenhetsgrader. Det som inte är i fokus i medvetandet just 
nu är nära till hands för att bli i fokus när det behövs. Med detta menas alltså att upplevelser 
kan förstås på olika sätt beroende på vad som är i fokus i medvetandet. Olika personer kan, 
enligt Marton och Booth, kan uppleva samma fenomen på olika sätt men en person kan också 
uppleva samma fenomen på olika sätt beroende av vad hen har i fokus.  
 
Sättet att uppfatta fenomen är alltså kopplat till vad som är i fokus i medvetandet vid tillfället 
av erfarandet. Hur vi uppfattar fenomen handlar också om vår historia och tidigare kunskaper. 
När vi utvecklas, genom händelser i livet eller ny kunskap, förändras också vårt sätt att upp-
fatta fenomen. Det är alltså en ständig utveckling av hur omvärlden tolkas och förstås (Dahl-
gren & Johansson, 2015). På samma sätt skulle inte en person vara samma person om världen 
var annorlunda, då personen utvecklas av händelser och ny kunskap. Om världen förstås ge-
nom de olika sätt som finns att erfara den, och varje människas bakgrund är unik, kan inte 
världen vara samma utan den person som erfar världen. Människan utgörs av omvärlden och 
omvärlden utgörs av människans erfarande menar Marton och Booth (2000). 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod för att 
förtydliga studiens genomförande. Här redogörs också för urval av informanter, studiens ge-
nomförande, etiska överväganden samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie riktar sig mot en kvalitativ forskningsstrategi då resultatet syftar till att utforska 
sånglärares tankar och ord. Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningen lägger fokus 
på de medverkandes individuella ord och inte generella siffror eller svar. Enligt Bryman är 
kvantitativ forskning motpolen till kvalitativ forskning som syftar till att mäta data genom 
exempelvis enkäter och få fram entydiga svar. Eftersom denna studie syftar till att få fram 
enskilda sånglärares tolkningar passar den kvalitativa forskningsmetoden bättre. 
 
Då studien syftar till att ta reda på hur några sånglärare tolkar begreppet personligt uttryck och 
hur dessa tolkningar är olika och lika har insamling av data gjorts genom en fenomenografisk 
ansats. Vid en fenomenografisk metod används nästan alltid intervju som datainsamlingsme-
tod (Marton & Booth, 2000) och det gör det även här. Det som är viktigt vid en fenomenogra-
fisk datainsamling är förhållandet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. 
Forskaren måste, under hela arbetet, försöka se fenomenet eller situationen ur informantens 
ögon. Det är av vikt att forskaren tar ett steg tillbaka i sitt eget erfarande av situationen och 
endast fokuserar på den intervjuades uppfattning (Marton & Booth, 2000). En annan viktig 
aspekt är att forskaren ska försöka variera det som är i fokus för informanternas medvetande 
under intervjun. Marton och Booth menar att fenomen förstås på olika sätt beroende på vad 
som står i fokus i medvetandet. Detta spelar alltså roll i vad informanterna svarar på de frågor 
som ställs under intervjun. För att få en så bred och rättvis förståelse av informanternas tolk-
ning av begreppet och hur de arbetar med personligt uttryck är avsikten att frågorna ska varie-
ras runt samma ämne. 
 
Kroksmark (2011) menar att intervjuerna vid en fenomenografisk datainsamling ofta är öppna 
och tematiska för att kunna följa informantens förståelse och uppfattning av fenomenet. Bry-
man (2011) menar att en strukturerad intervju inte är lika djupgående som en mer öppen in-
tervju vilket stödjer fenomenografins tanke. Kroksmark fortsätter med att skriva att intervju-
erna med en fenomenografisk ansats ska spelas in eller videofilmas och sedan transkriberas. 
Den transkriberade texten utgör sedan grunden till analys där de olika uppfattningarna och 
uttalandena ska kategoriseras utifrån de skilda kvaliteter som uppdagas. Enligt Dahlgren och 
Johansson (2015) är den fenomenografiska datainsamlingen oftast en halvstrukturerad och 
tematisk intervju där forskaren har förberett ett fåtal frågor som har med temat att göra men 
att intervjun sedan ska utgöras av informantens svar och dennes uppfattning av fenomenet. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av informanter 
Studiens syfte är att ta reda på hur sånglärare på gymnasiet tolkar och definierar begreppet 
personligt uttryck. Informanterna valdes därför ut genom kriterier så som att hen arbetar som 
sånglärare på gymnasiet. För att eventuellt få ett mer mångfacetterat resultat och fler kvali-
teter av uppfattningar ville jag intervjua sånglärare med olika genrebakgrund och olika genus. 
Jag valde att intervjua fem olika sånglärare, två kvinnliga och tre manliga. De fem olika in-
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formanterna har även arbetat olika länge inom yrket vilket eventuellt även det kan ge en 
mångfacetterad tolkningsgrund. 
 
Informanterna kontaktades först genom mail och därefter hölls kontakten genom fortsatt 
mailkontakt eller enbart telefonkontakt beroende på vad som fungerade bäst för den informan-
ten. Här nedan följer en kort presentation av varje informant. 
 
Informant A är en man i 30-årsåldern som har arbetat som sånglärare i cirka 10 år och har sin 
huvudsakliga hemvist inom genrerna rock, blues och musikal. 
 
Informant B är en kvinna i 50-årsåldern som har arbetat som sånglärare i cirka 30 år och har 
sin huvudsakliga hemvist inom den klassiska genren.  
 
Informant C är en man i 70-årsåldern som har arbetat som sånglärare i cirka 50 år och har sin 
huvudsakliga hemvist inom den klassiska genren. 
 
Informant D är en kvinna i 30-årsåldern som har arbetet som sånglärare i cirka 10 år och har 
sin huvudsakliga hemvist inom genren musikal. 
 
Informant E är en man i 40-årsåldern som har arbetar som sånglärare i cirka 15 år och har sin 
huvudsakliga hemvist inom afroamerikansk tradition. 

4.2.2 Datainsamling 
Insamling av data gjordes genom enskilda halvstrukturerade intervjuer utefter ett få antal frå-
gor som utformats utifrån forskningsfrågorna. Genom ett fåtal frågor kunde informanternas 
svar få utrymme att utvecklas för att följa personens förståelse av begreppet personligt ut-
tryck. Samma intervjuguide användes vid alla intervjuer men då det var en halvstrukturerad 
intervju formades alla intervjuer individuellt. Intervjuguiden finns som bilaga i studien, bilaga 
1. De intervjufrågor som står med på intervjuguiden är skapade utifrån två teman, frågor kring 
personligt uttryck och frågor kring arbetet med personligt uttryck. Alla frågor användes vid 
alla intervjuer men fler tillkom av olika slag beroende på informantens svar och intresse. 
 
Vid intervjutillfället fick informanterna ytterligare information om studien, bilaga 2, och även 
en samtyckesblankett för medverkan som finns att läsa som bilaga 3 i studien. Intervjuerna 
tog plats på olika ställen, antingen på informantens arbetsplats, i informantens hem eller så 
kom informanten till mig på Musikhögskolan Ingesund. Intervjuerna spelades in för att senare 
kunna transkriberas. Inspelningsapparater som användes var i huvudsak en ljudupptagare kal-
lad Zoom men också en mobiltelefon som säkerhetsåtgärd. Intervjuerna tog mellan 30-45 mi-
nuter och under den tiden försökte jag fokusera på att identifiera informanternas definiering 
av begreppet personligt uttryck och hur de arbetade med det i sin sångundervisning. Jag för-
sökte även att stänga av egna värderingar och tankar om begreppet för att endast lyfta fram 
informantens tolkning. Jag försökte följa informantens reaktioner och ta fasta på det som lyf-
tes fram som viktigt i tolkningen av begreppet och fenomenet. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Enligt Dahlgren och Johansson (2015) måste en fenomenografisk dataanalys bli transkriberad 
för att forskaren ska kunna läsa materialet flertal gånger och bekanta sig med informationen.  
De inspelade intervjuerna transkriberades således till text och allt som sades skrevs ned med 
vissa undantag. Vissa talspråk skrevs i skriftspråk för att underlätta för läsaren och ett antal 
andra ljud skrevs inte heller ned konsekvent, så som eh, mm, eller skratt. Några avsnitt i slutet 
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av intervjuerna skrevs inte heller ned då innehållet inte hörde till studiens fokus. Transkript-
ionen gjordes på två olika sätt. De två första intervjuerna transkriberades genom att sänka 
hastigheten på talet så att nedskrivning av det som sades kunder göras under tiden, de andra 
intervjuerna transkriberades så att jag lyssnade en liten stund, pausade och skrev ned det som 
hade sagts och fortsatte så. Jag ändrade sätt att transkribera då jag märkte att det senare sättet 
fungera bäst för mig. Det gick fortare då jag oftast inte behövde ta om något och det tog inte 
lika mycket kraft att fokusera på att lyssna och skriva samtidigt. 
 
Den analysmetod som använts är en fenomenografisk metod där fokus ligger på skillnaderna 
och likheterna mellan de olika svar som intervjuerna resulterat i. Kroksmark (2011) skriver att 
en fenomenografisk analysmetod syftar till att kategorisera förståelsen av fenomenet utifrån 
de olika sätt som uppdagas att fenomenet har uppfattats. Analysen och bearbetningen av den 
insamlade datan gjordes därför genom att först läsa igenom hela transkriptionen och därefter 
leta efter det centrala i uppfattningarna av begreppet. Analysen av data gjordes i olika etapper. 
Först användes två olika färger av överstrykningspennor för att hitta det centrala i transkript-
ionen. Jag använde en gul färg för informantens definition av begreppet personligt uttryck och 
en orange färg när informanten pratade om arbetet med personligt uttryck. Därefter gjorde jag 
två nya dokument på datorn där jag samlade samtliga överstrukna meningar, det som hand-
lade om definitionen av begreppet i ett dokument och det som handlade om arbetet i det andra 
dokumentet. Alla meningar var då uppdelade i olika stycken tillhörande den informanten som 
sagt det. Sedan samlade jag meningarna som handlade om liknande saker från alla informan-
ter på samma ställe vilket lade grunden till olika teman. Dessa indelningar granskades och 
jämfördes sedan för att göra det möjligt att urskilja variationer och skillnader av hur begreppet 
personligt uttryck och arbetet med personligt uttryck beskrevs. Utifrån denna analys skapades 
sedan olika teman av de fenomen som visade sig vara av vikt med tanke på forskningsfrå-
gorna. Denna analys bestod till stor del av att jag som forskare försökte komprimera infor-
manternas åsikter och hitta en kärnfull och samlad tanke om fenomen som lyftes fram under 
intervjuerna. Jag använde dock inte alla teman som först skapades då flera av dem kunde slås 
ihop på ett nytt sätt och bilda en bättre helhet. 

4.2.4 Etiska överväganden 
I Codex (2016) skrivs att människor som deltar i en forskning ska bli informerade om studi-
ens syfte och deras frivilliga medverkan. Informanterna ska även få information om att deras 
samtycke till medverkan kan avslutas när som helst under studiens gång. Innan intervjun tog 
plats fick informanterna läsa en samtyckesblankett där de fick information om studiens syfte 
och vad deltagande i studien innebär, att deras deltagande är frivilligt och att de kan om så 
önskas avbryta sitt deltagande i studien när som helst. Informanterna lovades även anonymitet 
i studien. Denna blankett skrevs under av informanten för att säkerställa att informationen 
hade nått fram och att ge trygghet åt den deltagande och dennes rättigheter. I blanketten fick 
även informanterna uttrycka om de vill vara anonyma i studien vilket de flesta av informan-
terna uttryckte. I Codex skrivs att personuppgifter måste hanteras varsamt för att inte kränka 
deltagarnas integritet. Jag har i denna studie varit noga med att inte lämna ut några uppgifter 
som kan kopplas samman med en enskild individ genom att benämna informanterna med 
bokstäver så som, A, B, C, D, och E. Genom detta sätt är alla informanter anonyma i studien. 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Bryman (2011) menar att begreppet reliabilitet handlar om mätningarnas och måttens pålitlig-
het. Med det menar han alltså att undersökningen ska kunna upprepas och ge liknande resultat 
om den görs igen. Det är dock inte det generaliserbara som den kvalitativa forskningen vill 
undersöka utan fokus ligger vid individen, vilket gör begreppet reliabilitet svårt att använda i 
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denna studie. Bryman skriver dock att ordet tillförlitlighet i större grad används i en kvalitativ 
forskning som denna, då studiens fokus just ligger vid individen och det personliga. För att 
öka tillförlitligheten i denna studie beskrivs tillvägagångssättet och metod utförligt och resul-
tatet knyts till det teoretiska perspektivet.  

Under studiens genomförande försökte jag som forskare inta en neutral inställning till begrep-
pet personligt uttryck för att inte påverka informanternas tolkning och därmed resultaten. 
Denna utgångspunkt är även central inom den fenomenografiska metoden. Detta medförde en 
medvetenhet om att vara neutral genom hela studien, vilket även ökar giltigheten och äktheten 
i studien. Även fast jag försökte vara medveten om detta under hela studien är jag en person 
med egna tankar som naturligtvis inte går att ta bort, även om det går att begränsa dess påver-
kan. Informanterna gavs möjlighet om så önskades att läsa igenom och ändra eller godkänna 
transkriptionen av intervjun för att öka validiteten i studien. Bryman (2011) skriver att validi-
tet handlar om studien mäter det den säger att den mäter. Men även detta begrepp används 
hellre i en kvantitativ forskning varpå jag använder begreppet giltighet i denna undersökning.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med fem sång-
lärare i syfte att utforska deras tolkning och arbete med begreppet personligt uttryck. De te-
man som presenteras är: Definitioner av personligt uttryck, Innan arbetet med personligt ut-
tryck och Arbetet med personligt uttryck. Därefter ges en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Definitioner av personligt uttryck 
Under denna rubrik presenteras sex olika teman som berör variationer av synsätt av begreppet 
personligt uttryck. De sex underteman som presenteras är: Förmedling av känslor, Genre, 
Personlighet, Medvetna och omedvetna val, Trygghet och Olika sätt att definiera personligt 
uttryck. 

5.1.1 Förmedling av känslor 
Alla fem informanter pratar om någon slags förmedling av känslor när det kommer till per-
sonligt uttryck. Informant B lägger mycket vikt vid just förmedlingen av känslor, att lyssnaren 
ska bli berörd. Personligt uttryck innebär att det finns en förmåga att förmedla musiken från 
sig själv till den som lyssnar menar informant B. Hon fortsätter att säga att en sångare kan 
sjunga fantastiskt bra men utan att beröra, då finns inte det personliga uttrycket. Tyngdpunk-
ten ligger alltså vid att personen som lyssnar ska bli berörd enligt informant B. Informant A 
menar att den som sjunger inte kan ha distans till känslorna som hen sjunger om för att kunna 
förmedla dem. Personen som sjunger måste vara totalt närvarande för att få lyssnaren att tro 
på det den sjunger menar informant A, vilket är en annan sorts ingång i att förmedla känslor 
än vad informant B pratade om. Det är inte fokus på just förmedlingen, det som sker när en 
känsla når en annan människa utan fokus ligger på att den som sjunger måste uppleva känslan 
fullt ut för att lyssnaren ska tro på det.  
 
Informant C menar att förmedling av känsla är en del i det personliga uttrycket. Varje ton som 
tas ska sjungas med känsla, annars blir det mekaniskt vilket inte är bra. Den som sjunger 
måste bortse från sin personlighet och gå in i rollen i sången. Informant C säger också att ett 
bra personligt uttryck är att kunna uttrycka sig på en gång, att gå in i rollen på en gång och 
vara den som sången handlar om. Även informanterna D och E menar att förmedling av käns-
lor ingår i det personliga uttrycket. Informant D beskriver det som att den som sjunger vill ge 
publiken handlingen i sången. Informant E säger att det ska finnas en riktning i sången och att 
lyssnaren ska bli berörd men att lyssnaren inte behöver tycka att det är bra:  
 

Det kan vara personligt utan att jag tycker att det är bra, så i nån mening så vill jag 
nog frammana personlig, och då är det såklart den som framställer det som tycker 
att det ska vara på ett visst sätt, då är det ju personligt. (Informant E)  

 
Informant E fortsätter att hur personligt uttryck kan uppfattas handlar om vilken roll lyssnaren 
har. Om den som lyssnar är lärare till eleven eller om lyssnaren har kommit till en konsert 
som privatperson till exempel:   
 

Nej, då beror det på om jag är lärare eller om jag är betraktare eller konsument. För 
som lärare vill jag bara att eleven ska prova så mycket som möjligt och själv be-
stämma sig för eller få en uppfattning om vad den vill. Så jag vill egentligen bara 
peka på att alla möjliga sätt att uttrycka sig och försöka få eleven att ha verktyg för 
det. (Informant E) 
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Som lärare vill informant E visa eleven på de många olika sätt som finns att uttrycka sig på 
för att eleven själv ska kunna bestämma och välja. Om informant E däremot inte hade varit en 
lärare i situationen hade det personliga uttrycket haft en annan mening. Vad exakt, beskrivs 
inte men det framgår att det inte hade varit det samma.  

5.1.2 Genre 
Informant A pratade om genrekunskap och att ta med den genren som sångaren känner sig 
hemma i till en annan genre, alltså att inte bryta sin genreidentitet kanske är personligt ut-
tryck. Informant C pratade om att det är olika uttryck beroende på stil och genre. I klassisk 
musik kommer exempelvis tonbildningen in i bilden. Informant C menar att det inte går att 
sjunga en romans utan tonbildning, eller sjunga en visa med operaröst. Uttrycket beror på 
vilken stil och genre det är. 
 
Informant D tänkte instinktivt att personligt uttryck hörde till jazz, popp och rock och lik-
nande stilar. ”Men så tänker jag lite till och det är klart att det ingår i fler stilar, inom alla gen-
res”. Informant D delar ändå upp det, i musikal ligger fokus på rollen inte det personliga ut-
trycket. Men när hon tänker igen så säger hon att alla roller blir personliga. I klassisk sång ska 
det vara enligt stilen, vissa stilar har alltså mer tyngdpunkt i personligt uttryck. Informant D 
fortsätter att säga att personligt uttryck ska vara genretypiskt, men att det kanske blir ännu 
mer personligt uttryck när det är genrebrytande. Informant D menar även att det personliga 
uttrycket är olika beroende på genre: 
 

I musikalgenren är det personliga uttrycket mer riktat åt utåtagerande känslor, tea-
traliskt uttryck i ansikte och kropp. I jazz kan det personliga uttrycket vara mer in-
åtvänt, introvert uttryck. (Informant D) 

 
Även informant B pratar om ”genreregler”, att sångaren ska följa genren i någon mån. ”Per-
sonligt uttryck kan vara lite mer, inte städat utan med en sorts kaoskänsla, samtidigt som det 
kräver att den här kunskapen också finns där.” Med kunskap menar informant B här kunskap 
om genren. 

5.1.3 Personlighet 
Alla fem informanter pratar på något sätt om personligheten och att personligt uttryck har 
med personligheten att göra. Informant C är den som drar det längst och menar att personligt 
uttryck innebär utstrålningen från en människa. Informant C menar att alla har en personlighet 
och därmed har alla ett personligt uttryck. Alla människor har det hela tiden då vi alltid utstrå-
lar någonting, oavsett hur vi känner oss. Det som är viktigt i sång är att sätta det personliga 
uttrycket i tjänst till kompositören menar C. Det som kompositören har tänkt med stycket är 
det som är rätt och det får inte det personliga uttrycket hindra, alltså personligheten säger in-
formant C. Även informant A är inne på det spåret att alla har ett personligt uttryck eftersom 
alla har en personlighet. Informant A säger att personligt uttryck har något att göra med hur 
personen är som människa, det speglar sig i musiken. Informant A menar alltså att personlig-
heten speglar sig i musiken och informant C menar att personligheten inte får synas i musi-
ken. Informant A är också inne på spåret att det handlar om att alla har sin egen röst som låter 
helt individuellt, att det är personligt uttryck. Han menar också att det kan handla om vad per-
sonen har varit med om innan i livet, att erfarenheter påverkar det personliga uttrycket. Även 
informant B pratar om tidigare erfarenheter och att det påverkar det personliga uttrycket. In-
formant B pratar även om att vissa har ett personligt uttryck från början och andra måste 
jobba mycket för att hitta det, det är något som bara finns hos den personen, ett signum. ”Per-
sonligt uttryck är att gå ett steg längre och hitta det som är specifikt för den personen”, säger 
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informant B. Informant E säger att det handlar om att den som framför ska vara personlig och 
framställa musiken så som den vill ha det. Vissa har det från början, andra måste arbeta för 
det: 
 

Jag skulle nog säga att personligt uttryck är ju, ja då ändrar jag mig igen för då be-
ror det på vad jag tycker om det, det kan ju vara personligt utan att jag tycker att 
det är bra, så i nån mening så vill jag nog frammana personlig, och då är det såklart 
den som framställer det som tycker att det ska vara på ett visst sätt, då är det ju per-
sonligt. (Informant E) 

 
Informant D säger så här: ”Om eleven är trygg i sig själv och inte har några behov av att vara 
utåtagerande kan det också vara svårare.” Här menar alltså informant D att vissa personlig-
hetstyper har det svårare att hitta ett personligt uttryck och därmed spelar personligheten roll i 
det personliga uttrycket.  

5.1.4 Medvetna och omedvetna val 
Informant A säger att personligt uttryck också handlar om att sångaren ska förstå de val hen 
gör i låten, så som dynamiska skillnader och fraseringar. Varje frasering ska vara medvetet 
valt för att handlingen ska gå fram till lyssnaren. Senare i intervjun säger han dock att person-
ligt uttryck också kan handla om att sångaren går helt på känsla utan att ta medvetna val om 
frasering till exempel. Uttrycket kommer då från att sångaren går in i känslan helt och dyna-
miken kommer av känslan. Informant C tänker också så att sångaren inte ska ”krångla till det 
utan bara sjunga från känslan”. 
 
Både informant B och C poängterar vikten av att inte härma en annan sångare utan att själv 
välja sitt uttryck, ”att skapa sitt eget sound och sin egen tolkning” (Informant B). Även infor-
mant D pratar om att ”testa olika sound, olika ljud i sin egen röst”. Hon menar att sångaren 
ska hitta det den tycker passar och våga göra något eget. Att våga är något som informant E 
lägger mycket vikt vid. Att våga göra låten till sin genom fraseringar och att melodiskt ut-
trycka sig personligt. ”Och sen, just den här eleven tar det ett steg till ganska snabbt och bör-
jar frasera och även melodiskt uttrycka sig personligt vilket gör att det blir, för mig blir det 
äkta med en gång.” Han fortsätter att säga att personligt uttryck inte bara handlar om att ta rätt 
ton utan det är något mer, till exempel ”ett naturligt vibrato eller nån glidning eller nån liten 
dynamisk förändring som gör att det där ordet lyfts fram eller ja, små saker”. Informanterna 
pratar här om att göra olika val och vikten av att inte härma någon utan att våga göra något 
eget, men från olika perspektiv. De pratar om vikten av att inte härma någon för att göra låten 
till sin, och vikten i att våga ta ut svängarna för att utmana sig själv och hitta nya sätt att ut-
trycka sig på, vilket är två olika ingångsvinklar. 

5.1.5 Trygghet 
Informant E lyfter fram trygghet som en viktig del i att våga visa personligt uttryck. Han me-
nar att det krävs en öppen avslappnad stämning i undervisningen för att eleven ska få alla 
möjligheter att visa ett personligt uttryck:  
 

Ja, jag kommer nog till trygghet igen, nånstans där man känner sig fri och kan 
öppna upp och inte låsa och försöka bara visa det mottagaren vill ha utan att man är 
öppen och vågar lämna ifrån sig, utelämna sig. (Informant E)  

 
Även informant D pratar om att det kan vara svårt att jobba med det personliga uttrycket om 
eleven känner sig rädd. Informant B däremot menar på att de som sjunger ska visa att den 
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trivs och tycker att det den gör är roligt för att det ska vara ett bra personligt uttryck. Det är en 
lite annan ingång än de andra två har. 

5.1.6 Olika sätt att definiera personligt uttryck 
Under intervjuerna visar informanterna en osäkerhet i hur de ska tolka personligt uttryck. Det 
finns en osäkerhet för att de inte har ett konkret svar på vad personligt uttryck innebär vilket 
visar på dess komplexitet. Informant B menar att det är väldigt personligt hur man definierar 
personligt uttryck då alla är olika och tänker och tycker olika: 
 

Åter igen tycker jag att det är svårt att ta fram en konkret situation men man känner 
ju direkt när man hör en elev eller artist framföra någonting med personligt uttryck 
för det går rakt in, det berör en direkt sådär, och det är väl oftast den här kombinat-
ionen. Jag tror inte att det bara är en sak utan det är en kombination av det här som 
gör att man känner att det här, här finns någonting som bara finns hos just den här 
personen, det är ett signum för den här personen. (Informant B)  

 
Informant B menar att personligt uttryck är en kombination av olika saker och den kombinat-
ionen varierar beroende på personen som visar det personliga uttrycket. Hon menar alltså att 
det inte finns ett sätt som personligt uttryck är utan att det är olika kombinationer av saker för 
varje individ. Informant B säger att hennes definition av personligt uttryck är en kombination 
av det hon sagt under intervjun vilket skiljer sig åt från exempelvis informant A som under 
intervjun kommer på nya sätt att tänka och säger att ”ja men det kanske är det som är person-
ligt uttryck” vid flera tillfällen, vilket kan tolkas som att även han menar att det personliga 
uttrycket består av olika kombinationer beroende på person. Informant C menar att personligt 
uttryck är utstrålningen från en människa. Alltså att alla har personligt uttryck hela tiden ef-
tersom vi är människor vilket är en annan syn än de andra informanterna visar. Informant E 
säger rätt ut att personligt uttryck är olika för olika elever, vilket informanterna B och A indi-
rekt menar. Det finns ingen mall att följa säger informant E, det är något magiskt, känslor. 
Han säger att det kanske kan vara igenkänning i det man ser, eller nåt man vill uppnå själv, 
något nytt, något man slås av eller att det man ser är helt självklart, något personligt. Det 
räcker inte med rätt ton i rätt rytm utan det är något mer, det är svårt att ta på menar informant 
E.  

5.2 Innan arbetet med personligt uttryck 
Analysen visar att informanterna anser att det finns saker som eleven måste kunna innan per-
sonligt uttryck kan användas i sin fulla potential. Under denna rubrik presenteras tre teman 
som berör variationer av synsätt och arbetssätt med personligt uttryck, vilka presenteras som: 
Teknik, Avslappnad miljö och Mognad. 

5.2.1 Teknik 
När det kommer till teknik och personligt uttryck finns det delade meningar hos informanter-
na. Alla informanter nämner teknik i intervjun även då de har olika åsikter om det när det gäl-
ler personligt uttryck. Informant A börjar med att konstatera att han kan bli berörd av en 
sångare som har personligt uttryck men inte några tekniska kunskaper, och helt oberörd av 
någon som kan mycket teknik men inte har ett uttryck eller mening bakom det den sjunger 
om. För att arbeta med personligt uttryck underlättar det om grundtekniken finns även om det 
inte är ett måste för att det ska finnas ett personligt uttryck enligt informant A. ”Det går att 
sjunga falskt och med dåliga fraseringar men ändå beröra” säger informant A. Informant B 
säger att sångaren måste kunna hantera sin röst på ett bra sätt för att det ska vara behagligt att 
lyssna på: 
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Ja just det, att teknik är en del i det hela. För att jag sa att det ska kännas behagligt 
att lyssna på. Och det behöver ju inte naturligtvis enbart bli behagligt därför att det 
är bra teknik, det behövs mycket annat också men teknik är ofrånkomligt en stor 
byggsten i det hela tycker jag. (Informant B)  

 
Han lägger mycket vikt vid att lyssnaren ska bli berörd och få en behaglig upplevelse av ett 
personligt uttryck, genom bland annat teknik kan sångaren genomföra det menar informant B. 
Liknande informant Bs tankar om att teknik är viktigt för det personliga uttrycket menar in-
formant C att det är omöjligt att särskilja uttryck och teknik: ”Det ena är beroende av det 
andra”. Informant C menar dock att teknik och personligt uttryck inte är två olika saker utan 
att det personliga uttrycket finns hela tiden och genom uttrycket kan tekniken utvecklas och 
tvärt om. Det personliga uttrycket behöver alltså inte teknik för att finnas eftersom det finns 
hela tiden, genom personligheten, men uttrycket och tekniken går inte att skilja på menar in-
formant C. Även informant E menar att teknik inte är ett måste för att det ska finnas ett per-
sonligt uttryck men kanske inte utifrån personligheten så som informant E utan för att en per-
son alltid kan uttrycka sig personligt på något sätt, oberoende av teknik.  
 
Informant A menar att det är lättare att jobba med personligt uttryck när de tekniska grundpe-
larna är på plats. ”Jag jobbar med personligt uttryck senare i undervisningen då jag vill att 
grundtekniken ska finnas först. Uttrycket hänger med hela tiden i bakgrunden men är inte i 
fokus förens senare.” Informant A menar också att sångaren måste vara helt närvarande i tan-
ken i uttrycket vilket gör att tankar på teknik inte går att tänka på samtidigt. Då är det bra om 
tekniken sitter så att rösten fungerar utan att tänka på teknik menar informant A: 
 

Att det handlar om att du får tänka bort all teknik som vi har jobbat med och så 
måste du vara här och nu, du måste, det är på riktigt det som vi gör nu och du 
måste ha hundra procent närvaro, jag tror att det är essensen av personligt uttryck. 
(Informant A) 
 

Här menar informant A att den som sjunger med personligt uttryck inte kan tänka på teknik 
eller annat eftersom det personliga uttrycket måste vara i fokus. Senare i intervjun säger dock 
informant A att detta inte stämmer i alla situationer, graden av fokus kan variera och framfö-
randet kan ändå ha ett personligt uttryck menar han. Informant B försöker jobba med det per-
sonliga uttrycket direkt när eleverna kommer, oavsett hur långt de har kommit sångtekniskt:  
 

Det känns inte som någonting man lägger på efter två och ett halvt år utan det 
måste med från början. Fast man kanske pratar om det på olika sätt, och jag kanske 
inte pratar om det i termerna ’nu ska vi jobba med personligt uttryck’ utan jag ba-
kar in det ofta genom att, ja, alla dom här vanliga byggstenarna, teknik naturligtvis, 
det börjar man jobba med direkt. (Informant B) 

 
Informant C säger att han självklart börjar med grundläggande delar så som andning, sedan 
börjar han arbeta med uttrycket mer i detalj. Han menar dock att känslor också ger teknik. 
Informant C använder uttrycket psykoteknik, att eleven försätts i en känsla för att hitta tekni-
ken. På det sättet menar informant C att de små musklerna i rösten kan styras som annars kan 
vara svåra att kontrollera. Även informant D menar att en känsla kan ge rätt energi till rätt 
teknik. Informant D menar att med vissa elever börjar hon att arbeta med teknik för att ge 
eleven verktyg att uttrycka olika känslor. Även informant E menar att han jobbar med teknik 
på olika sätt beroende på hur eleven svarar på det han säger. Han menar att vissa elever kan 
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hitta tekniken genom sitt personliga uttryck och vissa elever kan hitta tekniken genom att 
tänka en känsla: 
 

Och en del elever kan man ju prata teknik med via deras personliga uttryck, dom 
har redan det där men dom vet inte om det, medans andra så får man börja prata 
känslor för att få ut styrkan om den inte svarar på tekniska instruktioner. (Informant 
E) 

 
Informant E menar alltså att det är viktigt att läraren är flexibel och kan variera sitt arbetssätt 
beroende på eleven. 

5.2.2 Avslappnad miljö 
Informant A menar att innan han börjar arbeta med personligt uttryck ska eleven känna sig 
trygg och avslappnad under lektionerna. Även informant E poängterar hur viktigt det är att 
eleven känner sig trygg i undervisningssituationen för att det personliga uttrycket ska få ta 
plats. Informant E kommer tillbaka till vikten av den avslappnade känsla flera gånger under 
intervjun vilket visar hur grundläggande han tycker att det är när det kommer till personliga 
uttryck. 

5.2.3 Mognad 
Tre av informanterna nämner mognad under intervjun. Både informant A, C och D menar att 
elevens mognadsgrad spelar roll i utvecklingen av personligt uttryck. Informant A menar att 
det underlättar om eleven har landat lite i sig själv när de arbetar med personligt uttryck. In-
formant C pratar om att kunna kontrollera sin personlighet och kunna vara någon annan i 
sångerna utan att sångarens personlighet lyser igenom rollen i sången. Informant D säger att 
det är viktigt att eleven inte är rädd för att göra fel. Hon menar att eleven kan känna sig tryg-
gare med åldern och då inte vara lika rädd att göra fel vilket är en fördel för utvecklingen. 

5.3 Arbetet med personligt uttryck 
Under denna rubrik presenteras variationer av arbetssätt med personligt uttryck. Arbetssätten 
är indelade i sju olika teman vilka presenteras som: Förmedla känslor, Personlighet, Reper-
toar, Med hjälp av andra elever, Texten och handlingen, Genre och Att välja. 

5.3.1 Förmedla känslor 
Alla fem informanter menar att förmedling av känslor är en stor del av personligt uttryck men 
det finns många sätt att arbeta med det. Informant A brukar fråga eleven vad den vill uttrycka 
i sången och utgå från det. Beroende på vilken känsla som eleven vill uttrycka hjälper infor-
mant A eleven genom att ge förslag på hur den känslan kan uttryckas: 
 

Vad är det du vill uttrycka i den här låten? ”Jo men jag vill att hon ska vara led-
sen”, eller, ”jag vill att han ska vara ledsen, jag vill att han ska vara arg”. Ja men då 
kanske vi behöver göra det här, då kanske du behöver ta i, eller frasera på det här 
sättet, och hur säger man någonting när man är ledsen? Är man tveksam eller är 
man övertygad eller sådär? Så att man försöker lyfta upp det och göra det mer kon-
kret än vad det är. (Informant A) 

 
Informant A brukar diskutera med eleven om hur den känslan uttrycks i tal för att få eleven att 
hitta uttrycket själv också. ”Hur skulle du säga det här till mig om du var besviken på mig?” 
Denna fråga använder han för att eleven själv ska hitta känslan utifrån sig själv och hitta sitt 
uttryck. Han försöker få eleven att försätta sig i känslan, inte minnas en upplevelse av känslan 



 27 

då det kan ta fokus från lektionen. För att utveckla elevens känslouttryck låter han även ele-
ven testa att sjunga samma låt med olika känslor för att låta eleven se vad skillnaden var.  
 
Informant B menar att eleven måste hitta vissa saker själv för att uttrycket ska fungera, ”jag 
kan inte säga åt dig att du måste göra så här för att bli ledsen.” Informant B menar att det 
handlar om att sångaren måste reagera och sjunga utifrån sig själv, sin känsla. ”Jag försöker 
hitta lite extrema sånger som jag hoppas tvingar fram någon slags känsloreaktion.” Hon job-
bar oftast med att försöka få eleven att associera till en tidigare händelse i elevens liv för att 
hitta uttrycket: 
 

Annars pratar man ju mycket om att försöka hitta en situation som du kan associera 
till. Många sånger handlar om det och det och det, men för din del så kanske det 
inte måste vara just så utan hitta en situation där du har blivit otroligt ledsen, eller 
otroligt arg, eller otroligt glad och försök att sjunga i den känslan som fanns då, 
vad händer då? (Informant B) 

 
Informant B säger dock att alla elever är olika och att för vissa fungerar inte det utan då 
kanske hon försöker få eleven att sätta sig in i en känsla utan att eleven tänker på en specifik 
situation. En kombination är ofta ett bra sätt menar informant B. ”Fungerar inte det ena så kan 
det andra fungera och gör man en addition av det hela så brukar det kunna bli en, någon slags 
progression iallafall.” 
 
Informant C däremot använder inte associationer till tidigare händelser i elevens liv för att få 
fram känslor, det tar fokus från lektionen menar han. Däremot läggar han stor vikt vid att 
varje ton som tas måste sjungas med en känsla, även sångövningar, ”det ska inte vara meka-
niskt”. För att stimulera uttrycket hos eleverna säger informant C att läraren kan kompa ele-
ven så som den sjunger för att visa eleven hur uttrycket visas. Om eleven sjunger med en led-
sen känsla när det egentligen ska vara en arg känsla så kan läraren också spela en ledsen 
känsla, då märker förhoppningsvis eleven det och blir därmed uppmärksam på känslan. In-
formant C menar att det första som gäller är att prata om uttrycket och känslan i stycket. ”Vad 
är det här för sång? Vad är det för uttryck i den här låten?” Vad det är för uttryck kommer av 
vad kompositören har skrivit och vad kompositören menade med stycket, det handlar inte om 
vad sångaren vill uttrycka. Det personliga måste stå tillbaka för att kunna lyfta fram det kom-
positören menade säger informant C. Informant B däremot menar att hon pratar om vad kom-
positören, textförfattaren eller sångaren tänkte med låten med eleven men att det inte är det 
viktiga, det viktiga är att eleven skapar sin egen förståelse och tolkning. 
 
Informant D utgår ofta från texten och känslan i låten för att eleven ska hitta sitt uttryck ge-
nom känslan som eleven vill förmedla. Eleven ska hitta sitt sätt att sjunga genom vilken 
känsla som hen vill förmedla. Informant D menar att hon inte utgår från att eleven ska testa 
olika ljud för att hitta rätt uttryck utan att hon använder känslor för att få fram olika ljud. Hon 
menar att eleven inte ska vara begränsad av att alltid låta som hen brukar göra utan att det ska 
komma utifrån vilken känsla det är i låten. För att eleverna ska hitta olika känslor jobbar in-
formant D med att eleven ska försöka sätta sig in i en situation med en specifik känsla, men 
hon säger att det brukar vara lättare om eleven har upplevt en liknande situation eller känsla 
tidigare. När eleven tycker att det är jobbigt att uttrycka känslor i sången försöker informant D 
fokusera på något annat i undervisningen och hoppas att det blir lättare med tiden för eleven. 
Ett annat sätt för eleven att bli påmind om känslorna i låten är att eleven får skriva i noterna 
vilken känsla den vill uttrycka, säger informant D. 
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För att få eleverna att förmedla en känsla brukar Informant E fråga eleverna vilka känslor som 
är inbakade i texten och fråga var känslorna känns i kroppen, om det är i magen eller var 
känslan upplevs. Informant E menar att det brukar hända något med uttrycket när han har frå-
gat eleverna. Genom känslan kommer också ofta rytmiska och melodiska förändringar i låten 
vilket han menar ökar möjligheterna för eleverna att uttrycka sig på olika sätt. 

5.3.2 Personlighet 
Informant C lägger stor vikt vid personligheten och att det är det som är personligt uttryck, en 
människas personlighet. I sångundervisningen måste läraren ta hänsyn till personligheten me-
nar informant C, beroende på om det är en introvert eller extrovert person måste läraren arbeta 
på olika sätt: 
  

Man får inte vara för bösig och gå på med en introvert person, utan då får man 
vara, respektera dom och jobba intensivt [...] medan som andra som inte, då får 
man vara cool bara. Och dom med kroppslig oro [...] får man sitta med andnings-
övningar. (Informant C) 

 
Hur läraren ska arbeta beror alltså på hur eleven är som person. Det personliga uttrycket finns 
alltid där eftersom personligheten alltid finns hos en person. Det är lärarens uppgift att lära 
eleven att kontrollera sin personlighet och kunna utstråla olika uttryck beroende på stycket 
och vad kompositören ville med stycket. 

5.3.3 Repertoar 
Informant B försöker använda repertoar för att få igång det personliga uttrycket. Hon försöker 
hitta lite extrema sånger som tvingar fram en känsloreaktion hos eleven, till exempel en sång 
med mycket starka känslor. Informant B brukar låta eleverna lyssna på låten och sedan pratar 
de om den tillsammans och då kan det vara lättare för eleverna att bli känslomässigt engage-
rade. Informant C pratar också om att repertoaren kan vara ett hjälpmedel men på ett annat 
sätt än informant B. Informant C menar att det är viktigt att ge rätt repertoar till rätt elev. Han 
menar att det är av vikt att ge ett stycke som eleven klarar av uttrycksmässigt, en liten och tyst 
röst kan inte uttrycka vissa sånger och tvärt om. En mer stillsam elev kan utvecklas av ett 
energifyllt stycke, för att utveckla den sidan av eleven.  

5.3.4 Med hjälp av andra elever 
För att utveckla elevens uttryck tar informant D gärna hjälp av klasskompisar till eleven. Hon 
tar in andra elever till sånglektionen så att eleven ska kunna interagera med någon. Exempel-
vis en övning där sångeleven ska försöka bryta sig loss från kompisens grepp, det ger något 
konkret att jobba med och det ger en kroppslig känsla. Informant D brukar också göra sång-
grupper och låta eleverna sjunga för varandra på olika sätt. Hon kan till exempel låta en elev i 
taget sjunga och samtidigt titta alla i ögonen eller uppmana eleven att visa en känsla utan att 
sjunga, genom att gå in i rummet tyst och visa med gester och ansiktsuttryck. Informant D 
funderar vidare och kommer fram till att hon vill använda klasskompisarna mer för att ut-
veckla uttrycket. När en elev själv uppfattar att uttrycket är starkt och tydligt men läraren inte 
ser det alls menar informant D att det ibland kan vara enklare att höra det från sina klasskom-
pisar än bara från läraren. Några kompisar kunde lyssna på sångeleven och sedan säga vad de 
tyckte var bra och vad som kunde förbättras. 

5.3.5 Texten och handlingen  
Informant A brukar ofta utgå från texten i sången och diskutera med eleven vad som menas 
med texten. Han ställer frågor som: ”Var befinner du dig i den här låten? Vem är du? Vem 
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sjunger du till? Vad har du för relation till personen? Kommer den relationen att förändras?” 
Även informant E ställer frågor som handlar om vad texten vill säga: ”Hur känner du inför 
det? Vem säger du det till? Vem är du när du säger det? Vad är det för sammanhang? Vad är 
det för miljö? Är det intimt eller i grupp?” Informant E säger också att han försöker fokusera 
på de centrala orden i texten och försöka lyfta fram dem och på det sättet hitta ett personligt 
uttryck. Informant B, C och D lägger även de stor vikt vid att eleven vet vad den sjunger om 
och vad texten vill förmedla. Informant B menar att texterna ofta har ett djupt budskap som är 
viktigt att ta fram, att göra texten till sin. 

5.3.6 Genre 
Informant A menar att det är lättare att jobba med personligt uttryck i klassisk musik eller 
musikallåtar. Han menar att där finns det riktlinjer om hur det ska uttryckas. I populärmusik 
är det mer fritt menar informant A, då måste läraren skapa en ram för att det inte ska bli för 
många alternativ till uttryck för eleven. Informant A fortsätter att säga att det han jobbar mer 
med textanalys när det gäller jazz exempelvis när det inte är en självklar handling i låten. In-
formant D menar däremot att det är svårare att arbeta med personligt uttryck när det kommer 
till klassisk musik eller musikallåtar. Hon menar att det redan finns en förutbestämd roll i de 
flesta klassiska styckena och då finns det inte utrymme för det personliga på samma sätt. In-
formant D säger att den klassiska sången ofta är långt ifrån elevens egna självbild och blir 
därför inte personlig så som informant D tänker personligt uttryck. När det kommer till en 
poplåt till exempel handlar det mer om att leta olika ljud och välja det eleven tycker passar 
istället för att i klassisk sång leta efter det rätta ljudet. Informant D menar alltså att det i klas-
sisk sång finns tydliga klangideal att sträva efter och att i popmusik kan sångaren själv leta 
efter en klang som hen tycker passar uttrycket. 

5.3.7 Att välja 
Informant D säger att improvisation också kan vara en form av personligt uttryck då eleven 
tar egna initiativ. Hon menar att det också kan handla om frasering och att eleven själv ska 
välja hur hen vill göra. Informant D kan hjälpa eleven att hitta olika fraseringar genom att 
sjunga varannan fras med eleven till exempel. Hon lägger tyngden på just det egna valet, att 
det är det egna valet som kan vara det personliga uttrycket. Informant E lägger också vikt vid 
att eleven själv ska bestämma hur hen vill sjunga. Han jobbar så att eleven får många olika 
alternativ att uttrycka sig på. ”Om eleven kommer och är väldigt snäv åt ett visst håll, då vill 
jag nog ganska snart få den att öppna upp och vad är bättre då än att testa motsatsen, och sen 
uppleva det som finns i mellan.” Informant E vill vidga elevens uttrycksmöjligheter och låta 
eleven prova alla klangliga utrymmen i rösten. För att vidga elevens tanke kommer han med 
förslag till olika handlingar i sången och så provar de att sjunga samma sång med olika ut-
gångspunkter: 
  

Jag utmanar alltid med att eleven ska själv tycka nånting, kom inte bara hit och gör 
det jag sagt och gå ut sen, för då, vad är det värt sen? Ingenting. Så på nåt vis ska 
eleven ta sig vidare, uppleva, känna, tycka, vända och vrida på det liksom, och då 
menar jag att de har utvecklats. (Informant E) 

 
Informant B pratar också om att ta inspiration av andra, inte bara läraren utan genom att 
lyssna på andra sångare och prova deras uttryck i låten. Hon uppmanar dock eleven att inte 
lyssna för mycket på en sångare då det inte är bra att härma någons uttryck helt. Eleven måste 
skapa sig en egen uppfattning av stycket, tolka det själv. Även informant C poängterar vikten 
av att inte härma någon annans uttryck, då blir det inte på riktigt menar han. Eleven måste 
själv förstå vad sången handlar om och vara säker på hur hen vill uttrycka det menar infor-
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mant C. Om eleven inte förstår vad personligt uttryck innebär menar informant B att det är 
bra att diskutera med eleven, så att eleven själv kan fundera på vad det kan innebära. Infor-
mant B ställer då frågor som: ”Vad är personligt uttryck för dig? Vad står det för? Vad vill du 
höra när du lyssnar på någon annan som sjunger och musicerar? Vad är det som berör dig? 

5.4 Sammanfattning 
De teman som presenteras i resultatet är: Definitioner av personligt uttryck, Innan arbetet med 
personligt uttryck och Arbetet med personligt uttryck. Dessa tre teman ringar in analysen av 
transkriberingen. Analysen visar att det finns många olika sätt att definiera begreppet person-
ligt uttryck då informanterna uppgav många olika sätt att se på fenomenet. För samtliga in-
formanter är förmedling av känslor en stor del i ett personligt uttryck, och de pratar om många 
synsätt som liknar varandra även då de har olika ingångar eller perspektiv. Alla fem infor-
manter visar en individuell förståelse av begreppet personligt uttryck även då de pratar om 
liknande saker. Under det andra temat Innan arbetet med personligt uttryck behandlas infor-
manternas tankar om vad eleven behöver kunna för att ha ett personligt uttryck. Fyra av in-
formanterna pratar om teknik på olika sätt. Informant E menar att eleven inte behöver kunna 
teknik för att ha ett personligt uttryck, informant A menar att det underlättar att arbeta med 
personligt uttryck om eleven har grundteknik, informant B menar att teknik är en stor bygg-
sten i det personliga uttrycket och informant C menar att det inte går att skilja dem åt, teknik 
kräver uttryck och uttryck kräver teknik. Dessa skilda åsikter och synsätt speglar resultatet då 
det visar på en mångfald och variation av synvinklar på hur begreppet personligt uttryck kan 
definieras och förstås. Informanterna har olika förhållningssätt då de är olika människor och 
förstår världen utifrån sina perspektiv. 
 
Resultatet visar att det finns många olika sätt att definiera begreppet personligt uttryck. Det 
visar också att en informants definition av begreppet inte behöver vara konstant utan ändras 
beroende på elev eller fokus under lektionen. Alla fem informanter visar även på en osäkerhet 
då de själva inte kan ge en definitiv definition. Informanternas tankar om begreppet utvecklas 
och/eller förändras även under intervjun vilket visar på en komplexitet i begreppet. 
 
När det kommer till temat Arbetet med personligt uttryck visar även det resultatet att det finns 
många likheter hos informanterna men på varierande sätt. De flesta av informanterna pratar på 
något sätt om alla underteman. Det är få underteman där det bara är en informant som har 
pratat om just det fenomenet. Däremot pratar de om fenomenen på olika sätt med olika infall-
svinklar vilket visar på att de har liknande idéer men varierande sätt att förstå idéerna och hur 
de ska arbeta med dessa idéer. Slutledningsvis visar resultatet att det finns många olika sätt att 
definiera och arbeta med begreppet personligt uttryck och att det inte går att säga vad som är 
rätt eller fel. Hur begreppet används är beroende på elev och situation vilket visar komplexite-
ten i begreppet. Det är kanske därför informanternas åsikter om begreppet varierar och samti-
digt liknar varandra. Förmedling av känslor, teknik, personlighet och genre är fyra olika te-
man som framkommer som relevanta och betydande i resultatet. Dessa teman hanteras vidare 
i resultatdiskussionen.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad forskning samt litteratur och 
utifrån det teoretiska perspektivet. De teman som presenteras här är: Resultatdiskussion, Me-
toddiskussion, Arbetets betydelse och Fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras de slutsatser som framkommit i resultatet i relation till tidigare 
presenterad litteratur, forskning och forskningsfrågor. De teman som presenteras är: Att defi-
niera begreppet personligt uttryck, Förmedling av känslor och personligt uttryck, Teknik och 
personligt uttryck, Personlighet och personligt uttryck samt Genre och personligt uttryck. 

6.1.1 Att definiera begreppet personligt uttryck    
Enligt Marton och Booth (2000) är det inte möjligt att beskriva ett fenomen i sin helhet, det 
som beskrivs motiveras av syftet. En persons sätt att beskriva ett fenomen innebär inte att hela 
fenomenet har beskrivits utan bara en del av fenomenet utifrån den personens perspektiv, 
historia och vad som är i fokus vid tillfället av beskrivningen. Under alla fem intervjuerna 
visade informanterna en svårhet i att definiera begreppet personligt uttryck och beskrev 
många olika delar av vad begreppet kan innehålla. Under intervjuerna visade informanterna 
olika sätt att definiera personligt uttryck beroende på vad som var i fokus vid beskrivandet. 
Vad personligt uttryck är visar sig alltså relativt. Det kan handla om vad som är i fokus under 
lektionen, sångarens personlighet eller också vilken roll lyssnaren har. Informanterna visade 
även på att definitionen av personligt uttryck kan variera beroende på vilken roll den som 
lyssnar på sångaren eller sångerskan har. Beroende på om det är en lärare till personen som 
sjunger eller om det är en betraktare som inte känner personen som sjunger handlar personligt 
uttryck om olika saker. När en lärare ska definiera personligt uttryck kan det handla om att 
läraren vill se att eleven har provat olika alternativ av uttryck och sedan valt ett som eleven 
tycker passar bäst, då blir det personligt. När betraktaren ska definiera personligt uttryck kan 
det handla om att endast få se eller uppleva ett uttryck. I Götvall och Källners (2010) arbete 
beskriver de att informanternas definition av personligt uttryck var liknande men att beskriv-
ningarna av fenomenet var varierande. Detta visas även i föreliggande studies resultat i viss 
mån vilket stödjer det fenomenografiska perspektivet av att alla fenomen upplevs olika (Mar-
ton & Booth, 2000). Det fenomenografiska perspektivet stödjer därmed även idén om att det 
personliga uttrycket består av olika kombinationer av delar vilka är olika beroende på person 
då alla upplever fenomen olika. Det finns alltså inte ett sätt som personligt uttryck är utan det 
kan vara på olika sätt beroende på person och situation. Skolverket (2012) skriver att det är av 
vikt att läraren kan skilja mellan ett uttrycksfullt framförande och ett uttryck från exempelvis 
en frasering i det personliga uttrycket i utvecklingssyfte. Med det medger alltså Skolverket att 
personligt uttryck innefattar olika delar, men som inte preciseras mer än så. Det kan innebära 
att vad som ingår i ett personligt uttryck är relativt och subjektivt vilket också informanterna 
visar på i resultatet. 

6.1.2 Förmedling av känslor och personligt uttryck 
Även då informanterna visar att det finns många olika sätt att definiera personligt uttryck 
finns det några delar som alla informanter är eniga om. Förmedling av känslor är något som 
alla informanter pratar om och som uttrycks vara en stor del av vad personligt uttryck innebär. 
Enligt Kullberg Söderholm och Sjögren (2009) är den viktigaste uppgiften för en solist att få 
lyssnaren att uppleva känslorna som uttrycks i framförandet och att få lyssnaren att identifiera 
sig i känslan. En av informanterna menar att om sångaren inte berör lyssnaren finns inte det 
personliga uttrycket. Med detta argument är alltså förmedling av känslor en väldigt stor del i 
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det personliga uttrycket och att personligt uttryck definieras utifrån lyssnaren, inte sångaren. I 
bedömningsstödet för musik (Skolverket, 2012) framkommer att läraren inte ska bedöma om 
elevens framträdande är berörande eller engagerande då det handlar om lärarens smak och 
personliga tycke. Skolverket menar alltså att i skolsammanhang handlar inte personligt ut-
tryck om att lyssnaren ska bli berörd utan i skolan handlar det om elevens egna tycke och 
smak. Detta visar alltså att det finns olika utgångspunkter i hur personligt uttryck kan definie-
ras utifrån vad som ligger i fokus. Läraren ska inte bedöma om elevens framförande berör 
eller inte men för en oberoende lyssnare kan det vara det viktigaste. Skolverket hävdar däre-
mot att det är viktigt att läraren kan skilja mellan ett uttrycksfullt framförande och uttryck 
som kan skapas med hjälp av till exempel melodi, harmonik, frasering, instrumentation och 
genrebrott i utvecklingssyfte. Här nämner Skolverket delar som kan användas för att beskriva 
ett personligt uttryck. Informanterna nämner liknande begrepp som exempel på hur de kan 
arbeta med personligt uttryck. Exempelvis i arbetet med improvisation där eleven ska välja 
egna fraseringar, att det är ett sorts personligt uttryck. Informanterna visar även att de använ-
der dessa ord, frasering och genrebrott, för att få fram ett uttryck. Skolverket anser att det är 
viktigt att läraren kan separera dessa uttryck för att ge eleven utvecklingsmöjligheter, men det 
kan även användas i kombination för att hitta ett personligt uttryck enligt informanterna. 
 
Förmedling av känslor kan ske på flera olika sätt uttrycker informanterna. En teori som ut-
trycks i intervjuerna är att känslor kan förmedlas genom att sångaren är totalt närvarande i 
känslan. En annan teori är att känsloförmedlingen underlättas om sångaren har upplevt käns-
lan själv tidigare. Enligt Törnqvist Nyman (2006) måste sångaren själv fullt ut ha upplevt 
känslan som ska uttryckas för att lyssnaren ska kunna beröras. Kullberg Söderholm och Sjö-
gren (2009) däremot anser att sångaren själv inte behöver uppleva känslan privat utan att 
sångaren försätter sig i känslan vid sångtillfället. Resultatet visar att det finns många olika 
tankar och åsikter om hur känslor förmedlas enligt informanterna. Vad som informanterna 
anser är det bästa sättet beror på det personliga sättet att förstå fenomenet och tidigare upple-
velser av fenomenet. Resultatet visar att de flesta av informanterna varierar sin undervisning 
med att både associera till tidigare händelser när sångaren upplevt känslan och att få eleven att 
sätta sig in i en känsla utifrån hur eleven tror att den skulle reagera. Några av informanterna 
använder dock inte metoden att eleven själv ska minnas en specifik händelse då de menar att 
känslan kan ta över fokus från sånglektionen. Enligt Bastian (1996) uttrycks känslor på olika 
sätt beroende på vad det är för känsla. Han menar att vissa känslor är mer komplexa än andra 
då vissa känslor är en blandning av olika känslor. Detta är dock inget som någon av informan-
terna funderat över eller tänker på i sin undervisning i föreliggande studie. Det kan möjligtvis 
bero på att de inte går in så djupt i hur förmedling av känslor sker eller att de helt enkelt inte 
anser att det spelar någon roll. 

6.1.3 Teknik och personligt uttryck 
Lundeberg (1998) menar att teknik är underordnad musikaliskt uttryck. När musklerna sviker 
musikern under ett framträdande menar Lundeberg att det handlar om att musikern inte är 
tillräckligt fokuserad på det musikaliska uttrycket. Resultatet visar att informanterna har vari-
erande åsikter när det kommer till teknik och personligt uttryck. Det framgår åsikter från att 
teknik inte går att separera från uttryck till att teknik inte alls behöver finnas för att personligt 
uttryck ska kunna finnas. De flesta informanter menar att de vanligtvis arbetar med teknik 
innan det personliga uttrycket för att det måste till en viss teknikkunskap för att kunna an-
vända sin röst. Strand och Brenner (2017) hävdar att musikerns uttryck är lika viktigt som den 
tekniska förmågan och att det är viktigt att börja arbeta med uttrycket i tidig ålder för att 
bygga upp en verktygslåda med kunskap. Även då Strand och Brenner anser att uttrycket är 
lika viktigt som tekniken skriver de att en viss nivå av teknik måste till för att uttrycket ska 
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kunna användas vilket även informanterna anser. Törnqvist Nyman (2006) menar att genom 
att känna en äkta känsla kan det underlätta eventuella tekniska svårigheter i sången. Detta 
framkommer även i föreliggande studies resultat, att några av informanterna arbetar med att få 
fram tekniska kunskaper genom en känsla. Hur informanterna arbetar handlar ofta om hur 
eleven svarar på metoden. Om eleven hittar tekniken genom att uppleva vissa känslor är det 
det sättet som läraren använder med den eleven. Det finns alltså inte något som är rätt eller fel 
enligt informanterna utan det är snarare att ha ett öppet sinne och flexibilitet i sin metod som 
är avgörande. Detta visar på att det finns många olika åsikter om hur teknik och personligt 
uttryck hänger ihop. Det finns dock ingen som sitter inne på det rätta svaret utan genom att 
läraren utvecklar sitt arbetssätt kan läraren använda olika metoder till olika elever och på det 
sättet ge så många elever en chans till utveckling som möjligt. 

6.1.4 Personlighet och personligt uttryck 
Resultatet visar att alla informanter anser att elevens personlighet har betydelse för det per-
sonliga uttrycket men på olika vis. Det uttrycks åsikter om att personligt uttryck handlar om 
att sångarens personlighet ska lysa igenom musiken men det uttrycks även åsikter om att per-
sonligt uttryck handlar om sångarens personliga utstrålning vilket inte ska visas i musiken, 
utan att kompositörens tankar ska få ta plats. Dessa två synsätt säger tvärt emot varandra och 
visar på variationerna i lärarnas sätta att arbeta och förstå fenomen. Nachmanovitch (2010) 
menar att alla har ett personligt uttryck i sin natur som visas genom uttrycksmedel som kropp, 
sinne, tal och rörelse. Uttrycket utvecklas genom miljö och kultur, när människan utvecklas 
och lär sig nya saker. Personligt uttryck handlar med andra ord inte om något att lära sig utan 
snarare något att utveckla enligt Nachmanovitch. Även Strand och Brenner (2017) anser att 
det personliga uttrycket till viss del handlar om personligheten. Strand och Brenner menar att 
musiklärarens uppgift är att eleven ska få arbeta med självreflektion för att lära känna sin per-
sonlighet och sin personlighet i relation till musik för att utveckla och förstå sitt eget uttryck. 
Som jag diskuterade tidigare spelar sångarens personlighet in i vad personligt uttryck innebär 
för den personen och hur läraren kan arbeta med personligt uttryck. Genom att eleven får ar-
beta med självreflektion så som Strand och Brenner anser kan det personliga uttrycket bli mer 
tydligt. 
 
En viktig aspekt av att eleven ska kunna lära sig att uttrycka sig i musik är att läraren inte läg-
ger in personliga åsikter menar Strand och Brenner (2017). Om eleven känner att uttrycket är 
fel enligt läraren hindrar det eleven att fortsätta utveckla sitt uttryck. Om läraren däremot är 
positiv till elevens uttryck stärker det elevens vilja att fortsätta utvecklas. Två av informanter-
na uttrycker att det är av vikt att eleven känner sig trygg och avslappnad vid undervisningstill-
fället för att det personliga uttrycket ska kunna utvecklas. Även då Strand och Brenner inte 
direkt pratar om trygghet och avslappning kan det liknas med varandra eftersom om läraren är 
positiv mot eleven blir eleven mer avslappnad än om läraren är negativ.  

6.1.5 Genre och personligt uttryck 
Informanterna uttrycker olika åsikter om personligt uttryck när det gäller olika genres. Några 
av informanterna menar att det är lättare att arbeta med personligt uttryck i den klassiska gen-
ren och några menar att det är lättare att arbeta med personligt uttryck i pop och rockgenres 
och liknande. Detta har däremot inte något med vilken genre läraren har sin huvudsakliga 
hemvist inom i denna studie, det beror mer på lärarens personlighet och egna åsikter. Det 
handlar om variationer i lärarnas sätt att arbeta och förstå olika fenomen. I den klassiska gen-
ren menar informanten att det finns riktlinjer om hur sångaren ska uttrycka stycket, inom pop 
och rockgenres finns det inte några tydliga riktlinjer. Vilken genre som informanterna anser är 
svårare än den andra varierar dock i föreliggande studie. Det uttrycks åsikter om att den klas-
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siska genren är svårare just för att det finns riktlinjer så som rollen i stycket, dynamik och 
fraseringar och då kan inte sångaren själv välja sitt uttryck. Det uttrycks även åsikter om att i 
pop- och rockgenrer, som är mer öppna för egna tolkningar, blir det svårare att uttrycka ett 
personligt uttryck då det finns så mycket att välja på och det gör det svårt. Christy och Paton 
(2002) menar att en god klassisk musiker uttrycker personliga känslor men tar även hänsyn 
till vad kompositören menade när hen skev stycket. Vid andra genrer kan mer tyngdpunkt 
ligga vid att skapa en helt individuell uppfattning och uttryck. Informanterna uttrycker att en 
stor del av det personliga uttrycket handlar om att sångaren ska välja själv hur hen vill sjunga 
och jämfört med vad Christy och Paton menar så är det alltså mindre personligt uttryck i den 
klassiska genren. Denna syn är dock inte delad med alla informanter vilket även här gör det 
till något subjektivt. Beroende på hur sångläraren definierar personligt uttryck blir undervis-
ningen olika och olika personligt uttryck används på olika sätt i olika genrer. Sandberg-
Juström (2016) beskrivs tre sånglärare med olika genreinriktningar som arbetar med uttryck 
på olika sätt. Alla arbetar med uttryck oberoende av vilken genre de arbetar med men de gör 
det på olika sätt. Läraren med västerländsk konstmusik använder sig av metaforer för att nå en 
känsla och läraren med folkmusikinriktning använder sig av dans för att hitta ett uttryck som 
passar. Genom att hitta olika ingångsvinklar kan uttrycket arbetas med på olika sätt och gen-
ren behöver inte vara ett hinder. 

6.2 Metoddiskussion 
Föreliggande studies metod och insamling av data gjordes genom enskilda halvstrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna utfördes med en intervjuguide som skulle ge intervjun riktning så att 
liknande frågor ställdes till alla informanter. Genom ett fåtal antal frågor kunde informanter-
nas svar få utrymme att utvecklas för att följa personens förståelse av begreppet personligt 
uttryck. Som forskare med det fenomenografiska perspektivet försökte jag inta en neutral in-
ställning till begreppet personligt uttryck och följa informantens tankar. Under den första in-
tervjun var det minst komplicerat att vara helt neutral då jag inte hade hört någon annan av 
informanternas tankar om begreppet och inte hade några tydliga förväntningar av vad infor-
manten skulle säga. Desto fler intervjuer jag hade haft desto svårare blev det att inte ha några 
förväntningar om vad informanten skulle säga. Jag kom på mig själv att komma med mot-
kommentarer så som ”så du tänker inte på det här sättet?” eftersom i min tanke fanns det ett 
annat sätt att svara på frågan också. Dessa motfrågor har jag senare funderat över och de kan 
göra informantens tankar mer tydliga för både den själv och för mig som forskare. Om jag har 
otur påverkade dessa frågor informantens svar men de kan också förtydliga dem genom att 
sätta dem i perspektiv till annat. Intervjufrågorna var även uppbyggda så att jag försökte fråga 
om samma fenomen flera gånger men på olika sätt för att försöka ringa in informantens tan-
kar. Med ett fenomenografiskt perspektiv tänker forskaren att det finns många olika sätt att 
uppleva och förstå ett fenomen eller i detta fall ett begrepp beroende på vad fokus är när frå-
gan ställs (Marton & Booth, 2000). Genom att ställa liknande frågor vid flera tillfällen kunde 
jag få en bred bild av hur informanten tänkte kring begreppet och få med fler synvinklar. Fyra 
av intervjuerna tog plats under samma vecka och den sista intervjun ägde rum cirka två veck-
or senare. När intervjuerna tog plats var beroende på när informanterna hade tid vilket inte jag 
kunde styra över. Jag tror dock att det var givande att det gick lite tid mellan den sista inter-
vjun då mina tankar kunde landa lite och jag kunde ha en mer neutral inställning. Det skulle 
kunna vara tiden som spelade roll men det kanske kan bero på att jag hade hört fyra olika tan-
kar och idéer om vad personligt uttryck kan innebära samt att tankarna hade landat lite och att 
jag därmed var mer öppen för olikheter. Det är inte säkert att det skulle ha varit annorlunda 
om alla intervjuer hade ägt rum med en del tid emellan. 
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Fenomenografi som analysmetod passade bra att använda på den insamlade datan då det up-
penbarade sig många olika sätt att se på de olika delarna i personligt uttryck. En svårighet 
som visade sig var tematiseringen i resultatkapitlet då det i början visade sig finnas många 
olika underteman då alla olika informanter tänkte lite olika. Jag fick därför samla liknande 
teman under ett och samma tema i den mån det gick. De teman som var allt för små och som 
inte direkt gav mening för syfte och frågeställningar togs helt enkelt bort. Metodvalet har an-
nars fungerat mycket bra och passat mycket bra för att få fram syftet med studien. 
 
Något som jag har funderat på tidigt i studien är om en videoobservation av varje informant 
under en sånglektion skulle ha ändrat resultatet. Eftersom jag frågar informanterna om hur de 
arbetar med personligt uttryck får jag informanternas tolkning av hur de arbetar med det och 
eventuellt inte hur det faktiskt gör under en lektion. Resultatet kan såklart bli det samma, att 
informanterna gör så som de uttrycker under intervjuerna men jag kan inte vara säker. Jag 
valde att inte ta med videoobservation då jag ville fokusera på hur sånglärare tolkar begreppet 
och hur de tolkar att de arbetar med det.  

6.3 Arbetets betydelse 
Arbetets resultat visar på flera olika sätta att definiera och arbeta med personligt uttryck vilket 
visar på den mångfald som begreppet faktiskt kan innefatta. Jag har fått en bredare förståelse 
för begreppet och att det inte finns en definitiv definition av vad begreppet innebär. Som 
sånglärare kan jag få inspiration till hur jag vill arbeta med personligt uttryck genom denna 
studie. Som musiker kan jag även få inspiration att använda personligt uttryck på olika sätt 
och med olika fokus då det presenteras många olika sätt att tänka. Som musikintresserad kan 
man få nya tankar om hur musik kan uttryckas och vad det betyder för musikern och lyssna-
ren. Dessa nya tankar om personligt uttryck kan ge inspiration till att utveckla sitt musice-
rande och skapa nya sätt att se på sitt eget personliga uttryck. Jag hoppas att även andra kan ta 
till sig detta arbete och utveckla sin lärarroll, undervisning eller sitt musicerande. Genom att 
sätta sig in i ett begrepp som kan tolkas och förstås på så många olika sätt kan förhoppnings-
vis öppna upp sinnet till att förstå andra begrepp på nya sätt och därmed utveckla förståelsen. 
 
Själva fenomenografin har visat mig nya sätt att tänka när det kommer till inlärning och hur 
elever kan förstå fenomen på olika sätt. Som lärare kan jag använda fenomenografin för att ha 
ett öppet sinne när det kommer till olika sätt att lära sig saker vilket är väldigt centralt i lärar-
yrket då man som lärare möter så många olika människor och ska försöka få alla elever man 
möter att utvecklas på något plan. Som medmänniska har det även givit inblick i hur varie-
rande olika människor kan uppfatta ett fenomen vilket öppnar förståelsen för människan vil-
ket kanske är extra viktigt i dagens samhälle som är så mångkulturellt. Som lärare i ett mång-
kulturellt samhälle kan det vara avgörande att vara öppen för hur olika människor lär sig saker 
för att ge alla människor lika chans till utveckling. 

6.4 Fortsatt forskning 
Denna studie har haft fokus på sånglärarens tolkning och definition av begreppet personligt 
uttryck, därmed har intervju använts som metod. Det skulle vara intressant att fortsätta forsk-
ning på hur sånglärare faktiskt gör i sångundervisningen då det kan skilja sig från de uppfatt-
ningar som sånglärarna har. Genom videoobservation kan forskaren utforska hur lärare arbe-
tar med eleven. 
 
Det skulle också vara intressant att lägga fokus vid eleven och göra en studie om hur eleven 
uppfattar personligt uttryck och hur den ser på begreppet i sitt musicerande. Eventuellt jäm-
föra hur eleven uppfattar begreppet med hur läraren uppfattar begreppet. Eftersom resultatet 
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visar att informanterna arbetar med personligt uttryck på olika sätt beroende på elev kan det 
vara givande att kunna vara mer konkret i hur läraren arbetar med en elev som är på ett visst 
sätt. Det skulle kunna hjälpa andra lärare att vidga sin syn på ett mer konkret sätt än denna 
studie. 
 
I denna studie har fokus legat endast på instrumentet sång. Det skulle vara intressant att 
bredda instrumentfokus och undersöka om det är skillnad på hur en sånglärare ser på begrep-
pet personligt uttryck jämfört med exempelvis en pianolärare eller annat instrument. En 
forskning skulle kunna göras genom att intervjua musiklärare och inte fokusera på vilket in-
strument de är lärare i utan endast att de arbetar med musik och musicerande på något sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
 
 
Kan du berätta lite om hur du ser på personligt uttryck i ditt eget musicerande. 
 
Hur definierar du begreppet personligt uttryck? 
 
Skiljer du, och isf hur skiljer du på begreppen personligt uttryck, musikaliskt uttryck och 
konstnärligt uttryck? 
 
 
I undervisningen 
 
Kan du beskriva en situation när en elev visat personligt uttryck. 
 
Kan du beskriva hur du som lärare kan hjälpa en elev att utveckla personligt uttryck? 
 
Är personligt uttryck något du diskuterar med eleverna?  Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur 
kommer det sig? 
 
När/I vilket stadie börjar du arbeta med personligt uttryck i sångundervisningen? Hur kommer 
det sig? 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie 
Personligt uttryck i sångundervisning 
 
Jag är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund och går mitt femte och sista år på 
utbildningen. Jag läser klassisk sång som huvudinriktning och just nu skriver jag mitt exa-
mensarbete som handlar om just sångundervisning. Jag vill undersöka hur sånglärare på gym-
nasiet tolkar och definierar begreppet personligt uttryck och hur de arbetar med det i sin sång-
undervisning. 
 
Syftet med studien är att utveckla min och andra musiklärares syn på begreppet personligt 
uttryck och förhoppningsvis vidga förståelsen för vad begreppet kan innebära i sångundervis-
ning.  
 
Jag vill med studien ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter med hur olika sånglä-
rare på gymnasiet tolkar och definierar begreppet personligt uttryck för att utveckla förståel-
sen av begreppet.  
 
För att studera detta kommer jag att intervjua ett antal sånglärare på gymnasiet för att sedan 
sammanställa likheter och skillnader mellan de svar jag fått in. Detta kommer resultera i ett 
examensarbete som kommer att vara öppen för alla att läsa och ta del av resultaten. 
 
Din medverkan innebär att vi träffas för en intervju på ca 30 minuter som spelas in för att jag 
senare ska kunna gå tillbaka och transkribera det som sagts. Intervjuerna kommer endast att 
användas för det aktuella examensarbetet och de kommer att förvaras så att ingen obehörig 
kan komma åt dem. 
 
Du kommer att garanteras anonymitet i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan om så 
önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. 
 
Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till vilka 
sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar ställning till om uttalanden och be-
skrivna handlingar i intervjuerna bör vara anonyma eller ej. 
 
 
 
Stina Hederstedt 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐   JA                              

 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 

 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara 
anonyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 

 
 
Namn: _____________________________________________________________________ 
 
Lärare i (ämne): ______________________________________________________________ 
 
Lärare på (skola): ____________________________________________________________ 
 
Ålder: ____________________________ Genus: _____________________________ 
 
Antal år som verksam lärare: __________________________________ 
 
Instrument: _________________________________________________________________ 
 
Huvudsaklig hemvist inom (genreområde): ________________________________________ 
 
Datum, ort och namn: _________________________________________________________ 
 


