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Titel:	En	del	av	Adele	–En	självobservationsstudie	av	en	konstnärlig	process	kring	instu-
deringen	av	en	operaroll	
Författare:	Hedda	Lund	Andersen	
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Handledare:	Carl	Unander-Scharin		
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
Hur	kan	jag	som	lärarstudent	vid	en	musikhögskola	instudera	en	operaroll?	Jag	har	un-
dersökt	denna	fråga	genom	att	observera	instuderingsarbetet	av	rollen	som	kammar-
jungfrun	Adele	från	operetten	Läderlappen	av	Johann	Strauss.	Förutom	det	konstnärliga	
arbetet	och	utforskandet	av	detta	har	även	perspektivet	design	för	lärande	använts	som	
teoretiskt	utgångspunkt.		Resultaten	tematiseras	och	systematiseras	i	huvudrubrikerna	
Resurser	och	medel	samt	Processen.	I	resultatet	framkommer	instuderingens	komplexitet	
och	vilka	beståndsdelar	som	krävdes.	Faktorer	i	resultatet		som	till	exempel	skratt	och	
dess	påverkan	i	utryck	och	teknik	framkom	under	processens	gång.	Föreliggande	studie	
skulle	kunna	ses	som	utforskning	av	procedurer	kring	instudering	som	förberedelser	
inför	ett	framtida	yrkesval,	parallellt	med	utforskandet	av	de	pedagogiska	aspekterna	av	
samma	procedurer.		
	
Nyckelord:	musikalisk	instudering,	lärandeprocess,	opera,	design	för	lärande,	konstnär-
lig	undersökning,	skratt-analys,	videoobservation	
	
	
Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	A	part	of	Adele-	A	self-	observational	study	of	an	artistic	process	about	studying	an	
opera	role		
Author:	Hedda	Lund	Andersen	
Semester	and	year:	Autumn	term	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Carl	Unander-Scharin	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
How	can	I	–	as	a	teacher	student	at	a	college	of	music	–	study	an	opera	role?	I	have	exam-
ined	this	question	by	observing	the	process	of	studying	the	opera	role	as	Adele	from	The	
Bat	by	Johann	Strauss.	My	theoretical	perspective	is	partly	based	on	Design	for	Learning	
combined	with	examining	the	artistic	procedure	itself.	The	results	is	systemazied	under	
the	headers	Reasources	and	tools	and	The	Process.		The	result	chapter	shows	the	kom-
plexitity	in	studying	and	learning	an	opera	role.	Laughter	as	a	tool	in	opera	was	one	of	
the	most	interseting	results.	This	investigation	could	be	seen	as	a	preparation	for	a	pos-
sible	future	career	at	the	same	time	as	the	pedagogical	aspects	are	examined.		
	
Key	words:	musical	study,	learning	process,	opera,	design	for	learning,	laughter	analysis,	
video	observation	
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Förord	 
	
Det	är	många	personer	jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till,	som	har	bidragit	med	hjälp,	syn-
punkter,	inspiration	och	idéer	till	arbetet	”En	del	av	Adele”.		
Tusen	tack	till:		
	
Min	handledare	Carl	Unander-Scharin,	för	all	hjälp	och	vägledning	med	arbetet.	Carl	har	
varit	en	fantastisk	hjälp,	gett	mig	massa	inspiration	att	skriva,	och	lärt	mig	mycket	om	
att	göra	en	konstnärlig	undersökning.	Tack	också	för	att	jag	får	ha	dig	som	sånglärare.	
Att	ha	sin	sånglärare	som	sin	handledare	har	varit	en	unik	resurs	och	möjlighet	för	stu-
dien.	Det	är	otroligt	givande	att	få	arbeta	med	dig!	
	
Mina	pianister	Erik	Rentzhog	och	Per	Olsson,	för	samarbetet,	samspelet,	idéutbyte	och	
spelglädjen.	Det	var	i	samarbetet	med	er	som	musiken	blev	till	på	riktigt.	
	
Min	lärare	i	tyska,	David	Albert	Weisskopf	Holmquist,	för	lektioner	i	tyska,	uttalshjälp	
och	översättning.		
	
Min	”Marquis”	Sandra	Paulsson	Karlsson,	för	agerandet	som	Herr	Marquis.	Utan	dig	
hade	inte	Adele	kommit	fram	i	mig	som	hon	gjorde.		
	
Pierre	Koch,	för	korrekturläsning	av	arbetet,	för	stöd	och	motivation.	Tusen	tack!	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	presenteras	en	inledande	text	om	det	musikaliskt	gestaltande	projektet	
för	föreliggande	studie,	samt	en	beskrivning	av	problemformulering,	syfte	och	fråge-
ställningar.	

1.1	Inledning		
Jag	har	ett	stort	intresse	för	opera	och	operett.	Jag	har	speciellt	varit	intresserad	av	Jo-
hann	Strauss	som	kompositör	och	hans	berömda	operett	“Läderlappen”.	Att	få	göra	en	
djupdykning	i	en	av	Strauss	karaktärer	och	samtidigt	skriva	ett	självständigt	arbete	om	
instuderingsprocessen	ser	jag	som	ett	mycket	spännande	och	inte	minst	givande	pro-
jekt.	I	det	kan	jag	lägga	grunden	för	senare	instuderingsarbeten.		I	förlängningen	hoppas	
jag	att	denna	studie	kan	komma	andra	till	glädje	och	nytta.		
	
Jag	är	för	närvarande	musiklärarstudent	vid	en	musikhögskola.	En	kombination	av	dessa	
faktorer	–	det	vill	säga	mitt	intresse	och	min	nuvarande	studiesituation	–	ger	möjligheter	
att	kombinera	utövande	av	konstnärliga	processer	med	didaktiska	och	pedagogiska	
aspekter.	Arbetet	som	studien	kommer	att	föra	med	sig	är	också	relevant	inom	mitt	ut-
bildningsområde	som	musiklärare	och	sångpedagog.	En	möjlighet	är	att	möjligen	
återanvända	samma	process	som	jag	själv	har	genomfört	med	mina	framtida	elever,	el-
ler	att	välja	ut	delar	ur	studien	som	är	lämpliga	för	den	tänkbara	situationen.	Att	instu-
dera	en	hel	operaroll	kan	ge	mig	som	lärare	och	sångare	mycket	kunskap	kring	historia,	
sångteknik	och	eventuella	svårigheter.	Därtill	får	jag	en	helhetsbild	av	just	Läderlappen	
som	jag	kan	tänkas	kunna	vidareföra	till	framtida	elever.	Jag	vill	med	det	sagt	poängtera	
att	denna	studie	och	dess	resultat	inte	är	ett	recept	på	hur	en	instuderingsprocess	går	
till,	utan	snarare	är	nedskrivna	erfarenheter	jag	gjort	under	den	konstnärliga	och	peda-
gogiska	undersökningens	gång.		
	
I	detta	arbete	genomförs	en	undersökning	kring	instuderingen	av	en	operaroll.	För	att	ta	
reda	på	instuderingsarbetets	beståndsdelar	och	samtidigt	lära	mig	en	operaroll	har	jag	
valt	att	genomföra	en	självobservationsstudie	där	jag	instuderar	rollen	Adele	från	ope-
ran	Läderlappen	av	Johann	Strauss	(1825-1899).		
	
Forskningsområdet	går	att	beskrivas	som	vägen		från	musiklärarstudenten	Hedda	till	en	
tänkt	situation	där	samma	Hedda	framträder	i	rollen	som	Adele	i	en	fullt	genomförd	
uppsättning.	Detta	forskningsområde	har	jag	valt	att	dela	upp	i	tre	delar		varav	jag	har	
valt	att	undersöka	nummer	1	och	2	i	föreliggande	studie.		

Område	1	
Den	första	delen	av	forskningsområdet	är	utgångspunkten,	vilket	i	föreliggande	studie	är	
musiklärarstudenten	Hedda.	I	detta	område	samverkar	faktorer	som	rösten,	det	musika-
liska	verket	och	instudering	knutet	till	utgångspunkten	och	processen	till	rollen	som	
Adele.	Dessa	faktorer	kan	undersökas	med	observationer	av	mig	själv	och	mitt	arbete.		

Område	2	
Denna	del	rör	sig	kring	instuderandet	av	rollen	Adele.	Den	innefattar	sångtekniskt	
bemästrande,	textförståelse,	uttryck,	språk,	och	det	för	alla	sångare	allestädes	närva-
rande	problematiken	med	hälsan	kopplat	till	sången.	Målet	är	att	gå	igenom	dessa	fak-
torer	i	projektet	och	skapa	en	förståelse	för	dess	påverkan	av	processen	från	utgångs-
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punkten	till	den	instuderade	Adele.	Med	andra	ord	ringar	mitt	forskningsprojekt	in	pro-
cessen	från	område	1	till	område	2.		

Område	3	
Den	sista	delen	av	forskningsområdet	är	den	gestaltade	Adele	i	en	fullt	genomförd	upp-
sättning	av	Läderlappen.	Att	utforska	det	tredje	området	skulle	förutsätta	många	flera	
faktorer	än	jag	kan	undersöka	i	det	nuvarande	skedet	av	min	utbildning.	En	fullt	genom-
förd	gestaltning	av	Adele	skulle	förutsätta	till	exempel	kostymer,	en	operascen,	smink,	
koreografi,	dirigent,	orkester,	scenografi,	rekvisita,	andra	medagerande	operasångare	
och	en	publik.	Den	gestaltade	Adele	har	jag	därför	valt	att	inte	undersöka	i	denna	omg-
ång	men	däremot	ringat	in	som	potentiellt	forskningsområde.	Jag	lämnar	detta	forsk-
ningsområde	öppet	för	framtiden	och	eventuella	framtida	forskningsprojekt	och	hoppas	
att	jag	någon	gång	skulle	kunna	komma	så	långt	som	sångare	att	det	skulle	vara	möjligt	
för	mig	att	genomföra	och	samtidigt	utforska	den	gestaltade	Adele	i	en	fullt	genomförd	
operakontext.		
	
Som	beskrivits	ovan	har	jag	valt	att	utforska	de	moment	som	under	rådande	studieom-
ständigheter	är	möjliga	att	utforska.	Att	undersöka	utövande	konst	parallellt	med	peda-
gogiska	moment	är	en	unik	möjlighet	som	erbjuds	denna	studiesituation	som	student	på	
musiklärarprogrammet	vid	musikhögskolan.	Målet	för	mig	är	att	en	gång	kunna	komma	
så	långt	i	min	utveckling	att	jag	kan	fullföra	undersökningen	till	”	Område	3”.	I	nuläget,	
genom	att	fokusera	på	område	1	och	2,	önskar	jag	att	lägga	en	bra	grund,	bli	medveten	
om	hur	en	instuderingsprocess	kan	gå	till	och	att	känna	till	operarollen	Adele	så	väl	att	
jag	kan	kunna	sjunga	den	och	utforska	den	fullt	ut	en	gång	i	framtiden.	
		

	
	
Figur	1:	Illustration	som	visar	forskningsområdet	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Vilka	faktorer	krävs	för	att	lära	in	rollen	Adele?	Med	hjälp	av	videodokumentation,	logg-
bok	och	ljudinspelning	vill	jag	undersöka	processen	från	mig	själv,	Hedda	till	Hedda	som	
rollen	Adele.	Syftet	med	studien	är	att	förstå	processen	av	att	instudera	en	operaroll.	Ett	
annat	syfte	är	att	bli	medveten	om	vilka	beståndsdelar	en	instuderingsprocess	kan	
innebära.	Hur	närmar	jag	mig	rollen?	Hur	blir	jag	Adele?	Och	vad	krävs	det	av	mig?	Pro-
cessen	och	dess	resultat	vill	jag	förhoppningsvis	kunna	överföra	till	min	framtida	under-
visning	av	sångelever.	
	
Jag	har	ringat	in	två	frågeställningar	som	jag	använt	mig	av:	
	

1. Hur	kan	jag	som	musiklärarstudent	närma	mig	en	operaroll	med	de	medel	och	
semiotiska	resurser	jag	har	till	förfogande	i	min	utbildning		till	musiklärare?	

							2.			Hur	transformeras	kunskap	i	instuderandet	av	rollen?	
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Dessa	frågeställningar	ger	mig	möjlighet	att	arbeta	med	det	teoretiska	perspektivet	de-
sign	för	lärande	och	med	konstnärliga	metoder.		
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	bakgrundsinformation.	Med	detta	menas	studiens	
forskningsområde,	instudering		operett	och	en	förklaring	av	just	Läderlappen	samt	rol-
len	Adele.	Kapitlet	presenterar	också	tidigare	forskning	och	de	teoretiska	perspektiven	
som	använts.		

2.1	Områdesorientering		
I	detta	avsnitt	presenteras	områdesindelningen	av	forskningsprojektet	samt	relevant	
information	för	förståelsen	av	instuderandet	och	processen.	

2.1.1	Instudering	och	inlärning			
Tal-	och	sångpedagog	Eken	(1998)	skriver	att	instudering,	inövning	och	inläring	är	vik-
tigt	för	den	röstliga	utvekclingen	och	delar	in	inlärning	i	tre	delar.	Den	första	handlar	om	
koncentrerade	inlärningssituationer	där	det	upparbetas	system	i	att	lära	utantill.	Andra	
delen	handlar	om	att	lyssna	på	sig	själv	under	processen,	något	som	ger	möjlighet	till	
kontroll	och	repetition.	I	den	sista	delen	beskriver	Eken	att	överinlärning	är	viktigt,	sär-
skilt	när	det	är	mycket	som	skall	läras	utantill.		Överinlärning	innebär,	enligt	Eken,	att	
musikern	förlänger	sin	inlärningstid	med	50-100	%	efter	att	materialet	kan	återges	ut-
antill.	Hon	beskriver	också	att	denna	process	kring	överinlärning	är	viktig	och	att	det	
ända	som	krävs	för	att	uppnå	det	är	tid	och	koncentration.		
	
I	föreliggande	studie	handlar	instuderingen	om	processen	kring	instuderingen	av	en	
operaroll.	Det	har,	något	som	också	Eken	(1998)	förespråkar	i	sin	studie,	gjorts	ljud	och	
videoinspelningar	i	föreliggande	studie	för	att	dokumentera	och	analysera	och	sedan	
reflektera	och	lära	av	materialet.		

2.1.2	Operett	
I	Store	Norske	Leksikon	(2016a)	beskrivs	operett	så	här:		
	

Operette,	musikalsk	lystspill	med	lett,	underholdningsbetont	musikk,	talt	dia-
log,	solo-	og	ensemblesang	og	dans/ballett.	Operetteformen	ble	grunnlagt	av	
Jacques	Offenbach	i	Paris	i	1850-årene,	og	hans	verker	fikk	også	et	viktig	ned-
slagsfelt	i	Wien.	Her	ble	den	videreført	av	en	rekke	komponister	hvorav	de	be-
tydeligste	er	Johan	Strauss	d.y,	Franz	von	Suppé	og	Karl	Millöcker.	(Store	
Norske	Leksikon,	2016a)	

	
Operetten	Läderlappen	uppfördes	första	gången	på	tyska		i	Wien	1874.	Det	kan	vara	
svårt	att	göra	en	gränsdragning	mellan	vad	som	anses	vara	opera	och	vad	som	anses	
vara	operett.	Enligt	Gademan	(2015)	hör	Läderlappen	i	första	hand	inte	till	kategorin	
”opera”.		Däremot	har	opera-comiques	och	sångspel	likt	operetten	talade	dialoger	även	
om	de	kallas	operor.	Gränsdragningen	handlar	snarare	om	tonspråket.	Strauss	skrev	
sina	operor	med	utgångspunkt	i	wienervalsen,	polskor	och	annan	wienermusik.	Mot	
första	världskriget	blev	wieneroperetten	mer	sentimental,	flera	slutade	till	och	med	
olyckligt	och	genren	blev	mer	och	mer	lik	operan.	Efterhand	kom	också	ungerska	och	
slaviska	drag	samt	påverkan	från	USA.	Detta	gjorde	enligt	Gademan	(2015)	att	operetten	
i	sin	ursprungliga	form	inte	längre	fanns	kvar	och	operettens	plats	skulle	istället	fyllas	
av	genren	musikal.		
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2.1.3	Läderlappens	synopsis	
I	detta	avsnitt	förklaras	Läderlappens	synopsis,	det	vill	säga,	operettens	handling	och	
förlopp	enlig	Store	norske	leksikon	(2016b).	

Akt	1	
Handlingen	försiggår	i	Gabriel	von	Eisensteins	hem	i	Wien.	Utanför	sjunger	Alfred	en	
serenad	för	Rosalinde,	Eisensteins	fru.	Kammarjungfrun	Adele	får	ett	brev	från	sin	sys-
ter	om	en	bal	på	prins	Orlofskys	slott.	Rosalinde	förbjuder	Adele	att	gå	med	anledning	av	
att	Eisenstein,	Rosalindes	man,	är	dömd	till	fem	dagars	fängelse	för	förolämpning	av	po-
lisbetjänt	Frank	och	straffet	sätts	i	kraft	med	omedelbar	verkan.			
	
Alfred	berättar	för	Rosalinde	att	han	återkommer	när	Eisenstein	har	gått.		Eisenstein	
kommer	in	på	scen,	det	samma	gör	Doktor	Falke.	Han	övertygar	sin	kompis	att	följa	med	
på	balen	istället	för	att	vänta	på	sin	transport	till	fängelset.	Eisenstein	går	in	för	att	byta	
om	och	kommer	tillbaka	i	frack	med	anledning	att	imponera	de	andra	insatta	i	fängelset.	
Alfred	kommer	tillbaka	som	planerat,	samtidigt	som	fängelsedirektören	kommer	för	att	
hämta	Eisenstein.	Istället	tar	han	med	sig	stackars	Alfred.	

Akt	2	
Andra	aktens	handling	försiggår	på	prins	Orlofskys	slott.	Eisenstein	utger	sig	för	att	vara	
Marquis	de	Renard	och	blir	förvånad	när	han	träffar	en	kvinna	som	visar	sig	vara	
skrämmande	lik	Adele.	Han	känner	heller	inte	igen	sin	fru	Rosalinde	som	på	balen	har	
klätt	upp	sig	som	grevinnan	Olga.	Hon	lyckas	övertyga	Eisenstein	om	att	ge	bort	sitt	
fickur,	som	hon	planerar	att	ha	som	bevis	för	otrohet.	Berusade	går	Eisenstein	och	Frank	
till	fängelset	i	slutet	av	andra	akten.		

Akt	3	
Sista	akten	utspelar	sig	i	fängelset.	Alfred	slutar	inte	att	sjunga	och	fängelsevakt	Frosch	
blir	irriterad.	Eisenstein	och	Frank	försöker	att	ta	reda	på	vem	den	sjungande	fången	är.	
Rosalinde	kommer	in	och	vill	rädda	sin	Alfred,	och	båda	blir	förhörda	av	Eisenstein	för-
klädd	till		advokat.	Falke	kommer	in	och	de	avslöjar	tillsammans	att	allt	har	varit	ett	
spel.	Alla	är	överens	om	att	skulden	skall	läggas	på	–	champagnen!	Operetten	avslutas	
med	en	hyllning	till	denna	dryck!	

2.1.4	Rollen	Adele	
Adele	är	Rosalindes	kammarjungfru	och	är	en	soubretteroll.	Choirly.com	(2016)	beskri-
ver	en	soubrette	som	en	ung	sopran	som	spelar	roller	där	hennes	ungdomlighet,	energi,	
flörtighet	och	friska	ande	är	karakteristiskt.	Rösten	är	ljus	och	en	soubrette	har	ofta	en	
mjuk	klangfärg.		Registret,	alltså		omfånget	från	lägsta	till	högsta	ton,	är	vanligtvis	från	
C4-C6.	Ofta	fungerar	soubrette-sopraner	i	komedioperor	som	sidoroller	eller	till	exem-
pel	en	vän	eller	kammarjungfru.	Adele	är	också	bestämd,	glad	och	har	en	skrattande	
personlighet.	Längre	fram	i	denna	undersökning	kommer	just	Adeles	skratt	att	analyse-
ras	i	en	"skratt-analys".		
	
Listan	nedan	beskriver	rollens	musikdelar	som	har	instuderats	–	förutom	ett	antal	ta-
lade	dialoger:	

1.			Da	Schreibt	Meiner	Schwester	Ida	(Recitativ,	Adele)	
2. Ach	ich	darf	nicht	hin	zu	ihr	(Duett,	Adele,	Rosaline),		
1. So	muß	allein	ich	bleiben	(Terzett	Rosaline,	Adele,	Eisenstein)	
2. Mein	Herr	Marquis	(Aria	Adele)		
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3. Finale	II	Brüderlein	und	Schwesterlein	(Orlofsky,	Adele,	Eisenstein,	Falke,	Rosa-
linde,	kör)	

4. Spiel	ich	de	Undschuld	vom	Lande	(Couplet	Adele,	Ida,	Frank),		
5. Finale	III	O	Fledermaus	o	Fledermaus	(Rosalinde,	Adele,	Ida,	Frank,	Orlofsky,	Ei-

senstein,	kör).	
	
Eftersom	min	studiesituation	som	musiklärarstudent	inte	innebär	en	självklar	tillgång	
till	övriga	sångare	som	skulle	behövas	för	att	vi	skulle	kunna	framföra	ensembledelarna	
ur	Läderlappen	har	jag	istället	valt	att	fokusera	på	Adeles	solistiska	delar.	Detta	val	gav	
möjlighet	att	arbeta	självständigt,	oberoende	av	andra	aktörer.	De	solistiska	delarna	är:	
	

1. Introduktion,	Da	schreibt	Meine	Schwester	Ida.	Stycket	handlar	om	att	Adele	får	
en	inbjudning	till	Prins	Orlofskys	bal	i	ett	brev	från	sin	syster	Ida.	Registret	är	
från	B4	till	C6	och	tessituran	(området	där	melodistämman	rör	sig	oftast)	är	A#1-
F#2		

	
2. Arian	Mein	Herr	Marquis		har	register	från	D4-D6	och	tessitura	D4-G5.	I	denna	

arian	retar	Adele	en	utklädd	Eisenstein	för	att	han	inte	känner	igen	henne	i	hen-
nes	kostym,	samtidigt	som	hon	övertygar	honom	om	att	en	kammarjungfru	aldrig	
hade	hittat	en	fest	så	bra	som	Prins	Orlofskys.		

	
3. I	arian	Spiel	ich	die	Undschuld	vom	Lande	erkänner	Adele	att	hon	inte	är	den	

konstnär	hon	är	utklädd	till,	men	hävdar	att	hon	är	en	duktig	skådespelerska	och	
att	hon	kan	spela	vilken	roll	som	helst.		Registret	är	från	D4-D6	och	tessituran	
D4-B5	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
I	ett	självständigt	arbete	från	Kungliga	Musikhögskolan	i	Stockholm	skriver	Lerme	
(2014)	om	hur	sånglärare	på	gymnasiet	lär	eleverna	instudering.	Hon	ger	en	överblick	
över	metodiska	medel	som	erbjuds	och	undersöker	skillnader	mellan	olika	sånglärare.	
Det	visar	sig	att	samtliga	intervjuade	sånglärare	har	skapat	egna	metoder	för	instude-
ring,	och	att	redskapen	som	huvudsakligen	används	är	texttolkning,	lyssning,	visuella	
bilder,	interpretation	och	notbild.	Studien	är	relevant	för	föreliggande	studie	för	att	
moment	som	texttolkning	och	interpretation	troligen	kan	påverka	resultatet.	Lermes	
arbete	är	dock	skrivet	utifrån	en	sånglärares	perspektiv,	och	nivån	av	instudering	hand-
lar	om	personer	från	gymnasieåldern	eller	yngre,	medan	föreliggande	studies	instude-
ring	är	på	högskolenivå.	
	
Lindquist	(2016)	har	i	sitt	examensarbete	från	Luleå	universitet	gjort	en	modell	för	in-
studering	och	gestaltning	av	känslan	vansinne	inom	opera.	Lindquist	skriver	om	både	
instuderingsprocessen	och	den	gestaltande	delen,	med	till	exempel	kostymer,	regissör	
orkester	och	scenen.	Denna	studie	är	relevant	för	mitt	arbete	eftersom	båda	handlar	om	
att	instudera	en	operaroll.	Lindquist	väljer	ut	känslan	“vrede”	som	fokus	för	arbetet	och	
skriver	om	olika	sätt	att	gestalta	känslotillståndet.	Istället	för	att	välja	ut	en	känsla	har	
jag	fokuserat	er	på	vilka	beståndsdelar	som	krävs	av	mig	som	sångare	i	instuderingspro-
cessen	och	jag	lämnar	den	gestaltande	delen	som	ett	framtida	forskningsprojekt.		
	
Berg	(2013)	skriver	i	sitt	examensarbete,	som	gjordes	i	Stockholm	vid	Kungliga	Musik-
högskolan,	om	sin	instuderingsprocess	av	rollen	Cleopatra	ur	Händels	opera	Julius	
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Cæsar.	Hon	tar	sin	utgångspunkt	i	Cleopatra	som	person	och	jämför	henne	med	sig	själv.	
Berg	skriver	att	fördjupningen	i	Cleopatras	livsöde	gjorde	hennes	egen	sångliga	prestat-
ion	bättre.		Berg	skriver	om	processen	från	notbild	till	kropp	till	intuition,	och	med	detta	
menas	interpretationsprocessen	från	det	att	Berg	får	noterna	i	handen	till	det	att	hon	
står	på	scenen	och	gestaltar	Cleopatra	på	en	konsert	i	en	färdig	"produkt".	Vidare	delar	
Berg	in	interpretationsprocessen	i	röstliga	moment,	historiska	moment,	moment	med	
pianist	och	arbetet	med	texten.	Detta	examensarbete	anser	jag	vara	relevant	för	mitt	
eget	arbete	i	min	självobservation	av	instuderandet	av	Adele	eftersom	det	handlar	om	
att	studera	en	process.	
	
Sandström	(2013)	skriver	i	sin	kandidatuppsats	från	Göteborgs	universitet	om	att	skapa	
en	trovärdig	operakaraktär.	Denna	studie	handlar	om	att	lära	sig	en	operaroll,	men	
också	vilka	verktyg	som	används	för	att	gestalta	karaktären,	vilket	jag	–	som	beskrivits	
ovan	–	placerar	i	mitt	forskningsområde	3.	Sandström	har	även	intervjuat	regissören	
som	regisserade	den	opera	studien	kretsar	kring,	Cosi	fan	tutte	av	Mozart.	Detta	tangerar	
mitt	arbete	och	min	studie	eftersom	instuderandet	av	rollen	motsvarar	mitt	forsknings-
område	2,	och	hur	vägen	dit	kan	beskrivas.	I	Sandströms	arbete	ligger	emellertid	huvud-
fokus	på	arbete	med	karaktären	mer	än	på	det	musikaliska	verket	samt	mer	på	den	ge-
staltande	delen	än	den	förberedande.		I	jämförelse	med	mina	tre	forskningsområden,	
ligger	alltså	Sandströms	fokus	mer	på	område	3,	det	vill	säga	det	område	jag	lämnat	ut-
anför	denna	studie	av	skäl	som	angivits	ovan.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	detta	kapitel	presenteras	de	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	föreliggande	
studie.	Perspektiven	används	som	utgångspunkt	för	analys	och	reflektion	kring	studiens	
forskningsområde	om	instuderandet	av	en	operaroll.	Jag	anser	att	en	kombination	av	
perspektiven	konstnärlig	undersökning	och	design	för	lärande	är	lämpliga	perspektiv	
att	använda	eftersom	design	för	lärande	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	fokuserar	på	
hur	olika	resurser	skapar	förutsättningar	för	lärande	och	hur	lärprocessen	transforme-
ras	i	olika	steg	medan	den	konstnärliga	undersökningen,	enligt	Kirkkopelto(	2009),	fo-
kuserar	på	konsten	och	projektet	i	sig.	Då	studien	tar	sin	utgångspunkt	i	ett	konstnärligt	
projekt	kan	det	utforskas	både	utifrån	en	konstnärlig	undersökning	och	design	för	
lärande.		

2.3.1	Konstnärlig	undersökning	
”An	artist	changes	their	artistic	medium	into	a	medium	of	research”	skriver	Kirkkopelto	
(2011	s.	3).	Med	detta	menar	Kirkkopelto	att	forskningsresultatet	utgör	ett	forsknings-
medium	som	offentligt	kan	diskuteras	och	rimligen	bedömas,	oberoende	av	forskning-
ens	slutsatser.	Resultatet	blir	inte	bara	vetenskapligt,	research	outcome,	en	sorts	konst-
närlig	uppfinning,	utan	också	en	uppfinnare,	en	konstnärlig	forskare	och	en	expert	på	
mediet	som	forskaren	själv	har	skapat.		
	
Det	första	som	händer	i	en	konstnärlig	undersökning	är	enlig	Kirkopelto	(2011)	att	det	
sker	en	förändring.	Konstnären	ändrar	sitt	konstnärliga	arbete	till	ett	medium,	eller	ett	
kommunikationsverktyg	för	forskning.	Den	konstnärliga	forskningen	utgår	från	konst-
nären	och	forskningsprojektet.	Konstverket	blir	ett	medium	för	skapande	och	uppfin-
ning.		
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Jag	har	valt	att	se	mitt	projekt,	i	enlighet	med	Kirkkopeltos	(2011)	syn,	som	ett	medium	
för	forskning.	Som	en	följd	av	det	är	en	utgångspunkt	att	det	konstnärliga	projektet	styr	
forskningen.	Dock	tolkas	processen	utifrån	det	teoretiska	perspektivet	design	för	läran-
de(	se	vidare	avsnitt	2.3)	menar	att	konstnärer	arbetar	mycket	mera	intuitivt	och	prak-
tiskt	till	skillnad	mot	andra	forskare.	Syftet	med	det	kreativa	arbetet	i	konstnärlig	forsk-
ning	är	inte	att	göra	en	rekonstruktion	av	meningen	på	ett	rationellt	sätt.		Målet	är	inte	
heller	att	utveckla	en	begreppslig	förståelse	utan	istället	att,	enligt	Kupferberg	(2009)	
förmedla	upplevelser	som	har	varit	djupa	och	personliga	på	ett	mer	allmängiltigt	sätt.			
	
I	Vetenskapsrådets	årsbok	för	konstnärlig	forskning	skriver	Arlander	(2014)	att	varje	
konstform	borde	ha	sin	metod	för	forskning.	Att	hålla	fast	vid	antingen	frågan,	metoden	
eller	materialet	är	viktigt	som	konstnärlig	forskare	eftersom	det	då	också	ansluts	till	en	
forskningstradition.	Arlander	(2014)	hävdar	också	att	konsten	borde	kunna	kritisera	
vetenskapen	och	då	speciellt	naturvetenskapen	på	samma	sätt	som	vetenskapen	kritise-
rar	konsten.		
	
I	denna	studie	har	jag	valt	att	genom	den	konstnärliga	undersökningen	fokusera	på	re-
surser	och	medel	samt	processen	utifrån	verket	och	instuderingen	samt	rösten	och	
sångtekniskt	bemästrande.	Dessa	aspekter	på	det	konstnärliga	arbetet	sätts	sedan	i	re-
lation	till	den	pedagogiska	processen.		

2.3.2	Design	för	lärande	
I	detta	kapitel	presenteras	det	andra	teoretiska	perspektivet	i	förliggande	studie,	design	
för	lärande.		

Design	för	lärande	och	multimodalitet	
Selander	och	Kress	(2010)	beskriver	det	teoretiska	perspektivet	design	för	lärande	som	
en	multimodal,	kommunikativ	och	teckenskapande	”aktivitet”.	Det	är	en	ständig	process	
som	pågår	i	alla	situationer.		Lärandet	sker	genom	att	jämföra	ny	kunskap	med	redan	
existerande	kunskap,	att	se	mönster	i	olika	fenomen	eller	genom	att	skapa	nya	begrepp	
av	fenomen	som	redan	har	formats.	Det	handlar	också,	enligt	Kempe	och	West	(2010)	
om	mimesis,	imitation,	av	andras	handlingar,	vilken	är	den	minst	krävande	transfor-
mationsprocessen.	Framför	allt	bidrar	mimesis	till	att	omförhandla	eller	utveckla	sin	
identitet	i	olika	sammanhang	när	det	gäller	till	exempel	gränssättning,	lämpligt	beteende	
och	tillhörighet.	Multimodalitet	utgår	från	vilka	resurser	som	används	parallellt	för	att	
tolka	eller	uttrycka	något.	Som	exempel	används	gester	och	blickar	som	inte	i	sig	är	nå-
got	innan	det	får	en	betydelse	av	innebörden	i	ett	socialt	sammanhang.	Tecken	kan	vara	
fysiska,	språkliga	eller	kroppsliga.	
	
Tecken	som	formas	i	en	konkret	situation	i	en	bestämd	ordning	kallas	en	representation.	
Med	andra	ord	tar	individen	utgångspunkt	i	redan	befintliga	representationer,	väljer	ut	
relevanta	tecken	och	skapar	en	ny	design	med	nya	representationer.	Detta	sker	bero-
ende	av	tillgängliga	resurser,	redan	laddade	innebörder	och	associationer.	Kunskap	
förmedlas	som	en	representation	i	form	av	modeller	och	verbala	beskrivningar.	Det	kan	
också	vara	representationer	i	form	av	handlingar	och	olika	slags	interaktion	med	objekt	
eller	med	andra	människor.	Enligt	Kempe	och	West	(2010)	kallas	den	meningsskapande	
resursen	för	en	semiotisk	resurs.		Det	handlar	om	att	uttrycka	och	ge	förutsättningar	för	
meningsskapande.	Den	nya	representationen,	re-designen,	kan	enligt	Selander	och	Kress	
(2010)	ses	som	en	transformation	och	en	omgestaltning	av	information.	Representat-
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ionen	är	ett	sätt	att	visa	förståelse.	Vissa	aspekter	kommer	i	förgrunden	medan	andra	
kommer	i	bakgrunden.	Dock	är	det	omöjligt	att	täcka	allt.	Det	handlar	om	att	gestalta	sin	
förståelse.	

Transformationer	
Begreppet	transformationscykel	i	en	lärprocess	är,	enligt	Selander	och	Kress	(2010),	de	
val	som	görs	synliga	som	fixeringspunkter,	vilka	får	en	betydelse	beroende	av	vad	som	
anses	vara	intressant.	Med	andra	ord	uppstår	små	”mätstickor”	eller	”milstolpar”	där	
information	och	olika	betydelser	”låses	fast”.	Dessa	val	utgör	sedan	en	grund	för	fort-
sättning.	I	transformeringen	skapas	nya	representationer	utifrån	redan	befintliga	resur-
ser.	När	en	bok	läses	och	det	förs	anteckningar	från	boken	används	samma	typ	av	teck-
envärld.	Om	det	istället	görs	ett	föredrag	av	boken	omformas	förståelsen,	det	uppstår	en	
gestaltning	genom	ett	nytt	medium	vilket,	enligt	Selander	och	Kress,	kallas	för	en	trans-
duktion.	
	
Lärsekvenser		
En	formellt	inramad	lärsekvens	är	enligt	Selander	(2010)	uppdelad	i	tre	delar:	

1. Den	kontextuella	inramningen	som	förutsättning	för	aktiviteter	och	för	iscen-
sättningen	av	dem	

2. Den	första	transformationscykeln	där	det	med	hjälp	av	semiotiska	resurser	arbe-
tas	med	information	och	gestaltning	av	egen	förståelse	

3. Den	andra	transformationscykeln	där	bedömning	är	centralt	samt	reflektion	och	
diskussion	

	
Lärsekvenser	kan	observeras	genom	en	avgränsning	av	när	de	anses	ha	påbörjats	och	
när	de	anses	vara	avslutade.	Det	kan	däremot	vara	svårt	att	dra	några	gränser	menar	
Selander	och	Kress	(2010).	Även	om	situationen	är	inramad	är	det	inte	säkert	att	infor-
mationen	uppfattas	av	individen	i	ögonblicket.	Då	börjar	processer	kring	tolkning,	trans-
formering	och	representationer,	vilket	uttrycks	genom	till	exempel	deltagande	i	samtal,	
handlingar	eller	gestik.		
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3	Metodologi	
I	detta	kapitel	presenteras	metoderna	som	använts	för	att	dokumentera	självobserva-
tionsprocessen.	Vidare	presenteras	designen	av	studien.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
Bjørndal	(2005)	jämför	en	självobservation	med	att	köra	bil.	För	att	hålla	bilen	på	vägen	
har	chauffören	fullt	upp	med	att	uppmärksamma	det	allra	viktigaste	i	trafiken.	Då	och	då	
tittar	chauffören	i	backspegeln,	men	uppmärksamheten	måste	samtidigt	vara	framåt.	
Under	en	observationsprocess	används	all	uppmärksamhet	på	projektet.	Det	finns	
begränsade	möjligheter	till	reflektion	under	tiden,	intrycken	blir	få	och	förloras	snabbt.	I	
bland	kan	observatören	ändra	fokus	och	se	på	något	annat	för	en	kort	tid,	som	när	
chauffören	tittar	i	backspegeln,	men	bilfärden	och	observationen	måste	gå	vidare	och	
projektet	samt	bilen	måste	hålla	kurs	rakt	framåt	så	man	inte	hamnar	i	diket.	

	3.1.1	Videoinspelning	
Videoinspelning	har	enligt	Bjørndal	(2005)	två	huvudfördelar.	Den	första	fördelen	är	att	
observatören	har	möjlighet	att	konservera	sina	observationer.	Detaljer	och	ögonblick	
som	annars	hade	blivit	förlorade	finns	dokumenterade.	Informationen	är	tillgänglig	för	
analys	och	kan	spelas	upp	obegränsat	antal	gånger.	Människans	begränsade	minne	på-
verkar	därför	inte	resultatet	av	observationen.	Den	kan	till	och	med	spelas	upp	i	”slow	
motion”	om	så	skulle	behövas.	Den	andra	fördelen	är	detaljrikedomen	som	en	videoin-
spelning	ger.	Människan	kan	enbart	registrera	40	av	de	totalt	elva	miljoner	bits	som	vi-
deoinspelningen	visar.	Därför	kan	nya	element	upptäckas	för	varje	uppspelning	och	det	
ges	möjligheten	att	spola	tillbaks	för	att	repetera,	bekräfta	eller	stryka	information.	
Björndal	beskriver	att	detta	kan	underlätta	för	en	ingående	och	djup	förståelse	av	kom-
plexiteten	i	handlingssituationer.	
	
Videokameran	spelar	in	verbala	och	icke-verbala	signaler,	vilket	varken	loggbok	eller	
ljudinspelning	kan	täcka.	Den	språkliga	utsaga	som	registreras	kan	ha	flera	betydelser	
utifrån	vilken	nivå	man	tolkar	den,	och	ibland	kan	den	till	och	med	betyda	motsatsen.	
Videoinspelning	ger,	enligt	Björndal	(2005)	således	större	möjligheter	att	uppfatta	den	
komplexa	kommunikationen	som	till	exempel	ironi.		
	
Genom	att	välja	både	ljud-	och	videoinspelning	ges	det	möjlighet	till	en	konstruktiv	
självkonfrontation.	Genom	inspelningar	kan	observatören,	enligt	Björndal	(2005),	få	en	
större	förståelse	och	ett	bättre	intryck	av	sig	själv.	Valet	mellan	ljud	och	bild	beror	på	
vad	observatören	väljer	att	lägga	sitt	fokus.	Bjørndal	beskriver	videokamerans	förmåga	
att	ge	en	helhetsinriktad	tolkning	av	en	social	situation.	Detta	ger	bättre	utgångspunkt	
för	en	social	självkonfrontation.	Video	är	speciellt	effektivt	när	det	gäller	självkännedom,	
vilket	är	vad	jag	söker	i	jakten	på	att	lära	känna	Adele.		

3.1.2	Ljudinspelning	
Det	kan	uppstå	informationskaos	i	hjärnan,	och	olika	människor	kan	uppleva	situationer	
olika	beroende	på	urvalet	av	information.	Det	kan	därför	vara	en	fördel	att	enbart	lyssna	
på	ljudet	i	sammanhang	där	de	kroppsliga	redskapen	inte	är	relevanta.	Vid	en	ljudin-
spelning	kan	observatören	”	släppa	ratten”	och	skapa	en	distans	till	sig	själv,	och	på	så	
sätt,	enligt	Bjørndal	(2005),	vara	kritisk.		
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Huvudsyftet	med	denna	studie	är	instuderandet	av	en	operaroll.	Läderlappen	är	skriven	
på	tyska,	och	språkets	uttal	är	en	stor	del	av	arbetet.	Jag	valde	därför	att	använda	mig	av	
ljudinspelning	för	att	spela	in	hur	andra	sångare	uttalar	orden,	spela	in	min	tyskalärares	
uttal	och	mig	själv	för	att	lättare	självkorrigera	språket.		Ljudinspelningen	avgränsar	
antalet	intryck	och	förenklar	observationsprocessen.		
	
Ljudinspelningen	registrerar	till	exempel	att	jag	skrattar,	medan	videoobservationen	
registrerar	vad	det	är	för	typ	av	skratt,	är	det	ett	glatt	skratt	eller	kanske	ett	nervöst	
skratt?		

3.1.3	Loggbok	
Loggbok	är	enligt	Bjørndal	(2005)	ett	enkelt	sätt	att	komma	ihåg	information,	och	hand-
lar	i	detta	sammanhang	om	att	skriva	ner	tankar,	funderingar,	reflektioner	eller	idéer	
efter	en	arbetsdag	eller	ett	arbetspass.	Syftet	är	att	skriftligt	skapa	en	förståelse	av	en	
situation.	Loggboken	gör	att	reflektion	systematiseras.	Loggboken	betraktas	som	privat,	
och	kan	ge	ett	stort	utbyte	av	att	läsas	på	egen	hand	efteråt.	Den	skulle	också	kunna	an-
vändas	som	utgångspunkt	i	diskussioner	med	andra.	Graden	av	detaljrikedom	varierar	
från	loggbok	till	loggbok.	
	
Bjørndal(2005)	beskriver	att	loggboken	kan	vara	antingen	strukturerad	eller	ostruktu-
rerad.	Ostrukturerade	loggböcker	gör	att	observatören	kan	förhålla	sig	öppen	utan	
begränsningar	till	för	exempelvis	omedvetna	saker,	eller	reflektioner	som	inte	än	är	re-
flekterade.	Dessa	typer	av	loggböcker	kan	dock	vara	svåra	att	tolka	i	efterhand	och	
mycket	tid	går	åt	på	att	synliggöra	mönstren	och	klargöra	beskrivningar	och	reflektion-
er.	Strukturerade	loggböcker	kan	handla	om	att	mer	eller	mindre	anteckna	efter	fasta	
teman	som	till	exempel	tolkning,	reflektion,	beskrivning	eller	anekdoter.	I	föreliggande	
studie	har	en	ostrukturerad	loggbok	använts.	

3.2	Design	av	studien		
I	detta	avsnitt	presenteras	det	hur	studien	är	upplagd,	alltså	studiens	design.	

3.2.1	Musikaliskt	gestaltande	projekt	
Jag	har	valt	att	observera	mitt	arbete	med	instuderingen	av	rollen	Adele	från	operetten	
Läderlappen	av	Johann	Strauss	(d.y.	1825-1899)	från	1874.	Librettot	är	skrivet	av	Carl	
Haffner	och	Richard	Genée	och	bygger	på	Le	réveillon	(The	midnight	supper)	av	Henri	
Meilhac	och	Ludovic	Halévy.	Strauss	bygger	tonspråket	i	Läderlappen	mycket	på	Wie-
nervalsens	stil.		
	
Den	konstnärliga	undersökningen	handlar	om	vägen	från	musiklärarstudenten	Hedda,	
till	att	kunna	bli	Hedda	i	rollen	Adele.		Jag	har	inte	tidigare	framfört	musiken,	men	jag	
har	lyssnat	på	operetten	och	arbetat	med	tekniska	delar	i	arian	”	Spiel	ich	die	Undschuld	
von	Lande”	sedan	sommaren	2016.	Eftersom	arian	”	Mein	Herr	Marquis”	är	en	del	av	
standardrepertoar	för	sopran	har	jag	hört	den	flera	gånger	innan,	men	kan	inte	avgöra	
exakt	första	gången.	Resterande	delar	började	instuderas	hösten	2016.	

För	att	kunna	lära	känna	Adele	instuderade	jag	hennes	roll	genom	att	lyssna	på	verket,	
läsa	all	text	och	alla	repliker,	klappa	rytmer,	sjunga	på	styckets	vokaler,	sjunga	en-
semblerollerna,	översätta	texten	till	svenska,	arbeta	med	pianist,	arbeta	med	sånglärare,	
ta	tyskalektioner	och	även	se	operan	för	att	bilda	mig	en	uppfattning	av	denna	karaktär.	
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Adele	som	karaktär	är	bestämd	och	humoristisk,	vilket	jag	tyckte	var	intressant	att	un-
dersöka	vidare.	Detta	medförde	till	att	jag	letade	efter	dessa	sidor	hos	mig	själv.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Dokumentationen	av	studien	gjordes	på	konserttillfällen,	sånglektioner,	övningspass	och	
i	samspel	med	pianist.	Jag	har	filmat,	spelat	in	ljud	och	dokumenterat	i	loggbok.	Loggbok	
fördes	innan	och	efter	alla	konsertframträdanden.	Ljudinspelning	använde	jag	på	öv-
ningspassen	och	i	samband	med	uttal	och	språk	vid	sånglektion,	och	med	min	tysklärare.	
Jag	filmade	sånglektioner,	gemensamma	lektioner,	kammarmusiklektioner	och	konser-
ter.	Jag	har	valt	ut	olika	situationer	under	terminen	när	jag	arbetat	med	instuderingen	av	
Adele	för	att	dokumentera	progressionen.	Sist	har	terminsredovisningen	med	stycket	
Mein	Herr	Marquis	dokumenterats.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Videoobservationerna	dokumenterades	med	en	Ipad	och	en	Zoom	Handrecorder.	Logg-
boksskrivandet	skedde	innan	och	efter	alla	videoinspelningar.	Jag	skrev	också	loggbok	
under	mina	övningspass.	Ibland	fick	jag	en	tanke	eller	en	fundering	kring	arbetet,	vilket	
jag	också	valde	att	ta	med	i	loggboken.	Syftet	med	att	anteckna	var	att	konservera	en	
tanke	eller	känsla,	om	till	exempel	hur	min	uppfattning	av	konserten	var.	Detta	kunde	
sedan	jämföras	med	föreställningen	innan	och	resultatet	efter.	

Under	instuderingsprocessen	har	också	ljudinspelning	använts.	Detta	skedde	mestadels	
under	tyskinlärningen.	Jag	läste	texten,	spelade	in	mig	själv,	och	analyserade	sedan	re-
sultatet.	Jag	sjöng	också	texten,	spelade	in	och	fick	på	det	sättet	möjlighet	att	koncentre-
ra	mig	enbart	på	ljudet	och	inte	på	min	kropp	och	mina	rörelser.	

3.2.4	Överblick	över	dokumentationen		
I	detta	avsnitt	har	de	dokumenterade	tillfällena	samlats	till	en	lista	för	att	lättare	få	en	
överblick	över	hur	dokumentationen	gick	till,	vilket	sätt	den	gick	till	på	och	när	den	blev	
genomförd	

	
1. Dokumenterad	gemensam	lektion	filmad	med	en	Ipad	26	september	2016	klock-

an	10.31.	Kameran	är	vinklad	rakt	framifrån,	aningen	till	höger	ca	3	meter	bakåt	
och	filmen	är	3.37	minuter	lång.		

2. 	Dokumenterad	repetition	med	pianist	filmad	med	pianist	11	oktober	2016	
klockan	18.11.	Kameran	filmar	enbart	mig,	rakt	framifrån,	ca	1	meter	bakåt.	
Filmen	är	3.50	minuter	lång.	

3. Dokumenterad	konsert	Trefaldighetskyrkan	13	oktober	2016	klockan	12.16.	
Kameran	från	Ipad	filmar	enbart	mig	snett	från	vänster	ca	2	meter.	Filmen	är	i	
4.29	minuter.	bakåt.	Zoom	handrecorder	filmar	ca	5-6	meter	bakåt,	båda	pianist	
och	sångare.	

4. Dokumenterad	gemensam	sånglektion	31	oktober	klockan	10.51.	Kameran	filmar	
rakt	framifrån.i	3.56	minuter	med	Ipad.		

5. 	Ljudinspelning	tyskalektion,	1,10	timmar.	

6. 	Dokumenterad	lunchkonsert	23	november	2016	klockan	12.34.	Kameran	filmar	
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5	meter	bakåt	och	en	medspelare	är	med	på	scenen	och	varar	i	3.40	minuter.	

7. 	Dokumenterad	terminsredovisning	29	november	2016	klockan	19.33	i	Mikaeli-
kyrkan	Arvika.	Filmen	är	4	minuter	lång.	Ipadkameran	filmar	snett	från	höger,	
medan	Zoomkameran	filmar	rakt	framifrån.		

3.2.5	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Efter	studiens	praktiska	del	sorterades	dokumentationerna	loggbok,	video	och	ljud	i	
kronologisk	ordning.	Detta	för	att	skapa	en	uppfattning	av	vilka	moment	som	var	cen-
trala	i	instuderingsprocessen.	Transkription	gjordes	av	videoinspelningen	samt	ljudin-
spelningen	genom	att	skriva	ned	händelseförlopp	i	stora	drag.	Eftersom	föreliggande	
studie	inte	omfattar	den	gestaltande	delen	av	Adele,	utan	instuderandet	i	processen,	
blev	loggboksskrivandet	viktigare	än	bilden	videon	visade.	Skillnaden	från	september	
till	november	är	stor	med	tanke	på	både	röstliga	komponenter	samt	säkerheten	i	fram-
förandet	och	kännedomen	av	karaktären,	vilket	enligt	mig	tyder	på	en	innehållsrik	
instuderingsprocess.	Under	analysprocessen	blev	den	sångtekniska	bemästringen	ett	
viktigt	moment	att	ta	fram.	Det	har	också	fokuserats	på	hur	rösten	utvecklas,	hur	topp-
tonerna	låter,	hur	kroppsspråket	och	kroppshållningen	ser	ut	och	hur	väl	materialet	är	
inlärt.	Eftersom	perspektivet	konstnärlig	undersökning	innebär	att	forskningen	i	sig	blir	
det	teoretiska	perspektivet,	blir	också	analysprocessen	friare.	Dock	finns	det	i	förelig-
gande	studie	två	teoretiska	perspektiv	och	av	hänsyn	till	perspektivet	design	för	lärande	
har	ovanstående	moment	valts	ut	eftersom	de	handlar	om	hur	jag	har	tillägnat	mig	kun-
skap.	Det	är	strukturerat	enligt	nedan:		

	
Figur	2:	Illustration	av		hur	kunskap	har	tillägnats	i	processen	för	verket	samt	instuderingspro-
cessen.	

3.2.6	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Johansson	och	Svedner	(2010)	beskriver	forskningsetik	utifrån	att	visa	respekt	och	hän-
syn.	Eftersom	föreliggande	studie	är	en	självobservationsstudie	underlättar	det	med	
tanke	på	etiska	överväganden.	Jag	har	däremot	nämnt	flera	personer	i	loggboken.	Dessa	
namn	har	jag	valt	att	hålla	anonyma.	Johansson	och	Svedner	(2010)	beskriver	också	vik-
ten	av	att	behandla	all	fakta	lika	vare	sig	det	stödjer	forskningen	eller	inte.	Jag	har	för-
sökt	ställa	mig	neutral	till	forskningen	och	dess	resultat.		
	
Björndal	(2005)	menar	att	en	konstlad	situation	kan	uppstå	under	användandet	av	vi-
deoobservationer.	Eftersom	filmningen	i	denna	studie	har	försiggått	i	olika	samman-
hang,	som	till	exempel	sånglektion,	kammarmusiklektion	och	konserttillfällen,	blev	det	
en	vana	att	ha	kameran	med	sig,	vilket	igen	medförde	att	jag	enligt	mig	själv	inte	blev	
påverkad	av	kameran.	I	praktiken	är	det	troligen	omöjligt	att	vara	absolut	objektiv	i	en	
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självobservation,	eftersom	det	är	den	egna	lärandeprocessen	som	undersöks.	Ändock	
har	det	varit	en	tanke	jag	har	eftersträvat.		
	
Validitet	beskrivs	enligt	Kvale	(2009)	med	ord	som	relevans,	riktighet	och	giltighet.	Med	
andra	ord	handlar	validitetsbegreppet	om	hållbarhet	och	trovärdighet.	Denna	studie	
bygger	på	en	självobservationsstudie	och	validiteten	handlar	om	undersökningens	pro-
cess	är	korrekt	genomförd.	Instuderingsprocessen	av	operarollen	är	vad	studiens	giltig-
het	byggs	på.	Det	faktum	att	det	är	min	process	som	observeras,	och	ingen	annans	gör	
studien	unik,	och	den	skulle	se	helt	annorlunda	ut	om	den	var	gjord	av	någon	annan.		
		
Kvale	(2010)	skriver	också	att	tillförligheten	står	för	trovärdigheten	av	arbetet	och	att	
begreppet	relateras	med	validiteten.	I	linje	med	dessa	resonemang	är	min	uppfattning	
att	föreliggande	studie	kan	anses	tillförlitlig.	Detta	för	att	noggranna	transkriptioner	är	
gjorda	samt	att	många	dokumenterade	tillfällen	finns	över	en	lång	tidperiod.		
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4	Resultat	
I	detta	avsnitt	presenteras	resultaten	av	processen	under	teman	utifrån	de	analyser	av	
loggboksskrivandet,	ljudinspelningar	och	den	videodokumentation	som	gjorts.	Avsnitt	
4.1	handlar	om	frågeställning	nummer	1:	Hur	kan	jag	som	musiklärarstudent	närma	mig	
en	operaroll	med	de	medel	och	semiotiska	resurser	jag	har	till	förfogande	i	min	utbild-
ning	till	musiklärare?”	Avsnitt	4.2	innefattar	resultat	till	frågeställning	2:	Hur	transform-
eras	kunskap	i	instuderandet	av	rollen?”	

4.1	Resurser	och	medel	
Avsnittet	presenterar	instuderandets	beståndsdelar	och	dess	resultat.	

4.1.1		Verket	och	instuderandet	som	resurs	
För	att	kunna	börja	med	forskningsprojektet	i	mitt	självständiga	arbete	behövdes	noter-
na.	Utan	noterna	skulle	instuderingsarbetet	gått	ut	på	att	lyssna	sig	till	informationen,	
tonspråk,	text	och	handling,	vilket	enligt	mig	skulle	ha	varit	mycket	besvärligt.	Notbok-
en,	i	detta	fallet	klaverutdraget,	kan	på	så	sätt	ses	som	den	första	semiotiska	resursen	i	
studien.		
	
Verket	är	skrivet	på	tyska.	För	att	förstå	verket	på	bästa	möjliga	sätt	översattes	texten	
ord	för	ord	från	tyska	till	svenska.	Det	framgår	i	loggboken	att	översättningen	uppskat-
tades	eftersom	varje	ord	fick	en	betydelse.	Verket	formades	på	ett	nytt	sätt	med	olika	
nyanser	efter	översättningen,	just	för	att	jag	fick	använda	mig	av	mina	egna	tankar,	upp-
levelser,	känslor	och	resurser.	Översättningen	gav	hela	stycket	en	känsla,	ett	mål	och	en	
nyans.	Efter	översättningen	uppfattade	jag	att	repertoaren	av	intryck	och	variationer	i	
stycket	blev	större.	Med	översättningen	kom	också	förståelsen,	uppfattningen	och	upp-
skattningen	av	humorn	i	verket.	Skillnaden	syns	på	inspelningarna	i	mina	gester	och	i	
min	blick.	Man	skulle	kunna	säga	att	översättandet	av	texten	gav	flera	semiotiska	resur-
ser	till	förfogande	och	instuderandet	blev	på	så	sätt	mer	multimodalt	”	Jeg	har	fått	flere	
farger	i	stykket	som	jeg	kan	male	med.	Før	hade	jeg	bare	rød,	men	nå	har	jeg	fått	både	
blå	og	gul	og	grønn”	(ur	loggboken	En	del	av	Adele	oktober	2016)	
	
Instuderandets	användning	av	resurser	är	en	kombination	av	notläsning	och	lyssnande.	
Jag	lärde	mig	musiken	med	hjälp	av	notbilden,	tolkade	den	sedan	så	den	ger	mening	för	
mig	och	lyssnade	parallellt	på	musiken	på	Youtube,	Spotify	eller	på	hur	min	lärare	före-
bildade.	Med	andra	ord	är	noter,	Youtube,	Spotify	och	mina	lärare	en	del	av	mina	resur-
ser	i	instuderandet.		

4.1.2	Rösten	och	sångtekniskt	bemästrande	som	resurs	
För	att	instudera	Läderlappen	har	fysiska	resurser	såsom	övningsrum,	noter,	penna	och	
piano	använts.	Ett	exempel	på	en	sånglig	resurs	som	har	varit	avgörande	för	genomfö-
randet	av	studien	är	en	god	sång-	och	andningsteknik.	Med	en	god	sångteknik	menas	att	
sjunga	med	god	stödteknik	vilket	innebär	till	exempel	aktivitet	i	diafragma.	Man	kan	
därför	se	stödteknik	och	andningsteknik	som	grundläggande	byggstenar	i	projektet.	
Utan	goda	tekniker	hade	instuderingen	av	Adele	varit	omöjlig	eftersom	rösten	troligen	
hade	blivit	utsliten	och	inte	kunnat	hålla	genom	hela	processen.	Dessutom	hade	pro-
gression	varit	svårare	att	uppnå.		
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Andningsövningar	gjordes	varje	dag	under	instuderandeprocessen.	Detta	för	att	ge	mig	
själv	bästa	möjliga	förutsättningar	för	att	sjunga	väl,	och	att	kunna	arbeta	med	till	exem-
pel	topptoner,	långa	fraser,	artikulation	och	ökad	uthållighet	i	rösten.		
	
Adele	är	som	nämnts	ovan	en	subrettroll	som	innehåller	många	topptoner,	vilket	kräver	
mycket	energi	och	stöd	av	sångaren.	Jag	sjöng	glissando,	en	glidande	rörelse	mellan	två	
toner,	i	oktaver	för	att	arbeta	med	det	ljusare	registret,	i	kombination	med	stödet	och	
god	andningsteknik.	Glissando	är	med	andra	ord	en	resurs	för	att	sångtekniskt	bemästra	
rollen	Adele.		

4.1.3	Skratt	som	resurs	
Jag	skiljde	också	på	olika	skratt	hos	Adele	och	provade	mig	fram	med	olika	resultat.	
Vissa	skratt	startade	med	hård	ansats,	andra	med	flera	stötande	toner	efter	varandra.	
Några	skratt	följde	pianostämman,	medan	andra	var	fria	skratt.	Jag	varierade	också	
skrattens	riktning.	Antingen	skrattade	jag	till	någon	specifik,	till	publiken	eller	så	skat-
tade	jag	för	mig	själv	utifrån	dessa	olika	skratt-typer.	Skratten	bidrog	också	till	bättre	
sångteknik.		
	
I	början	var	prövandet	av	olika	skratt	en	spontan	aktivitet	som	pågick,	men	senare	i	pro-
cessen	växte	medvetenheten	om	olika	skratt	fram.	Dessa	tankar	och	erfarenheter	har	
mynnat	ut	i	följande	lista	på	de	skratt-typerna	som	används	vid	olika	tidpunkter:	

	
1. Retfullt	skratt,	låter	lite	nasalt	
2. Divaskratt,	med	större	resonansrum	
3. Sötskratt,	ljusare	karaktär	
4. Roligt	skratt,	spetsigare	och	naturligt	
5. Klagande	skratt,	mer	resonans	och	mörkare	karaktär	
6. Skrattattack,	flera	stötar	efter	varandra	som	leder	till	utandningsskratt	(kippar	

efter	andan)		
	
I	introduktionen	i	Akt	1,	är	skratt	det	första	som	hörs	från	Adele.	De	är	först	markerade	
med	staccato	och	sedan	med	legato	i	slutet	på	frasen.	Staccatot	visar	enligt	min	tolkning	
hur	Adele	skrattar	för	att	något	är	roligt,	och	mot	slutet	andas	hon	ut	det	sista	av	skrat-
tet.	Därefter	skriver	Strauss	trioler	och	ett	stort	språng	upp	en	oktav	och	sedan	ned	till	
trioler	igen.	Detta	symboliserar	en	ny	typ	av	skrattattack.	I	arian	”Mein	Herr	Marquis”	
som	ofta	kallas	skrattarian	kommer	det	retfulla	skrattet	fram	men	också	divaskrattet	–	
allt	efter	hur	man	väljer	att	sjunga.		Klagande	skrattet	finns	i	slutet	av	Introduktionen	
och	i	slutet	av	Del	1,	när	Adele	gråter	för	att	hon	inte	får	gå	på	balen.	Det	skulle	kunna	
sägas	att	Strauss	använder	skratt	som	resurs	i	sin	komposition	och	att	jag	reproducerar	
representationen	i	en	transformationscykel	från	noter	till	mitt	eget	skratt.	Notexemplen	
nedan	visar	enlig	mig	Strauss	representation	av	skratt:	
	
	
	
	
	
Figur	3:	Visar	en	skrattattack.	Figur	4:	Visar	en	legatonedgång	samt	en	ny	typ	av	skratt	som	
skulle	kunna	ses	som	en	utandning.		
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	4.1.4	Ackompanjemang	som	resurs	
Instuderingsprocessen	bestod	också	av	samarbete	med	ackompanjatörer,	en	pianist	som	
jag	samarbetade	med	i	skolans	arrangemang	och	en	annan	vid	externa	konsertframträ-
danden.	I	samarbetet	med	dessa	förändrades	ariorna.	Karaktären	fick	nya	dimensioner	i	
mötet	med	orkesterstämman	utförd	av	pianist	i	moment	som	till	exempel	fråga	och	svar,	
kontraster,	stöd	på	topptonerna	och	flytet	i	fraserna.	Fördelen	med	två	ackompanjatörer	
var	att	det	gav	mig	två	olika	"kanaler"	att	diskutera,	utforska	och	sammanfatta	med.	Det	
blev	inte	två	olika	karaktärer	eftersom	karaktären	Adele	redan	var	skapad,	utan	snarare	
två	sätt	att	framställa	henne	i	relation	till	ackompanjemanget.	Den	ena	blev	lite	mer	
skämtsam	än	den	andra.	I	denna	roll	berättar	Adele	hur	rolig	hon	tycker	situationen	är.	I	
videor	från	pianist	1,	är	ackompanjemanget	lättare,	vilket	påverkar	Adele.	Pianist	2	spe-
lar	mer	linjer,	vilket	enligt	mig	gör	Adele	mer	sofistikerad.	Ackompanjemanget	skulle	
därför	kunna	ses	som	en	resurs	för	instuderandet	av	Adele.		

4.2	Processen	
I	detta	kapittel	presenteras	processens	beståndsdelar	och	dets	resultat.		

4.2.1	Instuderandet	och	verkets	process	
Tidigt	i	processen	planerades	en	konsert.		Från	denna	tid	finns	dokumentation	från	ett	
tidigt	skede	av	instuderandet.	Inför	den	planerade	konserten	hade	jag	enbart	instuderat	
musiken	och	texten	i	arian	jag	framförde,	Mein	Herr	Marquis.		Faktorer	som	till	exempel	
operans	handling	hade	inte	undersökts.	Däremot	hade	texten	översatts	till	svenska	för	
att	jag	skulle	förstå	innebörden	av	den.	Även	sångtekniska	svårigheter	har	övats	på.	
Konserten	synliggjorde	nivån	av	kunskap	jag	var	på	då,	och	utgjorde	en	utgångspunkt	
för	vidare	arbete	i	processen.	Den	första	konserten	skulle	kunna	ses	som	en	fixerings-
punkt	för	att	använda	en	term	från	Selander	och	Kress	(2010)	i	beskrivandet	av	trans-
formationscykeln.		
	
Under	processen	har	olika	versioner	av	Adele	testats.	I	början,	då	kunskapsnivån	var	
som	lägst,	tänkte	jag	att	Adele	var	en	"fin	dam"	och	att	noterna	med	staccato	var	skratt,	
kort	och	gott.	Adele	blev	därför	en	enklare	karraktär	utan	ett	djup.		På	videoinspelningar	
verkar	Adele	mer	som	en	diva	och	en	som	har	det	roligt,	men	det	är	svårt	att	förstå	vad	
som	är	roligt	och	varför.	Jag	står	till	exempel	helt	still	i	skrattarian	och	i	loggboken	har	
jag	skrivit	att	det	var	svårt	att	veta	vad	som	skulle	göras,	hur	jag	skulle	agera	och	att	det	
var	svårt	att	gå	in	i	rollen	som	en	diva:		
	

Jeg	klarer	ikke	helt	å	slippe	kontrollen.	Både	fordi	jeg	tenker	mye	på	teknikken	
men	også	fordi	jeg	ikke	føler	at	jeg	kjenner	Adele,	jeg	forstår	ikke	hva	hun	ler	
av	og	hvorfor,	og	jeg	skjønner	heller	ikke	helt	hvordan	jeg	skal	le	på	
tonehøyde,	peke	på	noen	eller	i	det	heletatt	vise	at	jeg	ler	av	noe.	(Ur	loggbo-
ken	En	del	av	Adele	oktober	2016)	

	
Mina	antaganden	om	att	Adele	var	en	diva	stämde	dock	bara	delvis.	Sanningen	är	att	hon	
på	balen	är	utklädd	till	en	konstnär	och	av	detta	skäl	spelar	en	diva.	Det	blev	inte	direkt	
enklare	att	göra	en	figur	av	Adele	när	jag	skulle	spela	rollen	Adele	som	i	sin	tur	spelar	
rollen	Olga.	Däremot	förstod	jag	nu	alltmer	den	humoristiska	komponenten	i	skrattarian	
mycket	bättre	och	det	var	lättare	att	skratta	åt	Marquis,	på	ett	retfullt	sätt.		
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Inför	sista	konserttillfället	kändes	det	sångtekniska	befäst,	och	medvetenheten	om	tex-
ten	blev	tydligare.	Det	fanns	tid	i	framträdandet	till	att	tänka	på	textens	betydelse,	vilket	
igen	gjorde	att	jag	kände	mig	fri	i	att	agera	som	den	Adele	jag	har	lärt	känna	i	processen:		
	

Det	rare	var	at	selv	om	tempoet	var	raskere	kjentes	det	som	om	tiden	stod	stil-
le	under	framførelsen	og	jeg	hade	følelsen	av	å	kunne	kontrollere	hva	som	
helst.	Som	om	alt	gikk	i	en	type	slow	motion.	(Ur	loggboken	En	del	av	Adele	
November	2016)	

	
En	annan	faktor	i	processen	är	hälsa.	Tidigt	i	processen	var	jag	sjuk	varannan	vecka	i	2	
månader,	samt	2	veckor	i	rad	efter	det.	Jag	var	förkyld	och	kunde	oftast	inte	sjunga	un-
der	dessa	dagar.	Lyssnandet	och	gehöret	fick	på	grund	av	detta	en	större	roll	i	instu-
derandeprocessen	än	först	planerat.	Med	andra	ord	har	hälsa	som	resurs	påverkat	pro-
cessen	–	även	om	det	i	relation	till	förkylning	snarast	handlat	om	avsaknad	av	god	hälsa.		
Det	har	också	visat	sig	att	den	mentala	hälsan	har	spelat	roll.	På	dagar	jag	inte	har	mått	
bra	mentalt,	har	skrattet	varit	en	svår	resurs	att	använda	sig	av	i	övningsrummet:	
	

Jeg	har	ikke	lyst	til	noen	ting.	Hvordan	skal	jeg	kunne	le	om	jeg	ikke	føler	for	
det	personlig?	Jeg	prøver	jo	virkelig	å	sette	meg	inn	i	rollen	og	late	som	at	det	
ikke	er	meg,	men	en	annen,	men	i	dag	er	det	bare	for	vanskelig.	(Ur	loggboken	
En	del	av	Adele	oktober	2016)	

	
Citatet	visar	på	hur	tankarna	gick	i	en	del	av	processen	som	upplevdes	svårare.		

4.2.2	Tradition	
Läderlappen	är	en	mycket	känd	operett.	Den	kallas	ofta	för	"operetten	över	alla	operet-
ter".	Arior	som	till	exempel	”	Mein	Herr	Marquis”	har	sjungits	många	gånger	och	som	
resultat	av	detta	uppstår	det	vissa	traditioner	som	avviker	från	den	skrivna	musiken.	I	
slutet	på	varje	första	vers	lyder	texten	”	Sehr	komisch	dieser	Irrtum	war”	och	andra	
gången	”	Sehr	komisch	ist	fürwahr	der	Fall”.	I	noterna	i	Kalmus	klaverutdrag	(1999)	i	
bilaga	har	Strauss	skrivit	ett	D	på	ordet	”	war”	och	”	Fall”	med	ett	fermat.	Enligt	tradition	
sjunger	Adele	ett	D	med	fermat	men	lägger	också	till	ett	D#	som	ledton	till	E	på	ordet	”	
Ja”.Bilden	nedan	visar	notbilden	som	Strauss	skrev	den:	
	

	
Figur	5.	Exempel	på	den	skrivna	notbilden.		
	
I	det	som	skulle	kunna	betecknas	som	en	refräng	som	börjar	med	”Ja	sehr	komisch	ha	ha	
ha”	står	det	i	noterna	att	Adele	sjunger	tillsammans	med	kören,	men	enligt	traditionen	
sjunger	kören	själv	andra	gången.	”Ja	sehr	komisch”	upprepas	och	Adele	kommer	in	på	
ett	F	med	sin	en	egen	stämma.	Detta	är	också	ett	exempel	på	hur	traditionen	skiljer	sig	
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från	den	skrivna	notbilden.	Ett	annat	exempel	är	slutet	i	skrattarian.	Det	innehåller	ing-
en	kör,	utan	Adele	sjunger	själv	även	om	körens	text	står	inskriven.	Orkestern,	eller	i	
mitt	fall	pianisten,	spelar	därför	inte	som	det	står	med	vad	som	enligt	mig,	skulle	kunna	
betecknas	som	ett	skratt-ackompanjemang.	Dessa	resultat	framkom	under	diskussion	
med	pianist,	vilket	finns	med	i	en	ljudinspelning	från	en	repetition.		

	
Figur	6.	Exempel	på	kören	som	sjunger	i	Strauss	skrivna	notbild,	där	Adele	enligt	tradition	har	
paus.		

4.2.3	Skrattanalys	av	skrattarian	
I	den	första	inspelningen	av	Mein	Herr	Marquis	från	26	september	låter	skrattnoterna	
för	första	gången	som	skratt.	Texten	lyder:	”	Die	Hand	ist	doch	wohl	gar	zu	fein,	ach,	dies	
Füsschen	so	zierlich	und	klein,	ach.”.	Uppgången	på	”ach”	är	i	tidiga	dokumentationstill-
fällen	som	en	intetsägande	fras	som	sjungs	legato.	Varje	ton	var	då	viktig.	Det	observe-
rades	också	att	min	kropp	och	mina	fötter	hjälper	till	under	skratten	vilket	gör	dem	
ostabila,	de	rör	på	sig	och	”gungar”	i	musikens	puls.	Den	11:e	oktober	på	en	repetition	
med	pianist	påverkas	skratten	av	pianistens	stämma,	medan	det	den	13:e	oktober	på	
konsert	i	Trefaldighetskyrkan	hörs	en	skillnad	i	staccato	och	skratt.	Det	låter	djupare	
från	början	och	har	en	mer	distinkt	ansats.	Tempot	är	också	snabbare,	vilket	kan	göra	
det	enklare	att	få	fram	uttrycket.		I	sista	videon	23	november	har	skratten	blivit	riktiga	
skratt	fast	på	tonhöjd,	och	uppgången	på	”ach”	låter	som	en	rörelse	istället	för	fem	som	
det	var	innan.	I	loggboken	står	det	också	att	det	kändes	som	riktiga	skratt.		
	

Det	føles	som	om	jeg	kommer	ovenpå	musikken	og	at	jeg	bare	kan	flyte	med	i	
den.	Jeg	anstrenger	meg	ikke	lengre	på	det	sangtekniske,	men	isteden	på	hva	
jeg	synger,	vilket	igen	gjør	det	så	morsomt	å	gjøre	konserter.		(Ur	loggboken	
En	del	av	Adele	november	2016)	

	
Citatet	visar	på	kunnskapen	som	transformeras	och	att	upplevelsen	av	musiken	ändras,	
vilket	igjen	ändrar	mitt	humör	och	tankesätt.		
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4.2.4	Sångteknikens	och	röstens	process	
I	början	av	processen	använde	jag	gehöret	för	att	bilda	mig	en	uppfattning	av	vad	som	
skulle	krävas	av	det	röstmässiga	för	att	instudera	Adele.	Ett	av	de	första	momenten	jag	
upptäckte	var	rollens	topptoner.	Det	var	nästan	omöjligt	för	mig	att	sjunga	ett	trestruket	
D.	För	att	genomföra	detta	var	det	avgörande	med	god	dagsform	och	flera	små	övnings-
pass	samma	dag.	Särskilt	svårt	var	hoppet	i	koloraturslingan	i	andra	huset	i	reprisen:		
	

	
Figur	7.	Exempel	på	språng	i	2.hus,	där	det	sångtekniskt	är	svårt	att	göra	hoppet	i	högt	
register.		
	
Efter	glissandoövningar,	medvetna	andningsövningar	och	stödövningar	blev	kunskaps-
nivån	högre	och	jag	kunde	sjunga	topptonen.	Efter	flera	gånger	med	lyckat	resultat,	väx-
te	självförtroendet,	vilket	igen	gav	mig	motivation	till	att	vilja	hålla	tonen	längre.	Det	
krävdes	återigen	mer	övning	för	att	skapa	en	stabil	grund.		
	
Till	sista	konserten	i	Mikaelikyrkan	tillkom	ett	nytt	moment	till	framträdandet	i	form	av	
en	medspelare.	Med	medspelaren	på	scenen	kunde	jag	prata,	sjunga	och	skratta	till	en	
riktig	person.	Innan	hade	jag	sett	för	mig	hela	publiken	som	en	person	jag	kommunice-
rade	med,	men	med	medspelaren	på	scenen	blev	bilden	tydligare	och	rollen	friare.	Detta	
märktes	i	röstliga	prestationer,	i	kroppslig	rörlighet	och	i	den	egna	känslan	att	framträda	
och	att	sjunga	Adele:	”Det	er	så	gøy	når	den	føles	fri	og	stor	samtidig”	(Utdrag	om	topp-
toner	fra	loggboken	En	del	av	Adele	november	2016)	
	
Nästa	utmaning	i	den	sångtekniska	processen	handlade	om	texten	och	att	memorera.	I	
tidigare	instuderingstillfällen	har	memorering	inte	varit	något	hinder.	Eftersom	målet	
var	att	lära	hela	rollen	på	en	viss	tidsram	uppstod	en	tidspress,	vilket	medförde	att	
mycket	text	lärdes	på	kort	tid	och	att	den	inte	blev	förankrad	på	samma	sätt	som	vid	
noggrant	instuderande	av	ett	stycke	i	taget.	Som	exempel	på	detta	blandas	fraserna	på	
de	inspelade	gemensamma	lektionerna	ihop	och	i	konserten	i	Mikaelikyrkan	sjungs	sista	
frasen	”	dem	fall”	två	gånger.	Det	skulle	kunna	bero	på	nervositet	på	grund	av	osäkerhet	
under	de	gemensamma	lektionerna,	och	att	mina	tankar	i	Mikaelikyrkan	var	inriktade	
på	att	spela	teater	och	inte	på	texten,	vilket	är	min	slutsats	efter	att	ha	granskat	loggbok	
och	videofilmning.		
	
På	gemensam	lektion	är	benen	korsade,	armarna	letar	efter	en	trygg	punkt	och	blicken	
ser	ibland	ned	i	golvet.	Dessa	tecken	skulle	kunna	anses	som	osäkerhetstecken,	vilket	
inte	är	så	konstigt	eftersom	stycket	var	ganska	nytt	för	mig	då.	Denna	kroppshållning	
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finns	till	exempel	inte	kvar	i	Mikaelikyrkan,	processens	sista	konsert.	Med	andra	ord	
skulle	det	kunna	ses	som	att	kunskapen	har	blivit	transformerad	och	förankrad.		
	
En	annan	transformation	i	processen	av	instuderandet	av	Adele	handlar	om	tempo	och	
artikulation.	I	tidiga	inspelningar	är	tempot	allegro,	ca	120	bpm.		Innan	dokumentation-
en	med	ljud	fanns	i	processen,	skrevs	det	i	loggboken	att	fraserna	i	Mein	Herr	Marquis	
sjungs	kort	och	osammanhängande.	Efter	en	sånglektion	ändras	detta	till	legato,	vilket	
medförde	ett	långsammare	tempo.	Legatot	finns	kvar	till	slutet	av	processen,	men	tem-
pot	ökar,	och	texten	kommer	fram	mer,	vilket	resulterar	i	att	legatot	inte	hörs	lika	tyd-
ligt,	men	fungerar	istället	som	en	underliggande	faktor	som	binder	fraserna	samman	och	
egaliserar	vokalerna.	Tempot	på	sista	konsert	är	ca	170	bpm.	Texten	växte	fram	tydli-
gare	och	tydligare	i	takt	med	att	sångtekniska	svårigheter	bemästrades.	Glissando	blev	
tydligare	när	motivationen	kom	till	synes	i	analysen	av	stycket,	samma	sak	gällde	för	
accenter.		

4.3	Sammanfattning	
Instuderingsprocessen	innehåller	två	huvudteman:		
Tema	ett	(4.1)	handlade	om	resurser	och	medel	som	användes	vid	instuderingen.	Här	
presenteras	följande	underrubriker:	

- Verket	och	instuderandet,	där	resurser	såsom	noter	och	text	beskrivs.		
- Rösten	och	sångtekniskt	bemästrande,	vilka	medel	och	resurser	som	användes,	

samt	den	fysiska	och	mentala	hälsans	betydning.		
- Skratt,	där	skrattets	betydelse,	samt	en	skrattanalys	presenteras.	

	
I	tema	två	(	4.2)	beskrevs	processen	och	transformationer	med	underrubrikerna:		

- Instuderandet	och	verkets	process,	hur	min	kunskap	transformerades		
- Sångtekniken	och	röstens	process,	hur	min	röst	transformerades	och	tempo	och	

artikulationens	betydelse	
- Tradition,	en	beskrivning	av	avvikelser	från	notbilden	
- Skrattanalys	av	skrattarian,	där	skratt	framkom	i	övningsrummet		

	
Under	dessa	rubriker	har	tankar	om	sångtraditioner,	topptoner,	medvetenhet	och	vikten	
av	textförståelse	lyfts	fram.	Under	arbetet	började	jag	också	utforska	skratt	som	kompo-
nent	i	operasång.	Transformationen	av	kunskap	har	också	beskrivits	och	flera	moment	
stöds	av	loggboken	som	fördes	under	processens	gång.	Det	har	också	redogjorts	för	
vilka	semiotiska	resurser	och	medel	som	använts	i	linje	med	Selander	och	Kress	(2010)	
samt	genomförandet	av	processen	och	dess	resultat.		
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	diskuteras	faktorer	kring	studien,	processen	och	verket,	i	underrubriker-
na	Val	och	urval	av	medel	och	resurser,	Medlet	tradition	och	kompositionsförtrogenhet	i	
krock,	Sjung	aldrig	en	aria,	Textens	betydelse	som	resurs,	Konstnärlig	undersökning	mö-
ter	Design	för	lärande	och	Metoddiskussion.	Detta	ses	utifrån	forskningsfrågorna:		
1.	Hur	kan	jag	som	musiklärarstudent	närma	mig	en	operaroll	med	de	medel	och	semio-
tiska	resurser	jag	har	till	förfogande	i	min	utbildning	till	musiklärare		
2.	Hur	transformeras	kunskap	i	instuderandet	av	rollen?	

5.1	Resultatdiskussion		
I	avsnittet	förs	en	diskussion	kring	resultatet,	val	kontra	urval,	metoder,	textens	bety-
delse,	skrattets	betydelse	samt	en	diskussion	kring	valet	av	teoretiska	perspektiv.		

5.1.1	Val	och	urval	av	medel	och	resurser	
I	resultatet	visade	det	sig	att	det	var	medel	som	noter,	text,	gehör,	sångteknik	och	tradit-
ion	som	användes	i	föreliggande	studie.	En	fråga	som	skulle	kunna	ställas	är	varför	just	
dessa	medel	valts	och	inte	andra	medel.	Berg	(2014)	beskriver	under	tidigare	forskning	
en	musikalisk	och	dramatisk	tolkning	av	sina	arior.	Detta	är	ett	exempel	på	ett	medel	
som	inte	används	under	föreliggande	studie,	men	som	ger	arbetet	en	intressant	vinkel.	
Hon	har	också	satt	sin	roll	Cleopatra	in	i	nutiden,	vilket,	för	att	använda	ett	tidigare	citat	
ur	loggboken,	”ger	karaktären	flera	färger”.	Hur	rollen	Adele	gestaltas	på	scenen	tillhör	
enligt	mig	det	så	kallade	”område	3”	i	forskningsområdet,	vilket	ledde	till	att	det	inte	var	
möjligt	att	undersöka.	Däremot	skulle	tolkningen	och	levandegörandet	av	rollen	visa	sig	
vara	nyttiga	medel	att	använda	sig	av	i	instuderandet.		Lerme	(2014)	konkluderar	med	
att	lärare	hittar	sina	egna	instuderingsmetoder.	Hon	beskriver	texttolkning,	lyssning,	
visuella	bilder,	interpretation	och	notbild	som	gemensamma	medel	som	lärare	använder	
som	grund	i	sina	instuderingsprocesser.	Dessa	medel	för	lärandet	har	också	Lindquist	
(2016)	och	Sandström	(2013)	använt	sig	av	i	sina	arbeten.	Vid	olika	institutioner	finns	
olika	medel	till	hands.	Mina	medel	valdes	utifrån	musiklärarprogrammets	möjligheter.	
Om	uppgiften	Självständigt	arbete	1,	hade	varit	mer	omfattande	hade	också	flera	arior	
kunna	analyserats	och	beskrivits,	som	exempelvis	skrattarian	som	fick	en	skrattanalys.	
Urvalet	påverkar	resultatet.	Som	frågeställning	nummer	ett	ringar	in,	kommer	olika	me-
del	beroende	på	vilken	utbildning	eller	plats	man	befinner	sig	på	i	skrivande	stund	av-
göra	urval.	Tid	och	rum	blir	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	i	design	för	lärande	också	
resurser	och	medel	i	instuderingen.		

5.1.2	Medlet	tradition	och	kompositionsförtrogenhet	i	krock	
I	resultatet	visade	det	sig	att	en	krock	skedde	mellan	resurserna	tradition	och	vad	jag	
skulle	vilja	kalla	kompositionsförtrogenhet.	Under	processen	har	jag	samarbetat	med	
två	olika	pianister	som	resurs	för	instuderingen.	Ett	gott	samarbete	handlar	enligt	mig	
om	att	ge	och	ta	i	musicerandet,	vilket	också	var	utfallet	vid	olika	kammarmusiktillfällen.	
Ibland	stötte	vi	på	problem	i	till	exempel	frågan	om	traditioner	kontra	notbilden.	Som	
resultatet	visar	är	tradition	ett	medel	för	tolkningen	av	rollen	Adele	i	instuderingspro-
cessen.	En	av	diskussionerna	med	en	pianist	handlade	om	att	pianisten	önskade	att	följa	
notbilden,	såsom	Strauss	har	skrivit	i	Kalmus	klaverutdrag	(1999).	Pianisten	önskade	att	
jag	sjöng	"som	det	stod	skrivet"	vad	gällde	tempot	och	toner.	Själv	ville	jag	följa	tradit-
ionen	och	sjunga	som	arian	oftast	framförs.	Med	andra	ord,	pianisten	ville	göra	tonsätta-
ren	rättvisa	med	notbilden	som	utgångspunkt,	medan	jag	ville	följa	traditionen.	Ur	per-
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spektivet	design	för	lärande	skulle	man	kunna	säga	att	pianisten	valde	notbilden	som	
resurs	för	musicerandet,	medan	jag	valde	tradition,	vilket	innebär	att	använda	redskap	
som	gehör	och	analyser.	Olika	val	av	teckenskapande	förde	till	olika	resultat	i	det	kling-
ande	exemplet.	Som	tidigare	nämnts,	följdes	traditionen	i	slutändan.		
	
En	generell	fråga	som	kan	ställas	som	följd	av	detta	är	hur	utövare	i	musik	ska	förhålla	
sig	till	tradition.	Det	skulle	kunna	tänkas	att	det	fanns	alternativa	noter	för	Läderlappen	
där	traditionen	står	utskrivet,	något	som	är	vanligt	till	exempel	i	förlaget	Ricordis	utgåv-
or	av	den	italiensk	sångtraditionen	Bel	Cantos1	repertoar.	Nackdelen	är	då	frågan	om	
hur	det	prioriteras	och	förhåller	sig	till	den	ursprungliga	kompositionen.		Om	det	inte	
markeras	i	noterna,	vilket	det	vid	nuvarande	tidpunkt	inte	gör,	är	det	svårt	att	kunna	ta	
reda	på	hur	stycket	skall	framföras.		

5.1.3	Sjung	aldrig	en	aria!	
…	utan	sjung	istället	hela	rollen!	Efter	instuderingsprocessen	växte	det	fram	tankar	
kring	att	sjunga	enbart	en	aria	ur	en	opera	på	en	konsert,	och	inte	hela	roller	eller	ope-
ror.	Arian	blir	tagit	ur	sitt	sammanhang,	publiken	och	kanske	även	sångaren	vet	inte	vad	
som	har	hänt	innan	och	heller	inte	vad	som	händer	efter	att	arian	sjungs.	Det	skulle	
kunna	ses	som	att	man	klipper	ut	en	person	ur	en	bild	från	en	tidning.	Personen	ses,	
men	ingen	bakgrund,	ingen	kropp,	ingen	av	de	andra	som	var	med	på	bilden	och	heller	
inte	var	den	är	tagen.	En	fråga	som	skulle	kunna	ställas	är	om	rollens	multimodalitet	
enligt	Selander	och	Kress	(2010)	försvagas	när	en	aria	framförs	tagen	ur	sitt	samman-
hang.	Skrattarian	är	rolig	att	lyssna	på	om	man	ser	till	musikens	utformning,	men	som	
resultatet	visar	fick	upplevelsen	av	Adele	flera	dimensioner	när	jag	genom	arbetet	för-
djupade	min	förståelse	av	den.	Loggboken	beskriver	även	dimensionerna	som	färger	
som	kan	användas	vilket	i	perspektivet	design	för	lärande	skulle	kunna	översättas	till	
multimodalitet.	Svaret	på	varför	Adele	skrattar	visar	med	andra	ord	arian	från	en	annan	
vinkel.	Då	framkommer	också	humorn	i	verket,	vilket	bakgrundskapitlet	tog	upp	under	
beskrivningen	av	operett.	Humor	är	Läderlappens	och	operetters	grundsten.	Å	ena	sidan	
tappar	arian	sitt	värde	när	den	tas	ur	sitt	sammanhang,	å	andra	sidan	hade	det	tagit	för	
mycket	tid	att	alltid	framföra	hela	roller.	Lindquist	(2016),	Berg	(2014)	och	Sandström	
(2013)	sjunger	alla	hela	operaroller.		

5.1.4	Textens	betydelse	som	resurs	
Fördelen	med	översatta	verk	är	enligt	mig	att	trovärdigheten	från	sångaren	blir	större.	
Om	sångaren	sjunger	på	sitt	modersmål	skulle	det	kunna	tänkas	att	texten	oftast	ham-
nar	närmre	hjärtat	och	känslorna	än	om	den	sjungs	på	ett	främmande	språk.	Detta	
skulle	i	sådana	fall	kunna	leda	till	ett	bättre	framträdande.	För	att	anknyta	till	det	teore-
tiska	perspektivet	design	för	lärande	enligt	Selander	och	Kress	(2010)		skulle	det	kunna	
sägas	att	Adele	blir	mer	multimodal	när	texten	är	översatt	än	när	den	inte	är	det.	Förstå-
elsen	av	ordens	innebörd	ger	karaktären	Adele	liv.	Nackdelen	vid	översättningar	är	till	
exempel	att	det	kommer	att	hamna	andra	vokaler	på	topptoner,	vilket	kan	bli	sämre	ur	
en	sångteknisk	synvinkel	och	påverka	det	klingande	resultatet.	Eftersom	det	konstateras	
att	språkets	betydelse	spelar	en	stor	roll	i	instuderingsprocessen,	skulle	det	vara	en	för-
del	att	som	sånglärare	integrera	textanalys	och	språköversättning	i	sångundervisningen.		

																																																								
1	Bel	Canto	enligt	Store	norske	leksikon	(2016c)	är	en	sångtradition	med	vikt	på	röstens	expres-
sivitet,	flexibilitet	kombinerat	med	vackra	klangfärger.		
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5.1.5	Skratt	i	opera	
Genom	processens	gång	växte	tankar	om	skrattet	i	förhållandet	opera	och	sångteknik	
fram.	Som	resultatet	visar	provades	olika	typer	av	skratt	i	olika	delar	av	Adeles	arior.	
Mest	skratt	hittades	i	skrattarian	Mein	Herr	Marquis,	men	också	i	till	exempel	introdukt-
ionen.	De	olika	skratt-typerna	gav	olika	möjligheter	och	krävde	olika	tekniker.	Som	bli-
vande	sånglärare	skulle	skrattet	kunna	läras	med	hjälp	av	resurserna	i	sångtekniska	be-
grepp,	som	till	exempel	stackato,	stötande	toner,	stödet	som	stöter	i	magen,	legato,	och	
tempo	rubato	(rörligt).	Däremot	tror	jag	likaväl	sången	skulle	kunna	förklaras	genom	
skrattet,	skrattet	i	sig	själv	som	resurs,	eftersom	skrattet	är	en	naturlig	del	av	mänsklig	
kommunikation	bör	detta	hänga	ihop	på	ett	djupare	plan.		
	
Strauss	beskriver	skratten	med	olika	tecken	i	noterna	(Klavieruttdrag	Kalmus,	1999)		
Det	kan	vara	med	till	exempel	staccatobetäckningar,	crecendo/diminuendo		eller	accen-
ter.	Med	så	pass	mycket	information	tolkar	jag	notbilden	som	att	Strauss	själv	var	med-
veten	om	skrattet	i	operakonsten.	

	5.1.6	Konstnärlig	undersökning	möter	design	för	lärande	
”An	artist	changes	their	artistic	medium	into	a	medium	of	research”	skriver	Kirkkopelto	
(2011,	s.	3).		Som	resultatet	visar	har	processen	i	föreliggande	studie	blivit	ett	forsk-
ningsmedium	oberoende	av	dess	slutsatser.	Jag	har	själv	valt	ut	vilka	medel	och	resurser	
jag	vill	använda	mig	av.	Resultatet	är	unikt,	och	är	vad	Kirkkopelto	(2011)	skriver,	det	
som	gör	mig	till	en	expert	på	mediet	jag	själv	har	skapat.	Att	vara	forskare,	och	samtidigt	
utövare,	var	att	utföra	flera	processer	samtidigt.	Att	skriva	om	konstnärlig	undersökning	
och	samtidig	se	processen	utifrån	perspektivet	design	för	lärande	gav	mig,	så	att	säga,	
flera	roller	att	bemästra.	Det	är	i	linje	med	Kirkkopeltos	tankegång	bara	denna	process	
som	kommer	att	se	ut	på	detta	sätt	–	och	som	tidigare	beskrivits	är	detta	inget	recept	på	
hur	en	instuderingsprocess	går	till.	Å	andra	sidan	ledde	denna	process	till	insikter	i	just	
det	jag	letade	efter,	nämligen	en	lista	där	instudering	står	beskrivit	i	punktform	med	
exempel	och	förklaringar.	Kanske	finns	behovet	för	en	lista,	en	beskrivning	eller	bara	ett	
medvetandegörande	av	en	process	som	ett	medel	för	att	utvecklas	på	exempelvis	sitt	
instrument.	Både	den	konstnärliga	undersökningen	och	design	för	lärande	ger	forskaren	
medvetenhet	om	processer	som	uppstår	under	forskningen.		
	
Det	konstnärliga	undersökningsperspektivet	gav	möjligheten	att	fokusera	på	själva	pro-
jektet.	Mina	tankar	om	skrattet	i	opera	växte	fram,	just	för	att	den	konstnärliga	un-
dersökningen	gav	möjligheten	att	forska	med	frihet	utan	ramar.	Som	resultatet	visar	
skedde	flera	processer	parallellt.	Alla	dessa	processer	ledde	fram	till	vad	jag	kallar	
”Hedda	i	rollen	som	Adele”.	Det	var	också	dessa	processer	som	bildade	min	uppfattning	
om	Adele.		Lerme	(2014)	skriver	om	”inre	bilder”,	och	att	det	är	en	vanlig	del	av	en	in-
studeringsprocess.	Detta	arbete	har	inte	behandlat	begreppet	”inre	bilder”,	men	för	att	
jämföra	med	Lermes	(2013)	resultat	skulle	man	kunna	säga	att	jag	har	bildat	mig	en	inre	
uppfattning	av	Adele.	Detta	skulle	kunna	ses	som	en	inre	bild,	men	också,	för	att	an-
vända	ett	begrepp	från	design	för	lärande	enligt	Selander	och	Kress(2010),	har	kun-
skapen	transformerats	och	kommit	till	ett	nytt	uttryck.		

5.1.7	Metoddiskussion		
Föreliggande	studie	är	ett	självständigt	arbete	om	en	självobservation.	Det	skulle	kunna	
argumenteras	mot	det	faktum	att	det	är	ett	självständigt	arbete,	eftersom	flera	påverk-
ningar	har	funnits	i	processen.	Internet	har	till	exempel	varit	en	stor	resurs	som	har	an-
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vänts	och	påverkat	mina	beslut,	och	mitt	resultat.	Detsamma	har	människor	runt	mig	
gjort,	min	pianist,	min	handledare	och	även	publiken.	Publikens	reaktioner	både	under	
och	efter	konserttillfällen	har	varit	med	och	påverkat	mina	beslut	och	i	slutändan	mitt	
resultat.	Även	om	publiken,	konserten	och	gestaltandet	inte	har	varit	en	del	av	arbetet,	
utan	tillhör	område	3,	har	dessa	faktorer	spelat	in	och	påverkat	arbetet	nu	när	jag	ser	
det	i	efterhand.	Kunskapen	om	uppgiften	och	dess	ramar	har	med	andra	ord	också	trans-
formerats	och	blivit	medvetandegjort.	Frågeställning	nummer	två	handlar	först	och	
främst	om	de	nya	saker	jag	har	lärt	mig,	men	enligt	resonemanget	skulle	man	kunna	
säga	att	kunskapen	om	att	område	tre	existerade	påverkade	område	1	och	område	2,	
vilket	igen	gör	område	3	till	en	resurs	för	lärandet.		
	
Det	skulle	dock	vara	svårt	att	skriva	hela	arbetet	utan	yttre	påverkan,	och	resultatet	
hade	sett	annorlunda	ut.	Kanske	är	det	precis	det	som	behövs	för	att	stärka	objektivite-
ten	i	arbetet.	Om	jag	själv	hade	tagit	alla	beslut	oberoende	av	omgivningarna,	hade	
kanske	begreppet	självständighet	nått	en	annan	nivå.	I	alla	fall	skulle	man	enligt	per-
spektivet	design	för	lärande	kunna	säga	att	begreppet	självständigt	hade	fått	en	ny	inne-
börd	som	enlig	mig	lutar	mer	mot	begreppet	isolation.		
	
Loggbok,	video	och	ljudinspelningar	har	alla	fördelar	och	nackdelar.	I	loggboken	kan	det	
vara	svårt	att	konservera	en	realistisk	bild	av	situationen,	och	det	är	enbart	skriften	som	
återger	situationen.	Ljudinspelning	ger	möjlighet	att	lyssna	obegränsat	på	situationen,	
men	man	kan	inte	se	ansikten	eller	gester.	Videoinspelning	ger	båda	ansikten	och	gester	
men	också	denna	metod	är	enligt	Björndal(2009)	inte	en	realistisk	bild	av	verkligheten.	
Faktorer	som	till	exempel	känslor	finns	inte	med,	och	objektet	kan	bli	påverkad	och	
störd	av	kameran	i	rummet.	För	att	öka	tillförligheten	i	föreliggande	studie	valdes	alla	
tre	av	de	nämnda	metoderna	

5.2	Arbetets	betydelse		
Som	blivande	musiklärare	och	sångpedagog	kan	denna	studie	ha	betydelse	för	mig	i	mitt	
kommande	yrke.	Å	ena	sidan	har	en	instuderingsprocess	undersökts	på	djupet,	vilket	
har	medfört	många	erfarenheter	och	en	massa	ny	kunskap	om	inlärning	och	instudering	
och	hur	det	går	till.	Processen	har	medvetandegjort	moment	jag	inte	visste	fanns	med,	
vikten	av	att	vara	noggrann	och	kunskapen	om	att	tolka	och	analysera	till	exempel	resul-
tat	vilket	jag	absolut	kommer	att	använda	i	rollen	som	musiklärare.	Dessutom	har	den	
röstliga	utvecklingen	haft	betydelse	för	studien,	och	många	sångtekniska	svårigheter	har	
bemästrats.	Att	förstå	vilket	arbete	som	ligger	bakom	goda	röstliga	resultat	är	också	en	
lärdom	att	vidareföra	till	kommande	elever,	i	sång	och	i	andra	ämnen.	Resultatdelen	vi-
sar	på	olika	processer	som	pågick	under	instuderingen.	Dessa	avgränsningar	kan	också	
vara	något	att	ta	med	sig	in	i	undervisningssituationer.		
	
Å	andra	sidan	genomfördes	som	tidigare	nämnt	denna	studie	för	min	egen	del.	Syftet	är	
inte	att	skapa	en	lärobok	eller	ett	recept	på	hur	man	uppnår	goda	resultat,	utan	en	
självstudie	för	mig	själv.	Jag	vill	däremot	också	påpeka	att	mina	erfarenheter	skulle	
kunna	komma	till	nytta	hos	flera	än	mig	själv.	Denna	studie	får	på	grund	av	detta	absolut	
jämföras	med	andra	studier	och	användas	till	vidare	forskning.	Jag	hoppas	också	kunna	
inspirera	till	vidare	forskning	och	konstnärliga	undersökningar,	och	att	med	detta	ar-
bete	visa	på	värdet	i	att	forska	inom	det	konstnärliga	området.			
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5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten		
Det	har,	redan	i	inledningen,	beskrivits	en	områdesindelning	av	föreliggande	studie.	
Område	1,	utgångspunkten,	Område	2,	Instuderandet	och	Område	3	gestaltandet.		
Område	3	har	inte	undersökts	än,	vilket	jag	mycket	väl	skulle	kunna	tänka	mig	att	göra	i	
framtiden.	Det	kan	i	sådana	fall	komma	att	kräva	en	anställning	vid	en	opera,	eller	åt-
minstone	ett	arbete	om	operasångare.	Det	kan	exempelvis	innebära	en	riktig	uppsätt-
ning,	regissör,	kostymer,	och	alla	andra	medspelare	på	scenen.	Då	skulle	även	ensemble-
rollerna	kunna	analyseras	på	samma	sätt	som	Adele	i	föreliggande	studie.	
	
Frågan	om	”varför”	vissa	moment	väljs	och	vissa	inte	skulle	också	vara	intressant	att	
forska	vidare	i.	Varför	väljer	jag	att	lägga	vikten	vid	texten,	pianisten,	och	sångtekniska	
moment?	Vilka	andra	aspekter	har	valts	bort	och	skulle	de	eventuellt	tagits	med.	Dessu-
tom	skulle	det	kunna	vara	intressant	att	undersöka	om	valen	är	medvetna	kontra	omed-
vetna.	Studien	skulle	då	bli	alltmer	omfattande	och	djupgående	vilket	kan	ge	flera	resul-
tat	och	kanske	andra	slutsatser	än	vad	som	har	kommit	fram	i	föreliggande	studie.	Sam-
tidigt	kommer	det	alltid	att	finnas	ett	urval	framför	annat.	Jag	skulle	också	vilja	analy-
sera,	och	göra	egna	tolkningar	av	ariorna.		
	
En	annan	spännande	aspekt	skulle	vara	att	observera	en	elevs	instuderingsprocess	och	
hur	den	lär	sig	för	sedan	att	jämföra	med	processen	i	föreliggande	studie.	Det	skulle	
också	vara	intressant	att	se	på	hur	jag	som	lärare	använder	mig	av	kunskapen	jag	som	
forskare	och	utövande	musiker	har	tillägnat	mig	i	denna	process.	Det	skulle	bli	en	typ	av	
metaprocess	där	den	nya	processen	innebär	att	undersöka	hur	den	gamla	processen	
försiggår	i	en	ny	sättning.		
	
Skrattet	som	resurs	i	instuderingsprocessen	var	inte	en	del	av	den	ursprungliga	forsk-
ningsplanen.	Det	blev	helt	enkelt	en	ny	upptäckt	och	ett	medel	som	användes	för	läran-
det	och	den	konstnärliga	utforskningen	av	Adele.	Skrattet	i	opera	är	något	som	mycket	
väl	skulle	kunna	utforskas	i	fortsatta	forskning	och	utvecklingsarbeten.		
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Bilaga	1	
	
https://m.youtube.com/watch?v=gPAd-Nc92gQ	
	
Film	bestående	av	klipp	från	olika	delar	av	processen.	Filmen	är	under	2	minuter	lång,	
och	jag	ser	helst	att	hela	filmen	visas,	för	slutresultatets	skuld.		
	
Bilaga	2	
	
Inspelningar	som	använts:	
	
Da	shreibt	meine	schwester	Ida	,	Hämtad	2017-11-02	från	

https://www.youtube.com/watch?v=_VVT0XAJ3XQ		
	
Die	Fledermaus,	Hämtad	2017-11-02,	från		https://www.youtube.com/watch?v=Dka-

_N6KaG0		
	
Mein	Herr	Marquis,	Hämtad	2017-11-02,	från	

https://www.youtube.com/watch?v=npLZNoRoH2M		
	
Spiel	ich	die	Unschuld	vom	Lande,	Hämtad	2017-11-01,	från	

https://www.youtube.com/watch?v=s-RUbIIxIwE		
	
	
Bilaga	3 
Noter	med	anteckningar	från	processen	
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