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Sammanfattning 
Syftet med studien är att få en fördjupad insikt i vad lärandet av sångtekniken neutral utan luft 
innebär. För att undersöka detta har jag under en fem veckors period övat neutral utan luft i 
20-30 minuter, tre dagar i veckan. Under och efter övningspassen har loggbok använts för att 
dokumentera nya upplevelser av lärandeprocessen och utöver detta har även 5 videodoku-
mentationer av övningspass gjorts. I denna studie utgörs den teoretiska utgångspunkten av ett 
designteoretiskt perspektiv med fokus på vilka semiotiska resurser som används i lärandet. 
Studiens frågeställningar är: Vilka teckenskapande resurser används vid inlärningen av den 
nya funktionen så kallad neutral utan luft? Hur används dessa resurser? Resultatet visar att de 
viktigaste resurserna är kroppen och de sångtekniska elementen. Dessa resurser används för 
att åstadkomma ett stadigt och önskvärt resultat på ett oskadligt vis. I diskussionskapitlet dis-
kuterar jag de resurser som krävts i inlärningen av sångtekniken neutral utan luft.  
 
Nyckelord: sång, komplett sångteknik, designteori, videoobservation, loggbok, musikalisk ge-
staltning.	
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Abstract  
The purpose of the study is to gain a deepened insight in what the learning of the singing tech-
nique neutral without air can mean. To study this I have practiced neutral without air 20-30 
minutes per day, three times a week over a five weeks’ period. During and after every practice 
session I have written a log to document new personal experiences of the learning process. In 
addition to this I have documented five practice sessions with a video camera. The theoretical 
perspective of this study is design theory with focus on the semiotic resources used during the 
learning process. The study’s research questions are: Which semiotic resources are used dur-
ing learning the song technique known as neutral without air? How are these resources used? 
The results show that the most central resources that were used were the body and the vocal 
elements of the technique. These resources are used to achieve a steady and desirable result in 
an innocuously manner. In the discussion, I describe the necessary resources for the learning 
process of the song technique neutral without air. 
 
Keywords: singing, complete vocal technique, design theory, video observation, logbook, mu-
sical formulation.  
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Förord	
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egen kunskap inom området.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras och beskrivs det valda musikaliskt gestaltande projektet samt pro-
jektets problemformuleringar, syfte och frågeställningar. 

1.1 Inledande text 
Mitt intresse för sång har alltid varit stort men det är först sedan jag påbörjade min utbildning 
till sångpedagog som jag började intressera mig för sångtekniker på allvar. Mycket inom me-
toderna som jag stött på under min tid på denna utbildning har jag hört talas om i tidigare stu-
dier, men aldrig riktigt fördjupat mig i. Jag har under det senaste året insett att det inom sång-
undervisning kan vara svårt att förklara på ett sätt som eleverna förstår, men ibland även vara 
svårt att förevisa där den egna kompetensen brister. Det finns ett stort antal skolor, metoder 
och begrepp i omlopp och många olika namn för liknande tekniker, vilket jag har upplevt en 
stor förvirring kring. Denna studie ser jag som en stor möjlighet att fördjupa mig mer i en av 
dessa skolor för att jag, både som lärare och musiker, ska ha en bredare kompetens i min 
undervisning och mitt eget musicerande. Jag måste i mötet med olika elever kunna förebilda 
olika sångsätt för dem och förmodligen kommer de vilja sjunga på skilda sätt. För att kunna 
ge dem en bra undervisning är det därför en förutsättning att jag breddar min kunskap så 
mycket som möjligt. Inte bara som blivande sångpedagog utan även som musiker är det vik-
tigt att ha en bredd i sitt musicerande för att det musikaliska utövandet inte ska kännas be-
gränsat. Jag ser denna studie som en chans att fördjupa mig inom metoden Komplett sångtek-
nik1 och på så vis bredda min kompetens. Än så länge har jag endast stött på metoden i förbi-
gående och inte utforskat området med någon större medvetenhet. Jag skulle i denna studie 
vilja fokusera på en specifik funktion för att fördjupa mig inom tekniken, men även för att se 
om den utvalda funktionen utvecklas genom ett regelbundet övande. Förhoppningsvis kom-
mer jag genom studien kunna erhålla mer kunskap om hur jag kan arbeta som lärare och bidra 
till att synliggöra något tillvägagångssätt i hur en lärandeprocess kan se ut. Komplett sångtek-
nik tar upp många olika sätt att uppnå ett bra resultat inom olika sångtekniker på ett naturligt 
sätt. Sättet att uppnå en viss teknik på varierar från person till person och därför skiljer sig 
även tillvägagångssätten för olika individer. Jag har i denna studie valt att fokusera på funkt-
ionen2 neutral utan luft3, också kallad tät neutral, i högre tonlägen från Komplett Sångteknik 
eftersom min kunskap och förmåga brister inom detta område. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Genom att studera lärandeprocessen när jag utforskar funktionen neutral utan luft hoppas jag 
kunna tydliggöra och få en förståelse för hur inlärandet av en, för mig, ny sångteknik går till 
och kan te sig. Jag kan redan få en tät ton i högre tonlägen, men tonen låter ofta skarp och an-
strängd och jag saknar förståelse för hur ljudet uppstår samt hur jag skonsamt ska kunna öva 
denna funktion. För att kunna använda denna sångteknik i min egen undervisning och på ett 
bra sätt kunna förebilda för mina elever behöver jag skaffa mer kunskap om Komplett sång-
teknik och funktionen neutral utan luft. Med studien hoppas jag kunna bidra till praktiskt och 
teoretiskt fördjupad kunskap inom funktionen neutral utan luft samt att jag så småningom be-
härskar denna funktion. Kanske kan mitt arbete även vara givande för andra intressenter inom 
området.  

                                                
1 Komplett sångteknik: Sångmetod av Cathrine Sadolin som beskrivs i boken Komplett sångteknik (Sadolin, 
2009). 
2 Funktion är i detta sammanhang ett annat ord för en särskild sångteknik indelad efter hur mycket metall en ton 
har. 
3 Neutral utan luft: En funktion som används när rösten ska klinga tät och klar utan att låta kantig eller hård. 
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I denna studie vill jag titta närmare på hur jag lär mig sjunga i denna funktion samt vilka 
hjälpmedel jag använder mig av i processen. Syftet med studien är att få en fördjupad insikt i 
vad lärandet av sångtekniken neutral utan luft innebär. Studiens frågeställningar är följande: 
 

1. Vilka teckenskapande resurser används vid lärandet av funktionen neutral utan luft? 
2. Hur används dessa resurser? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur och forskning inom området samt det designteoretiska per-
spektivet som ligger till grund för studien. 

2.1 Områdesorientering 
Föreliggande studie har sin grund i Cathrine Sadolins (2009) sångteknik som presenteras i 
boken Komplett sångteknik. Sadolin är även grundaren av institutet The Complete Vocal Insti-
tute (CVI) där både sångare och sångpedagoger utbildar sig inom metoden. Kärnan i Komplett 
Sångteknik handlar om att hjälpa sångare att ta ansvar för sin egen röstutveckling. Metoden 
innehåller övningar och förklaringar med syfte att sjunga på ett fritt och naturligt sätt. Sadolin 
beskriver tre grundprinciper för att säkra ett sunt sångsätt. Dessa är stöd4, nödvändig twang 
samt att undvika framskjutning av käke och spänning av läppar. Twang innebär att la-
rynxtubens5 öppning görs mindre genom att den nedre delen av struplocket och kannbrosken6 
förs närmre varandra. Ljudet blir då klarare och tätare och volymen kan ökas. Viss twang är 
nödvändigt för att uppnå en fri och obehindrad röstanvändning. Sadolin pratar även om klang-
färg7, effekter8 och hur man kan förebygga eller åtgärda röstproblem. Vidare delar hon in an-
vändandet av rösten i fyra funktioner, neutral, curbing, overdrive och edge. Dessa funktioner 
baseras på graden av metall9 i tonen. Neutral är den enda icke-metalliska funktionen. Curbing 
är halvmetallisk medan overdrive och edge är helmetalliska. Sadolin ger en överblick över 
varje funktions fördelar och begränsningar och därmed även en överblick över röstens möjlig-
heter. Inom vissa funktioner är det möjligt att utföra saker som inte fungerar i andra. Detta 
kan gälla volym, klang eller artikulation, men handlar också om att inte anstränga rösten i 
onödan. De flesta sångare föredrar vissa funktioner och övar mest på dessa, men enligt Sado-
lin är det viktigt att regelbundet kontrollera alla funktioner. För att veta vilka begränsningar 
funktionerna har och hur en sångare ska förhålla sig till detta är det viktigt att känna igen de 
olika funktionerna. Som tidigare nämnts är neutral den enda icke-metalliska funktionen och 
även den enda funktion som går att sjunga luftigt i utan att skada rösten. Med hjälp av 
twangad larynxtub och ljus klangfärg är det dock möjligt att hitta ett metall-liknande sound 
inom neutral som kräver mindre energi än de metalliska funktionerna.  Karaktären på soundet 
som produceras i neutral är ofta mjuk. De två ytterligheterna inom denna funktion kallas neu-
tral med luft och neutral utan luft. I neutral med luft är karaktären generellt mjukare och to-
nerna mer luftiga än i neutral utan luft. Neutral utan luft används ofta när rösten ska vara utan 
metall men ändå klinga tät och klar. För att göra ljudet mindre luftigt krävs korrekt stöd och 
nödvändig twang. Neutral är den mest använda funktionen inom sångundervisning för kvin-
nor i västvärlden. Män använder ofta fler funktioner. Neutral är generellt en funktion med vo-
lym från svag (pp) till halvstark (mf), men i den höga delen av rösten (C2 och uppåt för kvin-
nor) är det möjligt att uppnå en mycket stor volym (ff) med neutral utan luft. Neutral kan an-
vändas i alla delar av rösten, med alla vokaler och alla klangfärger.  
 

                                                
4 Stöd: Att motarbeta diafragmans naturliga strävan att efter inandning slappna av och släppa ut den inandade 
luften genom att motarbeta diafragmans rörelse (Sadolin, 2009).  
5 Larynxtub: Rörformat utrymme ovanför stämbanden. Larynx är ett annat ord för struphuvudet.  
6 Kannbrosk: Stämbanden fäster i detta brosk i struphuvudet. De styr stämbandens rörelse i sidled och i stämban-
dens längd (Sundberg 1986). 
7 Klangfärg: Röstens specifika karaktär, vilken påverkas av medklingande övertoner. När tonen passerar genom 
ansatsröret bildas klangfärgen och om ansatsrörets form ändras kan klangfärgen blir ljusare eller mörkare. 
8 Effekter: Specifika ljudeffekter som förstärker sångarens uttryck och stil (Sadolin, 2009).  
9 Metall: En kantigare, hårdare eller råare karaktär på ljudet (Sadolin 2009). 
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För att uppnå funktionen neutral utan luft måste sångaren, enligt Sadolin (2009), etablera en 
avslappnad käke samt använda korrekt stöd och nödvändig twang av larynxtuben. Sadolin 
förklarar att det finns olika sätt att hitta twang, där ett är att härma spädbarnsgråt. Sadolin tar 
även upp förslag på hur sångaren med hjälp av olika klangfärg kan göra tonen starkare och 
fylligare eller skarpare och starkare. Den fylliga klangen, det vill säga den mörka klangfärgen, 
uppnås genom att göra ansatsröret10 större, det vill säga genom att öppna munnen lite mer, ha 
avslappnade mungipor, höja mjuka gommen11 och sänka struphuvudet. Ett skarpare ljud, det 
vill säga den ljusa klangfärgen, kan uppnås genom att använda distinkt twang, höjt struphu-
vud, leende mun och sänkt mjuk gom. Sadolin hävdar även att alla lär sig på olika vis. Vissa 
sångare behöver den teoretiska bakgrunden för att kunna förstå, medan andra förstår bättre ge-
nom att höra, känna igen och härma. Teckningar och översikter fungerar bäst för en del me-
dan andra använder sin föreställningsförmåga. 
 
Sundberg (1986) behandlar synen på ett register som ett fonationsfrekvensområde12 där alla 
toner låter på ett liknande vis och även verkar skapas på ett likartat sätt. Sundberg menar, till 
skillnad från Sadolin, att det finns två grundregister, modalregistret13 och falsettregistret14. 
Hos kvinnor brukar man också prata om ett mellanregister. Till skillnad från Sadolin delar 
Sundberg in rösten i två register för män och tre för kvinnor. Enligt Sundberg är en strävan 
inom den klassiska sångpedagogiken att minska de klangliga skillnaderna mellan dessa regis-
ter, vilket kallas egalisering. Sundberg menar att det som ligger bakom att det finns olika re-
gister är mekanismen i glottisfunktionen och syftar då på förhållandet mellan luftflödet genom 
glottis15 och subglottiskt tryck16. 
 
Vidare uppmärksammar Sundberg (1986) larynxhöjdens inverkan på formantfrekvenserna17 
och att pressad fonation18 ofta kopplas samman med ett ovanligt högt larynx. Han påpekar 
även att de som arbetar med sång brukar sträva efter en larynxinställning som är behaglig vid 
alla fonationsfrekvenser och att en låg larynxinställning är gynnsam i sång. Vidare menar 
Sundberg att sambandet mellan larynxhöjd och röstklang går att urskilja i hur röstklangen blir 
mörkare av sänkt larynx och ljusare och gällare med högt larynx.  
 
Sundberg (1986) diskuterar även svårigheten för en sångare att förstå hur den egna rösten lå-
ter utifrån. Arbetar en sångare för att låta på ett visst sätt är det i realtid bara möjligt att upp-
fatta det från ens egna öron, vilket inte alltid låter likadant i andras. Även Green (2003) tar 
upp detta och menar att sång är ett instrument som skiljer sig från övriga just eftersom en 
sångares instrument är just den egna kroppen. I vår tid har vi visserligen tillgång till inspel-
ningsutrustning och verktyg för att se hur det ser ut inuti kroppen, men i realtid är det svårare 
att avgöra det objektiva resultatet av sin sång. Green menar även att utmaningen som det inne-
bär att lära sig ett instrument blir ännu lite större i och med att kroppen ständigt förändras. 
Sundberg (1986) beskriver två olika sätt att förstå vad som sker i kroppen, intuitivt och analy-

                                                
10 Ansatsrör: De håligheter som bildas av svalg och mun (Sundberg 1986).  
11 Mjuk gom: Den mjuka vävnad som sitter längst bak i munnens tak och påverkar om språkljudet som uppstår 
blir nasalt eller inte (Sundberg 1986).  
12 Fonationsfrekvensområde: Röstfrekvens- eller tonhöjdsområde (Sundberg 1986).  
13 Modalregistret: Kallas också fullröst. Den del av rösten som används vid tal (Sundberg 1986).  
14 Falsettregistret: Den högre delen av rösten (Sundberg 1986).  
15 Glottis: Springan mellan stämbanden (Sundberg 1986).  
16 Subglottiskt tryck: Lufttrycket mot stämbanden (Sundberg 1986).  
17 Formantfrekvens: Övertonsfrekvenser i ansatsrörets resonansutrymmen (Sundberg 1986).  
18 Pressad fonation: Ett högt subglottiskt tryck mot stämbanden (Sundberg 1986).  
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tiskt. Den ena typen av sångare arbetar helt intuitivt och analyserar sällan utan har mer svä-
vande idéer om vad som egentligen sker. Den andra typen arbetar mer analytiskt och är med-
veten om det mesta som denne gör och vad som sker. Vidare diskuterar Sundberg faran med 
en mer sakligt inriktad terminologi, som talar om till exempel larynxhöjd och tungform, i och 
med att det är lätt att bli fångad av sådana omusikaliska begrepp istället för att fokusera på det 
musikaliska arbetet. 
 
Arder (2001) riktar sin bok till både sångstudenter och redan praktiserande pedagoger med 
syftet att ge en större förståelse för vad bra sångteknik egentligen är och hur den ska uppnås. 
Arder menar att den grundläggande sångtekniken bör vara gemensam för alla sångare, oavsett 
genreinriktning. En bra grund för fördjupat arbete med olika klangkvalitéer bygger dels på 
kroppens hållning, men även på kunskap och färdigheter i användandet av de muskler som 
gör rösten flexibel och smidig. För att kunna producera toner måste kroppen aktiveras med 
avspänning och anspänning. Arder skriver bland annat om röstkompression och vikten av att 
balansen mellan lufttryck och stämläpparnas kompression19 är rätt. En skarp klang som låter 
pressad kallas för överkomprimerad ton och en ton som låter klanglös, matt och luftig kallas 
för underkomprimerad ton. Är balansen rätt rör sig stämläpparna fritt, utandningsluften ut-
nyttjas effektivt och rösten blir rik på övertoner.  
 
Brown (1996) diskuterar hur sångare kan utveckla sunda sångvanor. Bland annat menar 
Brown att ingen kan förvänta sig att rösten låter och är exakt likadan varje dag, särskilt inte 
vid dagens början, och betonar vikten av att känna efter vad rösten behöver. Att varje dag in-
nan övning börja mjukt med uppvärmning och avslappning av muskler i hela kroppen ser 
Brown som en självklarhet och han tar även upp vikten av mental förberedelse. Med mental 
förberedelse syftar han i detta fall på att memorera en övning eller ett stycke och noggrant 
tänka igenom händelseförloppet innan det fysiska utförandet. Enligt Brown kan detta hjälpa 
den motoriska koordinationen och den nödvändiga förinställningen som krävs i utförandet. 
Vidare pratar Brown om att även om vi alla har samma anatomi har vi egna unika karaktärer 
vilket lärare måste uppmärksamma.  
  
Zangger Borch (2005) behandlar olika sångtekniker och ger tips på hur en sångare med hjälp 
av rätt lufttryck, tonläge och struphuvudsställning kan uppnå dessa. Zangger Borch menar 
bland annat att det är mängden luft som tillåts passera genom stämbandsspringan som avgör 
om tonen uppfattas som luftig eller tät. I högre tonlägen finns ofta ett naturligt läckage. Angå-
ende benämningar på de olika registren, eller funktionerna, använder Zangger Borch sig av 
bröstregister och falsett. Precis som Sundberg menar Zangger Borch att den hörbara skillna-
den mellan dessa register beror på aktiviteten i vokalismuskeln. När denna muskel dras sam-
man vibrerar stämbanden med större massa. Vidare pratar Zangger Borch om att struphuvu-
dets placering kan vara hög, låg eller neutral och att ljudet förändras beroende på denna place-
ring. Rummet i ansatsröret blir med sänkt struphuvud större och längre, vilket innebär en dju-
pare klang. Ett högt struphuvud innebär det omvända, alltså ett kortare ansatsrör med en lju-
sare klang. Vidare pratar Zangger Borch även om twang och att det är svårt att använda rätt 
muskler för att åstadkomma twang utan att pressa ihop stämbanden för hårt. Om detta utförs 
fel kan det leda till rösttrötthet.  
 
Seth Riggs är en framgångsrik sångpedagog som har utvecklat sångmetoden Speech level 
singing. Henny (2009) beskriver  Riggs teori om att ett högt larynx leder till att sångares rös-
ter blir ansträngda och spricker vid högre tonhöjder. Detta kallar Riggs för en vokal brygga, 

                                                
19 Stämläppar: Där tonen alstras. Sitter inuti struphuvudet (Sundberg 1986).  
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vilket uppstår när resonansen i rösten förflyttas. Riggs sångmetod går ut på att bemästra dessa 
bryggor och innebär att larynxtuben ska ha samma placering som när sångaren pratar. Vidare 
konstaterar Riggs att sångpedagoger ofta specialiserar sig inom en genre, men att grundtekni-
ken inom genrerna praktiskt taget är detsamma. Riggs påpekar även vikten av att erkänna de 
olika bryggorna i rösten, eftersom det annars leder till undermålig undervisning i form av ett 
begränsande av rösten.  
 
Hallberg (1999) menar att det inom röstfysisk träning finns gemensamma utgångspunkter 
inom alla genrer. Den avgörande skillnaden mellan genrerna är enligt Hallberg hur sångaren 
väljer att använda sitt instrument och bearbeta sitt musikaliska material. Författaren menar att 
afrosångens starkt utåtriktade och raka ideal är beroende av ansatsrörets form och en stark 
luftström, samt ett stort lufttryck mot stämläpparna för att tonen ska bli komprimerad. Vidare 
hävdar Hallberg att sångteknisk träning strävar efter naturlighet och avspändhet. Hallberg me-
nar att skarvar eller brott mellan registren kan försvinna genom träning i att undvika spän-
ningar eller kompensatorisk muskelinställning i hals och käke. Registret som används i högre 
lägen, av Hallberg kallat randregister, är ett register där endast kanterna på stämläpparna 
svänger. På grund av detta förlorar rösten en del av sin tyngd, vilket leder till att tonen ofta lå-
ter spröd och luftig. Den kan dock tränas till att bli intensivare. Hallberg hävdar även att ett 
ordentligt stöd krävs för att sjunga starkare i högre lägen. 
 
Enligt Schenck (2000) är det starkaste budskapet i vår undervisning vad vi gör och hur vi gör 
det. Författaren menar att tidigare upplevelser av musicerandet är avgörande för att kunna mu-
sicera på ett naturligt och avspänt sätt. En onaturlig användning av kroppen begränsar både 
spelförmågan och glädjen och det är därför viktigt att läraren i sin metodik främjar det bästa 
möjliga förhållandet mellan spelet och kroppen. Läraren måste själv förstå och ha hittat en 
fungerande väg i sitt eget musicerande för att kunna vara en god förebild i sin undervisning. 
Schenck pratar även om stigen i snön, vars princip bygger på att när vi gjort en sak är det lät-
tare att göra samma sak en gång till. Det första försöket att öva in en ny färdighet är det vik-
tigaste eftersom det troligtvis är samma bana som du kommer följa nästa gång. Medvetenhet 
om denna huvudregel i övning är därför viktig om man önskar att utveckla sig i en särskild 
riktning. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Harrison (2003) har i två studier undersökt några av de kvaliteter som, enligt studenter och lä-
rare, är önskvärda för en sångpedagog. Studierna genomfördes i England, Australien och Ka-
nada via enkäter som riktades dels till sångelever dels till sångpedagoger. Sångpedagogerna 
undervisade i ett brett spektrum av genrer, bland annat opera, jazz och populärmusik. En del 
av de aspekter som undersöktes var balansen lärare-artist, musikalisk kompetens och kunskap 
om den vokala apparaten. Enligt Harrisons resultatsammanställning värdesattes följande kva-
liteter högst: respekt för individen och flexibilitet, kunskap om de fysiska aspekterna av sång, 
kunskap om lämplig repertoar, färdighet inom gehör, piano, språk och organisering samt för-
mågan att kommunicera med entusiasm, uppmuntran, gott humör och tålamod. 
 
Nafisi (2010) har undersökt användandet av gester som ett verktyg för att kommunicera peda-
gogiska koncept i enskild sångundervisning. Studien baserades på videoobservation av 18 
universitetssånglektioner med fem olika sångpedagoger som genomfördes under fem dagar. 
Resultatet visar att gester är ett ofta förekommande verktyg. I resultatet kunde även gesterna 
delas in i tre kategorier: fysiologiska (physiological), musikaliska (musical) och sensationsre-
laterade (sensation-related). 
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Zangger Borch (2008) undersökte i sin studie vilka fonatoriska och resonatoriska kännetecken 
en erfaren sångare använder i olika populärmusikstilar. Stilarna som undersöktes var rock, 
pop, soul och dansband. Undersökningen syftade till att sätta in sångsätten i dessa genrer i ut-
arbetade fontationskartor. Resultatet av studien visar att en rocksångare sjunger med högre 
subglottalt tryck och närmare pressad fonation än sångare inom de övriga genrerna. Extremlä-
get åt andra hållet är dansbandsångare, medan sångare inom pop och soul har värden i mitten 
på fonationskartorna.  
 
Vad experter på sång inom populärmusikgenrer menar med twang, har undersökts i en studie 
av Sundberg och Thalén (2010). Vid studiens början fick en sångerska sjunga ett antal exem-
pel med twang och icke-twang. Detta följdes av ett lyssnarförsök då experter klassificerade 
exemplen som twang eller icke-twang. Under detta försök klassificerades nästan alla exempel 
som sångerskan avsett. Därefter analyserades röstens klangbestämmande faktorer: subglot-
tiska trycket, egenskaperna hos det pulserande luftflödet genom glottisspringan (röstkällan) 
och resonanserna i svalg- munhålekaviteten. Resultaten visar att skillnaderna i formanter var 
viktigare än röstkällans egenskaper vid bedömande av hur mycket twang tonen hade.   

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie har sin utgångspunkt i det designteoretiska perspektivet som bygger på ett me-
ningsskapande med hjälp av olika teckenvärldar. Det är utifrån detta perspektiv som analys 
och bearbetning av det dokumenterade materialet kommer att ske. I detta avsnitt beskrivs be-
greppen teckensystem, multimodalitet, transformation, mimesis och design.  

2.3.1 Tecken och teckensystem 
Det designteoretiska perspektivet har sin grund i det socialsemiotiska perspektivet där skilda 
tecken och teckensystem utgör grunden för det som binder samman individen och kulturen 
(Rostvall & Selander 2010). Lärande ses enligt Selander och Kress (2010) som en ökad för-
måga att med hjälp av olika teckenvärldar förstå och handla meningsfullt i ett socialt samman-
hang. Vidare menar Selander och Kress att människan utvecklar teckenvärldar av många olika 
slag, såväl språkliga som materiella eller kroppsliga, till exempel ljud, tal, gester, linjer och 
punkter. Dessa mynnar i sin tur ut i exempelvis matematiska tecken, skrivtecken och teck-
ningar som sedan kan kombineras och bilda böcker, radio och tv. Beroende på hur vi tilldelar 
något en mening skapar dessa tecken mening och sammanhang i relation till omvärlden. Ord, 
kroppsspråk och föremål får sin betydelse i det sociala sammanhang där de skapas och an-
vänds och betyder alltså inget i sig själva. Varje tecken i teckensystemen som människor an-
vänder i sin kommunikation har begränsningar för vilka budskap som kan förmedlas. Enligt 
Sandberg Jurström (2011) beror skapandet av mening på det sociala och kulturella samman-
hanget som den lärande vistas i. I olika sammanhang och genom samspråk och samhandlande 
kommer människor fram till betydelser och innebörder. Vi skapar tecken som representerar 
något och enligt Selander och Kress (2010) kan lärandet synliggöras av hur olika aspekter re-
presenteras med hjälp av teckenskapande resurser. Semiotiska resurser är ett begrepp som an-
vänds inom det socialsemiotiska perspektivet och syftar på alla de olika sätt som mening kan 
skapas, exempelvis gester, tal och övriga kommunikativa tecken (Kempe & West, 2010). 
Teckensystemen fungerar alltså på samma vis som semiotiska resurser och olika typer av me-
ning och budskap kan lyftas fram genom användandet av olika resurser. Vidare menar Selan-
der och Kress (2010) att meningsskapande kan ses som en kreativ handling då individen om-
skapar, eller re-designar, redan existerande representationer. 
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2.3.2 Multimodalitet 
Enligt Rostvall och Selander (2010) innehåller vår kommunikation flera olika teckensystem 
som verkar parallellt för att förmedla olika typer av mening och budskap. Även lärandesituat-
ioner innehåller kommunikation och därmed även olika teckensystem. Kempe och West 
(2010) menar att multimodalitet innebär att människor designar den egna förståelsen med 
hjälp av många olika teckensystem som samverkar. Budskapen som förmedlas genom multi-
modalitet kan antingen förstärka eller motsäga varandra. Ett budskap som förmedlas med text 
kan till exempel förstärkas med bilder eller ljud. Detta kallas för multimodal kommunikation. 
Det skrivna språket har enligt Selander och Kress (2010) fått en särställning bland de många 
olika teckensystem som människor använder. Vidare betonar dock författarna vikten av även 
andra teckenvärldar eftersom vår kommunikation är uppbyggd av mer än bara språk och text. 
Under historiens gång har människan ofta varierat användandet av teckensystem, till exempel 
har språket ofta kompletterats med gester eller bilder. Med den nya tekniken finns nu ännu 
fler teckenvärldar som kan förstärka budskapet, i form av till exempel inspelad musik. 

2.3.3 Transformation och mimesis 
Selander och Kress (2010) menar att kunskap framträder genom de olika sätt som en individ 
representerar världen på, men även hur individen förstår och förhåller sig till denna värld. Hur 
en individ representerar förståelsen av ett klassifikationssystem visar hur väl individen i fråga 
har uppfattat och förstått klassifikationer såsom generella aspekter, särskilda drag eller ord-
ningsföljden på sakerna. Transformation kan förstås som ett sätt att bearbeta och omgestalta 
information. Detta kan ske genom en re-design, vilket innebär att en individ till exempel läser 
en text och sedan själv skriver en ny text där denne beskriver eller analyserar det lästa. En ge-
staltning kan även ske genom ett nytt medium, till exempel genom att texten omvandlas till en 
bild. Detta kallas enligt Selander och Kress för transduction. En representation innebär hur en 
individ uppfattar världen och är ett sätt att visa hur man förstår den, men det är inte någon 
sann återspegling av hur något är. Lärande tydliggörs i skillnader mellan representationer vid 
olika tillfällen. Enligt Selander och Kress är transformationen av information och representat-
ioner av lärande de intressanta aspekterna av lärande. Rostvall och Selander (2010) menar att 
det som är typiskt för alla typer av kommunikation är den transformativa processen som tolk-
andet av budskapen och därefter att bearbeta och gestalta sin egen förståelse av vad dessa in-
nebär. Kempe och West (2010) menar att eleven i musikundervisning behöver tolka sin lära-
res musikaliska spel och sedan transformera informationen till det egna instrumentet och själv 
skapa en musikalisk gestaltning baserat på det eleven har förstått och uppfattat av lärarens 
spel. Selander och Kress (2010) hävdar att individer även lär sig genom att göra som andra 
gör. Detta kallar författarna för mimesis, alltså människans sätt att lära sig genom att härma.  
Enligt Kempe och West (2010) är imitation förmodligen den transformationsprocess som är 
minst krävande för oss eftersom vi i stort sett transformerar sinnesintrycken till handlingar 
samtidigt som vi härmar.  

2.3.4 Design 
Enligt Selander och Kress (2010) handlar begreppet design om att forma idéer, begrepp och 
mönster för att skapa en ny produkt. Vidare menar Selander och Kress att design även invol-
verar kombinationen av funktion och estetiska aspekter. Förändringsprocessen i begreppet de-
sign handlar om att utveckla och genomföra nya lösningar i särskilda sociala sammanhang 
och därmed skapa nya sätt att ordna världen. Design innebär alltså att lägga något till världen 
som inte fanns där innan. Selander och Kress menar att det handlar om att skapa något nytt, 
att omskapa något eller att använda något på ett nytt sätt. Design handlar om att använda sig 
av de olika resurser som finns tillgängliga för att skapa mening.  
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Didaktisk design innebär enligt Selander och Kress (2010) hur sociala processer och förutsätt-
ningar för lärande kan skapas och hur människor i egna meningsskapande processer åter-
skapar och re-designar information. På detta vis kan läraren ses som en designer som genom 
sin planering, användandet av olika resurser och upplägget på lektionen designar sin undervis-
ning. Eleven, det vill säga mottagaren av lärarens design, är inte bara mottagare utan även 
skapare eftersom även eleven designar sitt eget lärande. Detta sker till exempel genom att ele-
ven antingen väljer eller väljer bort informationen som denne möter för att sedan använda 
denna information i sitt eget meningsskapande. Lärandet kan enligt Selander och Kress ses 
som ett nytt sätt att bredda sin repertoar för att förstå och handla meningsfullt i ett socialt 
sammanhang. Vidare menar de att lärande kan förstås som en designad, multimodal aktivitet.  
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3 Metodkapitel 
I detta avsnitt presenteras det musikaliskt gestaltande projektet och hur den genomförda stu-
dien har designats. Här presenteras hur materialet har bearbetats och analyserats och utöver 
det diskuteras även studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta kapitel presenteras forskningsmetoderna som används i denna studie, videoinspelning 
och loggbok. 

3.1.1 Videoobservation 
Den huvudsakliga dokumentationen under denna studie har varit videoinspelningar. Eftersom 
videoinspelningen kan visa hur jag arbetar med kroppen och även kan ta upp ljud på hur det 
låter när jag sjunger är denna metod relevant för studien.  
 
Enligt Bjørndal (2005) finns det två huvudsakliga fördelar med ljud- och videoinspelningar. 
Den ena av dessa är att observatören kan konservera och spara observationer av ett pedago-
giskt ögonblick som annars aldrig skulle ha blivit registrerat. Videoinspelningen kan sedan 
ses flera gånger och ge en fördjupad förståelse för vad som sker. Den andra fördelen är att fil-
men bevarar alla detaljer och att observatören kan upptäcka något nytt varje gång denne tittar 
på filmen. Observatören begränsas inte av sin minneskapacitet utan kan observera samma si-
tuation gång på gång och fokusera på olika saker vid varje tillfälle. På detta vis kan en ingå-
ende förståelse av komplicerade samspel etableras. Bjørndal menar även att videoinspelningar 
bidrar till att öka personens självkännedom eftersom en kan se på sig själv med viss kritisk di-
stans. På detta vis, menar Bjørndal, är det ofta både tankeväckande och lärorikt att vara sin 
egen observatör och det kan bidra till en djupare förståelse för andras sätt att se på ens hand-
lande.  
 
Bjørndal (2005) lyfter även en del nackdelar, som till exempel att en videoinspelning inte all-
tid stämmer överens med verkligheten. Inspelningen är enbart en representation av verklig-
heten och kan aldrig bli en exakt kopia. Representationerna utgör därför endast ett begränsat 
och färgat urval av den valda situationen. Bjørndal menar att en stor nackdel är teknikens be-
gränsningar, där till exempel videokameran enbart kan registrera stimuli för två av våra sin-
nen, syn och hörsel. Andra sinnen som känsel, smak och lukt utesluts då, vilket innebär att vi 
inte kan återuppleva en situation exakt genom en videoinspelning. Dessutom menar Bjørndal 
att en risk kan vara att personerna och därmed situationen påverkas av att tillfället spelas in. 
Om de vet att de spelas in kan det färga och påverka deras uppförande och därmed göra det 
onaturligt eller konstlat. Dock nämner Bjørndal även att studier som har gjorts kring inspel-
ningar pekar på att de flesta individer fort vänjer sig vid den inspelade situationen och glöm-
mer bort kameran. Ytterligare en nackdel är enligt Bjørndal att personen som sköter videoka-
meran avgör vilket innehåll som kommer med i inspelningen och beroende på placering kan 
viktig information hamna utanför kameravinkeln. Även de valda inställningarna på videoka-
meran är avgörande för vad som kan observeras och vilken information som registreras eller 
hamnar i bakgrunden. Till exempel kan en zoomad bild ge en mer detaljerad skildring av ex-
empelvis mimiken hos en individ, medan en mer utzoomad bild kan registrera samspelet hos 
flera individer.  
 
Enligt Bjørndal (2005) innebär transkriberingen av en videoinspelning att något överförs från 
ett teckensystem till ett annat. Oftast medför detta att verbala och ickeverbala skeenden och 
beteenden överförs från videoinspelningen till text. När överföringen till text är färdig hävdar 



 

 16 

Bjørndal att upptäckandet av mönster underlättas och att det med större enkelhet går att sticka 
in eventuella stödord, göra understrykningar och markera mönster i analysen. Vidare betonar 
dock Bjørndal att transkribering är ett tidskrävande arbete och att det kan underlätta att be-
gränsa inspelningen eller enbart transkribera kortare sekvenser av det filmade materialet. Att 
vara konsekvent och noggrann i sin transkribering menar Bjørndal är av största vikt. Transkri-
beringen är, på samma vis som videoinspelningen, inte en exakt återspegling av verkligheten. 

3.1.2 Loggbok 
I denna studie användes, som komplement till videoinspelningen, även skrivande av loggbok. 
Enligt Bjørndal (2005) kan loggboksskrivande uppfattas som en metod för att främja den inre 
dialogen. Tid avsätts systematiskt för reflektion över den egna praktiken, vilket annars kanske 
åsidosätts. Dessutom ger loggboken utrymme för att beskriva känslan av något, tankar kring 
en situation och händelseförlopp. Loggboksskrivandets syfte är, enligt Bjørndal, att genom en 
skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse för ett skeende.  
 
Bjørndal (2005) beskriver även vilka olika typer av loggböcker som en studie kan byggas 
kring och han hävdar att loggboksskrivande bör grunda sig på den konkreta situationen. Detta 
kan annars leda till att personen snarare känner sig låst i sitt loggboksskrivande. Bjørndal me-
nar att användandet av en ostrukturerad loggbok utan kategorier ger möjlighet till att upptäcka 
halvt omedvetna aspekter eller sådant som observatören inte har funderat över. En nackdel 
med en ostrukturerad loggbok är dock att det, särskilt om loggboken förs över en längre tid 
och innehåller mer text, kan vara svårt att tolka informationen som skrivits och därmed även 
uppstå svårigheter i försöken att kartlägga mönster. Vidare skriver Bjørndal även om en struk-
turerad loggbok, så kallad tematisk loggbok. Detta innebär att loggboken struktureras upp uti-
från olika teman som enligt observatören framstår som intressanta och relevanta för studien. 
Loggboken kan till exempel organiseras i en tabell som delar in övningstillfället i olika delar 
för att få en översikt på innehåll och progression. Tabellen kan exempelvis delas in i inled-
ning, struktur, avslutning och progression. 
  
I föreliggande studie används en tematisk loggbok utifrån kategorier som är relevanta för ar-
betet. Loggbokens syfte är att fungera som en kompletterande dokumentation till videoinspel-
ningarna. För att tydliggöra detta tas inspiration från vad Bjørndal (2005) kallar för pro-
cessloggbok vilket innebär att observationer av den pedagogiska processen registreras och att 
dessa sedan reflekteras över. Detta görs genom frågeställningarna hur gjorde jag? hur kändes 
det? mina uppfattningar. Dessutom ges det plats för de spontana tankar som dyker upp under 
processens gång. 

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt, hur dokumentationen och ge-
nomförandet har gått till, hur materialet har bearbetats och analyserats samt studiens tillförlit-
lighet och giltighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Föreliggande projekt är en självstudie där jag observerar hur jag utifrån metoden komplett 
sångteknik lär mig sjunga i funktionen neutral utan luft. Målet med arbetet är att få bättre 
kunskap om funktionen inför mitt kommande yrke som sångpedagog och sångerska. Utgångs-
punkten i arbetet är övningar från Komplett sångteknik (Sadolin, 2009) och Stora Sångguiden 
(Zangger Borch, 2005). För att tydliggöra eventuella framsteg, och för att använda tekniken i 
ett praktiskt sammanhang, tränas tekniken även i en specifik sång, All the things you are av 
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Jerome Kern och Oscar Hammerstein II (1939). Valet av sång baseras på sångens omfång och 
att den innehåller stora språng, vilket kräver en god teknik.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Den gestaltande delen av arbetet utfördes under en period på fem veckor med tre övningspass 
per vecka. Av dessa tillfällen videofilmades ett tillfälle varje vecka, medan loggboken använ-
des efter varje övningspass. Intentionen var att det skulle gå ungefär en hel vecka mellan varje 
inspelat övningspass för att tydliggöra var jag befann mig i övningsprocessen efter så lång tid. 
Dessutom skrevs som komplement en kort anteckning om dagsform innan starten av varje 
pass och spontana tankar under passens gång för att förhindra att dessa glömdes bort. Varje 
övningspass varade i 20-25 minuter. Övningarna var mellan fem och 20 sekunder långa och 
upprepades i en till fyra minuter.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Innan varje övningstillfälle gjordes korta anteckningar om dagsform och efter varje tillfälle 
fördes loggbok. Under passets gång antecknades även spontana tankar. Loggboken strukture-
rades efter följande kategorier: 
 
• Hur gjorde jag? 
• Hur kändes det? 
• Mina uppfattningar.  
 
I loggboken beskrevs vad som hade skett under övningstillfället. Under kategorin hur jag 
gjorde antecknades i vilken ordning övningarna hade utförts och om uppsjungningen innan 
hade varit tillräcklig. Anteckningar gjordes även om vilka vokaler som underlättade vissa öv-
ningar och hur mycket twang som krävdes på vissa ställen. Denna kategori hölls objektiv utan 
inblandning av egna tolkningar av skeendet. Detta togs istället upp under punkten om hur det 
kändes. Under denna kategori antecknades upplevelser av till exempel ofrivilligt byte av 
funktion och diskussion kring vad jag trodde det berodde på. Diskussionen berörde även vad 
som kändes lätt/svårt, ansträngt/avspänt eller vid vilka tillfällen som inställningarna var svåra 
att hålla fast vid. Denna kategori innebar ett av de viktigaste komplementen till videoinspel-
ningarna. Detta främst eftersom det ibland lät korrekt, men ändå kändes osäkert eller ohälso-
samt för rösten. Senare i loggboksskrivandet användes denna punkt för att anteckna vad jag 
hade haft för intention med förberedelser inför varje övning, såsom stöd, twang och avspänd-
het. Under kategorin som innehöll mina uppfattningar noterades eventuella framsteg. Dessu-
tom beskrevs eventuella förslag på ändringar till nästa pass, som till exempel ordningen på 
övningarna. Övningspassen skedde i två olika lokaler, ett stort rum med tillgång till piano och 
ett mindre rum utan piano. Vid inspelningen användes en iphone placerad på ett stativ. Ka-
meravinkeln visar min kropp i profil.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningen och analysen av det dokumenterade materialet utgick från de fem filmerna, en 
från det första passet varje vecka för att få en överblick av min läroprocess. Varje film är un-
gefär 25 minuter lång och analysen av dessa började med en översiktlig transkribering där de 
olika resurserna markerades för att på så sätt avgöra vilka som användes mest frekvent. Under 
denna översiktliga transkribering kunde mönster och teman som var relevanta för studien väl-
jas ut. Utifrån dessa teman noterades användandet av de olika resurserna och sekvenser där 
dessa användes analyserades sedan ytterligare.  
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Till att börja med analyserades det som framkom tydligast, vilket var användandet av kroppen 
och sångtekniska element. Efter att ha tittat på filmerna ytterligare en gång lades fokus på att 
se vilka resurser som användes och hur dessa användes. Detta gjordes med hjälp av en tabell 
där olika teman och underteman samt tidpunkter då dessa användes noterades. Tabellen såg ut 
på följande sätt: 
 

Kroppen Ljudexempel Piano 

Hjälpmedel: Hand i sidan/Ges-
ter 
 
Tid: 

Sound 
 
Tid: 

Starttoner 
 
Tid: 

Avslappning 
Tid: 

Lyssna till övning 
Tid: 

Komp 
Tid: 

Struphuvudets position och 
twang av larynxtuben 
Tid: 

  

 
Figur 1. Mall för transkription av övningstillfällena.  
 
Resurserna som då framstod som tydligast var gester, sångtekniska element, inspelade ljudex-
empel och piano. Under analysarbetet stod de videofilmade övningspassen i fokus, men logg-
boken tillförde mer information angående mina upplevelser och tankar under övningspassen. 
Som komplement till faktorer som uppmärksammats i filmerna gjordes en översiktlig analys 
av loggboken. Efter en genomläsning avgjordes vilka resurser som hade särskilt relevans. I 
denna kartläggning framträdde mönster angående vilka resurser som användes och hur de an-
vändes. I resultatdelen presenteras några utvalda delar ur loggboken med relevanta exempel 
från övningstillfällen samt de teman som framträdde genom analys och transkription av fil-
merna.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
Enligt Johansson och Svedner (2010) ska beskrivningar som görs vid observationer vara de-
taljerade och exakta och i så stor utsträckning som möjligt vara fria från värderingar och tyck-
ande. Vidare betonar de vikten av att vara saklig och objektiv i sin forskarroll för att kunna 
återge en så korrekt bild av det behandlade området som möjligt, vare sig det stödjer den egna 
uppfattningen eller inte. Dessutom konstaterar Johansson och Svedner att det oftast är de re-
sultat som skiljer sig från författarens egna uppfattningar som är de mest värdefulla eftersom 
de stimulerar till mer reflektion och revidering kring de egna ståndpunkterna. Denna studie är 
en självobservation och eftersom jag är den enda involverade personen i studien är etiska 
överväganden gällande andra personers integritet inte nödvändig. Objektiviteten i studien går 
dock att ifrågasätta i och med att jag observerat mig själv i min egen läroprocess. Att vara 
både forskare och forskningsobjekt kan göra det svårt att hålla isär inifrån- och utifrånper-
spektivet. Det kan vara svårt att titta objektivt på vad som händer. Om en annan person obser-
verat och analyserat materialet hade resultatet kunnat vara mer objektivt. Dock innebär det en 
särskild möjlighet när jag själv observerar och analyserar materialet i och med att jag visste 
vad som hände och vad jag kände i vissa situationer, något som ingen annan har tillgång till. 
Enligt Johansson och Svedner (2010) är observationsmetoden förmodligen den mest givande 
metoden när det gäller undervisningsprocesser och beteende. Vidare diskuterar de svårigheten 
med att kategorisera en observation och presenterar två lösningar till detta varav en är att först 
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göra observationerna för att därefter kategorisera dem. Johansson och Svedner betonar även 
vikten av att tydligt avgränsa kategorierna från varandra. Båda dessa punkter beaktades i ut-
formandet av denna studie.  
 
Johansson och Svedner (2010) pratar också om reabiliteten, det vill säga noggrannheten vid 
mätning eller tillförlitligheten, och att detta omöjligt kan bli helt perfekt i praktiken. Olika ob-
servatörer ser skeenden från olika synvinklar beroende på var dennes fokus ligger för tillfället. 
Däremot kan tillförlitligheten styrkas genom att samla in det observerade materialet på lik-
nande vis vid varje tillfälle. Visserligen skedde videoinspelningen inte alltid i samma lokal, 
men varje tillfälle utgick från samma övningsschema och loggboksskrivandet utfördes på 
samma vis. Reflektioner angående hur bytet av lokal kan ha påverkat studien tas upp i resul-
tatdelen samt diskussionen. Enligt Bjørndal (2005) är observatörens uppgift att plocka ut de 
aspekter och förhållanden som är av betydelse i situationen och inte att observera och bedöma 
allt innehåll i en bestämd situation, vilket jag tagit hänsyn till i min studie. Vidare hävdar för-
fattaren att det etiska övervägandet påverkas av platsen där observationen genomförts. Bjørn-
dal menar även att en observation som sträcker sig över en längre period är lättare att rättfär-
diga än en videoinspelning av något enstaka tillfälle. Kvale och Brinkman (2014) framhåller 
att validitet, i denna studie kallad giltighet, handlar om riktigheten och sanningshalten i någon 
form av ett yttrande. Vidare konstaterar Kvale och Brinkman att denna giltighet beror på fors-
karens skicklighet att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten som framkommer 
av studien. 
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av min läroprocess inom 
sångtekniken neutral utan luft med hjälp av de transkriberade videofilmerna och loggboken. 
De teman som presenteras är kroppen som resurs, inspelade ljud som resurs, piano som re-
surs och utvald sång som resurs.  

4.1 Kroppen som resurs 
Kroppen användes som en central resurs vid näst intill alla övningstillfällen under läroproces-
sen.  Främst i form av aktivitet i kroppen för att ge rösten det nödvändiga stödet, men även i 
form av gester som underlättar för stödet samt de nödvändiga sångtekniska element som besk-
rivs av Sadolin (2009). Eftersom detta innebär två huvudteman delas detta avsnitt i två delar: 
aktiv kropp och gester som resurs och sångtekniska element som resurs. 

4.1.1 Aktiv kropp och gester som resurs 
Under läroprocessens gång användes aktivitet i kroppen som en viktig resurs. Aktivitet i krop-
pen innebär här en bra hållning och en balans mellan in- och utandningsmusklerna, vilket le-
der till att stämläpparna får det jämna luftflöde som är nödvändigt för att underlätta sångsättet, 
det vill säga en bra hållning och korrekt stöd. Jag behövde tänka på detta innan jag tog to-
nerna, för att hitta ett jämnt luftflöde. En upptäckt var att min dagsform påverkade hur väl jag 
orkade ge rösten det stöd som krävdes. Vid transkriberingen av videoinspelningarna visade 
sig ett mönster gällande vilken kvalitet den klingande tonen hade när jag hade fullgott stöd 
och fokus på kroppens inställningar, och när jag inte hade det. I videotranskriptionen syns 
detta på följande sätt: 
 
 Jag sjunger crescendo på skaltoner från c1-g2. Jag tar hjälp av pianot för starttoner. 

Rösten skakar kring tonen c2 och förvrängs något. Det blir ofta lite skakigt i starten 
och slutet av tonen vilket förmodligen beror på otillräckligt stöd. (Ur videotranskri-
bering, 18/9-2017) 

 
Detta var extra tydligt under de dagar när jag inte var tillräckligt uppvärmd eller verkade från-
varande i utförandet. Resultatet i sången blev då att jag inte kunde behålla en stadig ton eller 
rent av inte kom upp till tonerna som förevisats i ljudexempel eller på pianot. Vid en del till-
fällen resulterade det i att tonen förvrängdes och lät tvådelad. I loggboken framgår det på föl-
jande vis:  
 
 Idag tyckte jag att jag gjorde som jag tänkt och jag trodde jag hade bra luftflöde 

tills jag insåg att det nog var där, kring min skarv vid c2, som jag behövde mer 
kraft för att minska den förvrängda tonen. (Ur loggbok, 18/9-2017) 

 
En upptäckt som sedan användes under läroprocessens gång var att placeringen av en hand i 
sidan av magen hjälpte mig att fokusera stödet. Ytterligare något som främjade mitt fokus på 
ett gott stöd och stabilt luftflöde var att använda mig av en armgest. I videofilmerna syns det 
hur jag rör armen och att jag med armen visar riktningen för frasen som jag sjunger. ”När jag 
drar ut med armen samtidigt som jag tar tonerna låter tonen stadigare” (ur videotranskribe-
ring, 11/9-17). Denna armgest verkar hjälpa mig att styra luftflödet. Ytterligare exempel på 
detta syns i videofilmen när jag sjöng en övning som krävde att ett andetag räckte genom en 
relativt lång fras: 
 
 Jag börjar crescendoövningen. Det låter lite förvrängt och jag harklar mig. Det blir 

lite bättre. I övrigt är det på höjden som crescendot blir otydligt. Jag stannar upp 
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och vid nästa försök hjälper jag till med armen. Tonen låter stadigare. (Ur video-
transkribering, 2/10-17)  

 
I filmen som detta exempel kommer från framstår tonen som stadigare och jag uppnår med 
större lätthet de aspekter av tekniska element som funktionen kräver. Rörelsen verkar alltså ha 
hjälpt mig att visualisera hur långt luften skulle räcka, vilket kan ha bidragit till att jag bättre 
kunde spara på luften. 
 

 
Figur 2. Bild när jag använder en 
gest för att fokusera luftflöde och 
flöd.  

4.1.2 Sångtekniska element som resurs  
Förutom ett fullgott stöd och jämnt luftflöde framkom vikten av att hitta de rätta inställning-
arna i kroppen, det vill säga de sångtekniska element som Sadolin (2009) beskriver. En av-
slappnad käke, struphuvudet i rätt läge, användandet av nödvändig twang samt medvetenhet 
om hur mycket stödenergi och twang en viss ton kräver var avgörande för om funktionen var 
möjlig att uppnå eller inte. Hur dessa inställningar sedan användes var i sin tur avgörande för 
det klingande resultatets karaktär. För att försöka få olika klangfärg jobbade jag med att för-
söka höja respektive sänka struphuvudet, aktivera eller slappna av i munnen, samt sänka eller 
höja mjuka gommen. Det krävdes ett konstant fokus på aktivt stöd och de tidigare nämnda 
nödvändiga inställningarna för att genomföra de tekniska element som är nödvändiga för 
denna sångmetod. Så snart en av dessa inställningar sviktade gav det ett omedelbart ostadi-
gare resultat. Till en början uppstod även svårigheter i hur jag lätt bytte funktion istället för att 
hålla inställningarna och genomföra övningarna på det önskade viset. Följande två utdrag 
kommer från det första övningstillfället: 
 
 På denna ton sjunger jag med mycket twang och ett skarpare ljud än innan. Jag an-

vänder mig av ett leende. På högsta tonen byter ljudet karaktär till ett tunnare, då 
vickar jag lite på huvudet och ser fundersam ut. (Ur videotranskribering, 11/9-17) 

 
 Jag kommer över min skarv men med en skillnad som hörs tydligt. Det blir en lite 

tunnare ton och märkbart luftigare. Det verkar som att jag bytt funktion/röstkvali-
tet. Jag fortsätter då med den ”nya” funktionen. Det går nästan, men på översta to-
nen i kvintskalan bryts den. Jag gör om samma övning i samma tonart igen innan 
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jag fortsätter uppåt. Tonen har nu en ganska fyllig karaktär och låter ganska tät. (Ur 
videotranskribering, 11/9-17) 

 
För att bli mer medveten om hur jag kunde undvika problemet med det ofrivilliga funktions-
bytet samt vilka övningar som kunde hjälpa till gick jag igenom funktionens inställningar och 
förberedde noggrant ett tillräckligt stöd inför en övning. Problemet med det ofrivilliga bytet 
av funktion nämndes på följande vis i loggboken: 
 
 Det känns som att jag hittar den täta tonen lättast genom crescendo eftersom den 

övningen kräver mycket stöd från början till slut för att vara genomförbar. Där 
märker jag även snabbt om jag använder mig av en annan funktion. (Ur loggbok, 
18/9-17)  

 
I loggboken framgår det att en medvetenhet kring användandet av kroppen och inställningarna 
kunde underlätta. Detta beskrevs på följande vis: 
 
 Jag försöker bli mer medveten om hur jag använder kroppen inför funktionen. Är 

andningen med? Spänner jag mig i halsen? Varför blir jag hes? Hur ställer jag in  
stöd och twang och hur hjälper det mig? (Ur loggbok, 19/9-17) 

 
För att automatisera användandet av dessa inställningar och skapa en medvetenhet om var 
problemen uppstod gick jag alltså vid svårigheter igenom inställningarna för önskad klangfärg 
steg för steg. Genomgången för en ljusare klangfärg syns i följande videotranskribering: 
 
 Jag går igenom de olika stegen för att hitta neutral utan luft. Inga spänningar, kä-

kens korrekta position, stöd och twang. Twang hittar jag genom att härma späd-
barnsgråt. Sedan tar jag nästa startton på pianot och försöker hitta en tät ton innan 
övningen fortsätter.” (Ur videotranskribering, 18/9-2017) 

 

 
Figur 3. Bild när jag genom användandet 
av en övning fokuserar på aktivt stöd och 
att sänka struphuvudet för att hitta funkt-
ionens och den önskade klangfärgens 
nödvändiga inställningar.  
 
Att byta mellan klangfärger var ytterligare en aspekt som hade stor betydelse för det kling-
ande resultatet. Vid transkriberingen av videon kunde ett mönster urskiljas i hur jag mer och 
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mer frekvent bytte mellan de båda klangytterligheterna, hur lätt eller svårt detta genomfördes 
och hur det påverkade tonens stabilitet och täthet. Till en början bytte jag klangfärg mer av-
gränsat och övade klangfärgerna enbart i de övningar som ursprungligen var tilltänkta att öva 
just den specifika klangfärgen. Allteftersom övningen fortskred applicerade jag klangfärgerna 
på näst intill alla övningar och hittade på så vis ett smidigare sätt att snabbt byta mellan ytter-
ligheterna. Detta tycks ha underlättat min förmåga att hitta och hålla kvar twang samt att ju-
stera struphuvudets läge. Till en början upplevde jag svårigheter med att behålla distinkt 
twang genom alla övningar för ljus klangfärg. Detta löstes genom att återknyta till twang mel-
lan tonartsbyten. Vid transkriberingen av videofilmerna framkommer ett mönster i att jag ef-
ter detta behåller twangen bättre och bättre överlag för varje övningstillfälle: ”Jag använde 
mig av korta övningar för att hitta twang mellan tonartsbyten vilket underlättade använd-
ningen av funktionen” (ur loggbok, 18/9-17). I videotranskriberingen syns detta återknytande 
till twang bland annat på följande vis: 
 
 Jag härmar spädbarnsgråten och hittar twang igen. Vid nästa försök blir tonen osta-

dig i slutet, men med den starka volymen är den tät och skarp. Jag tar en startton på 
pianot, ändrar mig sedan och tar en ny. Jag sjunger nu med svagare volym, men 
tonen är stadigare. Istället låter det aningen luftigt. Jag hittar på nytt twangen och 
tar om en kort ton flera gånger. Vid nästa försök resonerar tonen starkt i rummet, 
men tonen är fortfarande inte helt stadig. Jag hittar twangen igen och får till en sta-
dig start. Tonen är gnällig men ganska tät. (Ur videotranskribering, 18/9-17) 

 
Senare underlättades bibehållandet av twang genom användandet av vissa vokaler: ”Blev det 
svårt att sjunga på o eller i sjöng jag snarare på uä för att lättare hitta twangen” (ur loggbok, 
19/9-17).  

4.2 Inspelade ljud som resurs 
I denna studie har jag främst utgått från anatomiska och fysiologiska förklaringar och fysiska 
instruktioner. Jag har även använt ljudbiblioteket med övningar och röstexempel som Sadolin 
(2009) har satt samman. Vid analysen av videofilmerna framkom att de kompletterande ljud-
exemplen var avgörande i denna studie eftersom de fungerade som en förevisning i hur jag 
skulle låta: 
 
 Jag sjunger lite på woo för att sänka struphuvudet. Jag lyssnar sedan på det ”mör-

kare klangexemplet” och härmar den fylligare klangen. Samtidigt sänker jag min 
haka och slappnar av i käken. Jag gör woo-övningen igen och upprepar det ”mör-
kare klangexemplet”. (Ur videotranskribering, 11/9-17) 

 
Innan övningsprocessens start lyssnade jag på alla övningar och ljudexempel och lade upp ett 
övningsschema. Ordningen innebar att jag först hittade inställningarna och sedan övade en 
klangfärg i taget. Under processens gång ändrade jag lite i ordningen av övningarna och pro-
vade ut ett sätt som jag ansåg fungerade bra. Ljudexemplen för neutral utan luft användes vid 
nästan alla övningstillfällen då det gav en bättre uppfattning av hur funktionen låter. Till ex-
empel lyssnade jag på exemplen för att hitta twang, stoppade sedan exemplet och härmade 
ljudet tills det kändes som att det utfördes rätt. De ljudexempel som förevisades var ungefär 
10 sekunder långa och innebar bland annat att härma spädbarnsgråt, ett flygplan som störtdy-
ker eller låta som en anka. I början använde jag ljudexemplen inför varje övning, men vid se-
nare tillfällen ägnade jag inte fullt lika mycket tid åt att lyssna som att själv prova. Här följer 
ett utdrag ur videotranskriptionen från det första tillfället: 
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 Jag hämtar metodboken, hittar exempelnumret jag behöver och hittar den sedan 
bland ljudexemplen. Jag lyssnar på exemplet angående en kvintskala uppåt och för-
söker sedan härma klangen. Jag lyssnar igen och härmar ytterligare en gång. (Ur 
videotranskribering, 11/9-17) 

 
Metodboken används alltmer sällan och vid de sista tillfällena lyssnar jag bara till ljudexemp-
len eller kontrollerar något i metodboken om något känns konstigt eller inte helt rätt. I video-
transkriptionen från ett senare övningstillfälle framgår denna utveckling i hur jag även utan 
ljudexemplet kan lokalisera twanget:  
 
 Jag tar en startton på pianot och sjunger kvintskalan uppåt och upprepar högsta och 

lägsta tonen tre gånger. Händerna hänger längs sidorna. Käken verkar befinna sig i 
någorlunda rätt position, möjligtvis lite framskjuten underkäke, men inget märk-
bart. Jag sätter en hand mot magen och fortsätter med skalan. Efter att ha lokali-
serat twanget sjunger jag samma skala på ett något skarpare vis. Översta tonen blir 
ändå aningen tunnare än övriga. (Ur videotranskribering, 9/10-17) 

 
Ljudexemplen var enligt min uppfattning väldiga användbara i övningen av ljud. Dels i in-
ställningen av twang och för att återkalla känslan av slutna stämband, men även som förevis-
ning inför byte av klangfärg.  

4.3 Piano som resurs 
Piano hade en viktig roll i denna övningsprocess. Det användes frekvent både för att ta startto-
ner samt för att ackompanjera övningar och den specifika låten. Dessutom användes pianot 
som resurs för självständigheten, främst i form av att utföra övningarna utan ljudexemplen. 
Till en början användes pianot för att spela med i melodin som stöd medan övningarna fortfa-
rande lärdes in: 
 
 Jag går igenom en annan övning från Stora sångguiden av Borch. Den börjar från 

höjden och tas sedan gradvis nedåt. Jag spelar först övningens toner på pianot efter 
en notbild och därefter ackorden tillsammans med melodin i ett långsamt tempo. 
Sedan sjunger jag övningen med ackord till och ibland med stöd av pianot på vissa 
av tonerna. (Ur videotranskription, 11/9-17) 

 
Mycket av användningen vid senare tillfällen var för att hitta starttoner och att lokalisera mig i 
tonart och skala. Detta framgår tydligt i videotranskriptionen: ”Jag blir osäker på skaltonerna 
och tar pianot till hjälp” (ur videotranskription 11/9-17). Mest frekvent användes pianot för att 
ta starttoner: ”Jag tar starttoner på pianot. Ett halvt tonsteg uppåt åt gången” (ur video-
transkription, 18/9-17). Detta hade även gått att utföra utan ett piano, men en stor del av detta 
var förenat med att lokalisera vilken tonart jag befann mig i för att kunna jämföra med det an-
vända omfånget vid andra tillfällen. ”Jag sätter mig och letar reda på tonarten jag är i på pia-
not. Sedan gör jag en anteckning” (Ur videotranskription, 9/10-17). Vid ett par tillfällen hade 
jag på grund av omständigheterna inte tillgång till något piano. Detta löste jag genom att an-
vända ett digitalt piano på internet och inspelade bakgrunder till den specifika sången. ”Jag 
körde låten till en bakgrund på datorn eftersom jag inte hade tillgång till ett piano och an-
vände mig av ett digitalt piano på internet för att kunna ta starttoner. Det går att öva utan pi-
ano” (Ur loggbok, 25/9-17). Precis som jag konstaterar i detta loggboksutdrag är det alltså 
möjligt att utföra övningen utan ett piano till hands. Dock användes fortfarande något motsva-
rande via digitala verktyg för att hitta starttonerna. Dessutom innebar just detta digitala verk-
tyg även ett störningsmoment, eftersom hemsidan som användes också kunde involvera flera 
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parter som plötsligt kunde hamna på samma plattform och börja spela. Detta störningsmo-
ment spelades in i en av videofilmerna och syntes tydligt i följande utdrag från video-
transkriptionen: ”Någon annan börjar spela på hemsidan som jag spelar piano från. Jag rycker 
till och klickar sedan på några knappar. Efter det har jag sidan för mig själv igen” (Ur video-
transkription, 9/10-17). 
 
Pianot som resurs i ackompanjemanget återkommer jag ständigt till. Både som ackompanje-
mang till låten, men även till övningar. ”Jag spelar med i melodin och sjunger samtidigt, en 
gång. Sedan kompar jag övningen. Jag sitter vid pianot. Jag upprepar övningen ett helt tonsteg 
lägre” (ur videotranskription, 18/9-17). Att använda pianot till låten underlättade så jag kunde 
sjunga rätt melodi i början när denna var relativt ny:  
 
 Jag letar rätt på All the things you are i min realbook och sätter mig återigen vid 

pianot. Jag provar starttonen på pianot och med rösten. Sedan spelar jag introt i ett 
ganska långsamt tempo och precis innan temat startar spelar jag starttonen en gång 
till för att kontrollera. (Ur videotranskription, 11/9-17) 

 
Vid ett av de senare tillfällena då ett piano inte fanns att tillgå tydliggörs framstegen med 
självsäkerheten i och med att en startton inte längre behövs. ”Jag startar låtbakgrunden och 
börjar sjunga utan att ha tagit en startton först” (ur videotranskription, 9/10-17).  

4.4 Utvald sång som resurs 
Varje övningstillfälle avslutades med en genomsjungning av sången All the things you are. 
Valet baserades på sångens omfång och sprången i melodin. Mitt främsta fokus var att få en 
enhetlig klang genom hela sången, men eftersom B-delen innebar en större svårighet med 
många höga toner övades denna del efter ett par tillfällen även enskilt.  
 
I början av övningsprocessen var funktionen neutral utan luft så ny för mig att arbetet med lå-
ten mest kretsade kring att behålla funktionen genom hela stycket. Arbetet med klangfärger 
var sekundärt till en början. Sadolin (2009) skriver att en tät, relativt stark ton går att uppnå 
även i höga register och målet var därför att lyckas med denna funktion i de höga partierna, 
men även att jämna ut övriga partier för att klangen inte skulle bli alltför disparat i sin helhet. 
I videofilmen från det första övningstillfället framkommer svårigheterna med att behålla 
funktionen tydligt: 
 
 Klangen låter luftig längs hela låten, men tonen hörs ganska bra ändå. Tonsäker-

heten låter aningen osäker på höjden. Tonen är väldigt tunn och inte särskilt tät, 
snarare luftig, och ibland trycker jag till vissa toner onödigt mycket. Överlag låter 
dock klangen homogen. (Ur videotranskription, 11/9-17) 

 
Den ursprungliga tanken med att använda en låt var att utvecklingsprocessen skulle framgå 
tydligt i stycket, men efter ett par tillfällen insåg jag att det kunde vara mer givande att öva på 
de svårare partierna separat. ”Jag tror att jag ska prova att applicera övningarna på delar av 
låten nästa gång och inte enbart sjunga rakt igenom. Det skulle nog kunna vara mer givande” 
(ur loggbok, 19/9-17). Efter denna insikt innebar detta moment ett applicerande av övningar 
på utmanande delar av låten och avslutades med en genomsjungning av helheten. Att arbeta 
på sången i sig hamnade dock aldrig i fokus under övningsprocessen, utan den fungerade sna-
rare som ett sätt att öva bibehållandet av inställningarna och som ett verktyg för att tydliggöra 
utvecklingen. 
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Eftersom olika klangfärger ger sången olika karaktär innebar mycket av övningen med låten 
att prova vilket som lät bäst till denna stil. Vissa toner var lättare att nå med en av de båda 
klangfärgerna, vilket innebar en avvägning av hur jag som sångare ville låta. Vissa övnings-
pass ägnades arbetet med låten enbart åt en klangfärg och vid andra tillfällen blandades båda. 
Ett mönster som går att urskilja i skillnaderna mellan videotranskriptionen och loggboken är 
att hur det låter inte nödvändigtvis motsvarar hur det upplevs av utföraren:  
 
 Tonen låter relativt stabil genom hela låten och trots en tätare ton på höjden låter 

det inte för ”klassiskt”, trots den mörkare klangfärgen. Det låter lätt och oansträngt. 
Sista höga tonen verkar vara lite på gränsen, men överlag låter det tätt och ganska 
fylligt. (Ur videotranskription, 18/9-17) 

 
Trots att det i denna videotranskription har noterats att klangen låter tät och fyllig står det vid 
samma övningstillfälle antecknat i loggboken att ”Låten kändes ganska bra att sjunga, fast to-
nen kändes fortfarande lite luftig” (ur loggbok, 18/9-17). Detta antyder att även om lyssnaren 
är av åsikten att det låter rätt, kanske inställningen inte är helt rätt och att det krävs ytterligare 
något för att funktionen ska uppnås korrekt. Det skulle också kunna betyda att tekniken utförs 
rätt, men att det är svårt att själv avgöra utan en andra part som kan bekräfta. Dessutom 
kanske inte förståelsen för vad som sker följer med lika snabbt i utvecklingen som förmågan 
att härma ett ljud. Eftersom luft krävs för att en ton ska uppstå är det omöjligt att helt undvika 
känslan av luft. Gränsen mellan den nödvändiga luften och att sjunga med underkompression 
är dock möjlig att urskilja. I ett försök att komma underfund med om det jag gjorde och kände 
stämde överens med det jag samtidigt hörde stannade jag upp vid svårigheter för att prova 
olika. ”Jag tror att det var bra att stanna upp i låten och känna efter och prova. Det var ingen 
större skillnad på känslan av ”tunn” även om det kanske lät tjockare” (ur loggbok, 20/9-17). 
Svårigheten med och förvirringen kring att själv avgöra om utförandet sker på rätt sätt ut-
trycks vidare i loggboken vid ett senare tillfälle. ”Det kändes som att klangen i låten blev lite 
tunnare, men samtidigt verkade tonen ganska tät. Det är svårt att avgöra” (ur loggbok, 2/10-
17). Trots detta verkar det i denna process ha skett någon form av utveckling. Under ett av de 
senare övningspassen framgår i loggboken en känsla av att något av övningen har gett resul-
tat. ”Det känns som att tekniken börjar lossna och att jag har mer kontroll över rösten i sva-
gare ljudnivåer också. Det vill säga i de lägen som är mindre pressade” (ur loggbok, 5/10-17).  
 
I början av läroprocessen var det svårt att hålla en enhetlig klang och volym genom hela 
stycket. I videotranskriptionen framkommer detta problem och dilemmat med önskad klang-
färg på följande vis: 
 
 Jag sjunger låten och backar ibland på de högre tonerna. Från och till låter det lite 

ansträngt, men inte på de högsta tonerna utan snarare när mer tryck appliceras på 
övriga toner. I sista temat blir skillnaderna mellan styrkan i lägre toner och styrkan 
i högre toner ganska tydlig. Den mörka klangfärg som används på de högre tonerna 
låter faktiskt mer avslappnat och passande till stuket på sången än de tonerna som 
får mer styrka. (Ur videotranskription, 2/10-17) 

 
Genom att öva på utvalda partier minskades denna skillnad i klang och volym under övnings-
processens gång. Något som även underlättade var att ibland stanna upp och göra en kort öv-
ning för att hitta twang, för att få till inställningen som krävdes på det partiet. ”Jag ställer mig 
upp och luftflödet förbättras. Mitt i gör jag ett twang-ljud för att hitta rätt. Starten av den 
andra vändan låter stadigare och tätare” (ur videotranskription, 9/10-17). Att återknyta till öv-
ningarna även i låten genom att stanna upp var givande för min förståelse för tekniken. Om 
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det var detta eller övningen i sig som förbättrade det klingande resultatet är dock svårt att av-
göra.  

4.5 Sammanfattning 
Av resultatet i denna självstudie framkommer det att kroppen var en central resurs. För att ge 
kroppen ett fullgott stöd krävdes aktivitet i kroppen, vilket även påverkades av dagsform. Ett 
mönster upptäcktes i skillnaderna mellan hur den klingande tonen blev när jag hade fullgott 
stöd och fokus på de sångtekniska elementen eller inte. Om dessa inställningar sviktade gav 
det ett ostadigt resultat. De sångtekniska element som hamnade i särskilt fokus med tanke på 
strävan mot en homogen klang var struphuvudets rätta läge och användandet av nödvändig 
twang. Att gå igenom inställningarna steg för steg vid svårigheter skapade en medvetenhet om 
var problemen uppstod. Återknytning till inställningarna mellan övningar och tonartsbyten 
underlättade användningen av neutral utan luft och att lyssna på ljudexemplen och sedan 
härma ökade förståelsen för hur funktionen skulle låta, särskilt som förevisning inför byte av 
klangfärg. Under studien har även mitt användande av gester som resurs tydliggjorts. Jag an-
vänder min ena arm för att fokusera stödet och visualisera luftflödet. Pianot spelade en viktig 
roll i det att bli självständig i funktionen. Det fungerade som en brygga mellan metodbok och 
ljudexempel och att självständigt utföra övningarna. Till en början användes pianot för att 
spela med i melodin och för att hitta starttoner och att lokalisera tonart och skala. Till sist an-
vändes det nästan enbart till ackompanjemang och för eventuella starttoner. Ursprungstanken 
med den utvalda sången var att utvecklingsprocessen skulle bli tydlig, men den fungerade 
även som ett sätt att öva bibehållandet av inställningarna och utjämningen av klang och vo-
lym. Dessutom gav det en bättre förståelse för hur funktionen låter och kan användas i ett mu-
sikaliskt sammanhang. En tanke som övervägdes var huruvida känslan av inställningarna 
överensstämde med det ljudande resultatet och hur sångaren kan avgöra om tekniken utförs 
rätt. Slutsatserna av resultatet är följaktligen att de huvudsakliga teckenskapande resurserna i 
min läroprocess är kroppen och de sångtekniska elementen. Dessa resurser användes för att 
åstadkomma ett stadigt och önskvärt resultat på ett oskadligt vis. Olika resurser samverkade 
ofta för att främja lärande och användandet av övriga resurser fungerade därmed som stöd till 
kroppen och de sångtekniska elementen. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion kring resultatet i relation till den presenterade bak-
grundslitteraturen och det teoretiska perspektivet. Kapitlet avslutas med arbetets betydelse 
och idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras resultatet av studien. Enligt resultatet har samtliga resurser, an-
tingen var för sig eller tillsammans, bidragit till lärandeprocessen. Två av dessa resurser, 
kroppen samt de sångtekniska elementen, var avgörande för resultatet. Även röstexempel, en 
specifik sång och piano var dock viktiga i lärandeprocessen. De teman som presenteras är 
tecken, transformation och mimesis samt design och multimodalitet. 

5.1.1 Tecken, transformation och mimesis i lärandeprocessen 
I resultatet har synliggjorts hur jag med hjälp av en gest kunde förbättra mitt stöd och luft-
flöde. I och med att jag tilldelade detta tecken en mening kunde jag bättre förstå och handla 
meningsfullt i sammanhanget, vilket ledde till ett lärande. Detta kan kopplas till Selander och 
Kress (2010) som ser lärande som en ökad förmåga att förstå och handla i ett socialt samman-
hang genom att utveckla olika teckenvärldar. De menar att människan utvecklar många olika 
slags teckenvärldar och att tecknen får mening i relation till omvärlden. Green (2003) hävdar 
att sång skiljer sig från andra instrument i och med att instrumentet är just den egna kroppen. 
Det är därför inte möjligt att vare sig se sitt instrument eller att höra hur den egna rösten låter 
utifrån. För att komma runt problemet med att inte kunna se mitt instrument använde jag mig 
av gestik som ett hjälpmedel till gott luftflöde och stöd. Detta tillvägagångssätt kan även 
kopplas till Kempe och Wests (2010) påstående att människor designar den egna förståelsen 
med hjälp av många samverkande teckensystem. Genom att använda en gest kan jag därmed 
ha ökat min förståelse och mitt lärande. En parallell kan dras till Nafisis (2010) påstående att 
gestik hjälper lärandet. Budskap som förmedlas genom multimodalitet kan antingen förstärka 
eller motsäga varandra. Min tolkning av resultatet visar att det gynnade mitt lärande i början 
av inlärningsprocessen. Det är dock svårt att avgöra hur detta tecken skulle te sig i en annan 
individs lärandeprocess. Kanske uppfattar en annan person med andra inlärningspreferenser 
att en gest snarare stjäl fokus från huvuduppgiften?  
 
Vid videotranskriptionen kunde jag höra hur rösten lät, men vid tillfället av inspelningen hade 
jag svårigheter med att höra det objektiva resultatet av min sång. Jag försökte som tidigare 
nämnt därför vara noga med de sångtekniska elementen och förinställningar för att på så vis 
låta som önskat, vilket kan kopplas till Brown (1996) som pratar om mental förberedelse i 
form av att memorera en övning och noggrant tänka igenom händelseförloppet innan det fy-
siska genomförandet. Brown hävdar att detta kan assistera den motoriska koordinationen och 
de för utförandet nödvändiga föreställningarna. I detta påstående kan även en parallell till 
Schenck (2000) och principen om stigen i snön dras. Principen bygger på att när vi gör något 
en gång är det lättare att göra samma sak en gång till. Att inte kunna höra hur rösten låter är 
ett återkommande problem inom sångövning. Användning av inspelning som en resurs vid 
övning skulle kunna vara ett sätt att arbeta med problemet, ett annat är att fokusera på hur det 
känns. Är det lätt? Känns det bra? Kanske kan rösten ta skada om felaktig användning inte 
uppmärksammas. Att ensidigt bara använda en resurs i lärandet kan hämma inlärningsproces-
sen med bristande förståelse som följd. I detta fall har jag designat mitt eget lärande för att 
kunna ta till mig informationen i min representation. Detta kan kopplas samman med Selan-
ders och Kress (2010) påpekande att design handlar om att använda sig av de olika resurser 
som finns tillgängliga för att skapa mening. Jag har under denna studie fått en större förståelse 
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för hur jag ska gå tillväga för att kunna nyttja tekniken och har i stor utsträckning lärt mig an-
vända den. I och med detta har jag förhoppningsvis förbättrat några av de kvaliteter som Har-
rison (2003) räknar upp som de mest önskvärda för en sångpedagog. Många sångtekniska de-
lar förbättrades under studiens gång, men för att förankra funktionen krävs ett fortsatt arbete 
med de områden som måste fungera för att jag obehindrat ska kunna använda alla delar av 
funktionen neutral. Kanske var metodboken med text och ljud som utgångspunkt inte heller 
tillräcklig för att jag skulle kunna tillägna mig denna färdighet? Det kanske skulle behövts, 
inte bara längre tid, utan även feedback från någon sångare utifrån. Det kanske tar längre tid 
att göra denna muskulära stig i snön än den begränsade tid som denna studie utgått från?  
 
En svårighet som uppstod i samband med rätt förinställningar var att jag till en början lätt 
bytte funktion av misstag. Detta byte av funktion, eller register, beror enligt Sundberg (1986) 
på luftflödet genom glottis i förhållande till subglottiskt tryck. Ett högt subglottiskt tryck ger 
en pressad ton och kopplas enligt Sundberg ofta ihop med ett ovanligt högt larynx. Frågan om 
larynx placering och vad som är gynnsamt för sångare eller ej är något som vid studiens start 
kom upp flera gånger i samband med tidigare forskning. Seth Riggs (Henny, 2009) pratar om 
att en hög placering av struphuvudet leder till att sångares röster blir ansträngda och spricker 
vid högre tonhöjder. Enligt Riggs kan detta åtgärdas genom att larynxtuben har samma place-
ring som när sångaren pratar. Enligt Sadolin (2009) är struphuvudets läge i kombination med 
andra inställningar avgörande för tonens klang, men om sångaren genomför detta på rätt sätt 
ska det inte vara skadligt. Både Sundberg (1986), Sadolin (2009) och Zangger Borch (2005) 
hävdar att högt struphuvud ger en ljusare klangfärg och att ett lågt struphuvud ger en mörk 
klangfärg. Eftersom Sadolins metodbok är utgångspunkten i denna studie har jag utgått från 
hennes syn på larynx placering, men med tanke på skilda åsikter angående struphuvudets pla-
cering i tidigare forskning är detta ändå värt ett omnämnande. Oavsett vilken klang som efter-
strävas verkar det som att balansen mellan subglottiskt tryck, stämbandsslutning och ansats-
rörsinställningar är avgörande för om tonen ska kännas fri. Kanske är balansen mellan olika 
kroppsliga resurser viktig även för andra instrumentgrupper där målet är att vara fri i sitt utö-
vande för att kunna uttrycka sig.  
 
Transformation kan enligt Selander och Kress (2010) förstås som bearbetning och omgestalt-
ning av information. Det är detta som sker när jag genom att läsa metodboken bearbetar in-
formationen för att sedan genom transduction omvandla texten till ett ljudande resultat genom 
ett nytt medium - min röst. Ytterligare ett exempel på transformation i denna studie är härm-
ningen och imitationen av röstexemplen. Selander och Kress (2010) hävdar att människan lär 
sig genom att härma, så kallat mimesis. Vidare menar Kempe och West (2010) att härmning 
är en av de minst krävande transformationsprocesserna eftersom sinnesintrycken transforme-
ras till handlingar samtidigt som vi härmar. I övningsprocessen använde jag mig av inspelade 
röstexempel som representationer och förebilder för hur funktionen ska utföras. Efter att ha 
lyssnat på ett ljudexempel och sedan imiterat detta försökte jag även analysera vilka element 
som krävs för att kunna omsätta informationen i min sångteknik. Detta innebär en re-design 
av informationen. Här kan en parallell dras till Sundbergs och Thaléns (2010) studie där skill-
nader i formanter visade sig vara viktigare än röstkällans egenskaper. Ljudexemplen i min 
studie hjälpte mig förstå funktionens klang och nödvändiga inställningar och var därmed ett 
tecken som skapade mening i sammanhanget. Med tanke på att våra röstorgan ser olika ut, 
kanske härmning av Sadolins inspelningar inte fungerar lika bra för alla sångare.  

5.1.2 Design och multimodalitet i lärandeprocessen 
I denna studie har en rad resurser kombinerats och tillsammans fungerat som hjälpmedel till 
multimodal kommunikation. Min förståelse för funktionen har skapats genom att kombinera 
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texten och bilderna i metodboken med lyssning och härmning av röstexemplen. Därefter har 
jag använt dessa kunskaper i användandet av kroppen och de sångtekniska elementen. I denna 
kombination framträder designen av övningsprocessen i att lära mig den nya tekniken. Även 
blandningen av övningar från Sadolins (2009) och Zangger Borchs (2005) metodböcker samt 
övningar från tidigare sånglektioner visar på en design av lärandet. Selander och Kress (2010) 
påpekar att lärande utgörs av skillnader mellan representationer vid olika tillfällen. Detta syns 
dels i hur metodboken används mer sällan vid senare representationer, men även i det kling-
ande resultatet av övningarna. Genom att använda funktionen neutral på en låt tydliggjordes 
skillnaderna mellan representationerna från olika tillfällen ytterligare. Kombinationen av 
funktion och estetiska aspekter är också något som begreppet design innefattar. I applice-
ringen av funktionen neutral utan luft på en låt försökte jag uppnå ett estetiskt ideal i kombi-
nation med teknikens funktionalitet. Selander och Kress (2010) kallar den process, där männi-
skor i den egna meningsskapande processen återskapar och re-designar information samt där 
sociala processer och förutsättningar för lärande kan skapas, för didaktisk design. Denna pro-
cess syns i videotranskriptionen dels när jag härmar ljudexemplen men även när jag tolkar en 
notbild med hjälp av pianot. Ytterligare en tanke som bör nämnas i anslutning till studiens de-
sign är att studien utfördes i olika lokaler. Rummets akustik kan också ha inverkat på min 
upplevelse av hur lätt eller svårt användandet de sångtekniska elementen var. I relation till 
detta kan då även min sångprocess ha påverkats. Dock inverkade detta förmodligen inte på 
vilka resurser som användes eller hur de användes, och därmed inte heller studiens resultat. 
 
I resultatet synliggörs att den aktuella sången blev ett hjälpmedel för att använda de sångtek-
niska elementen praktiskt i ett sammanhang, vilket kan kopplas samman med Selanders och 
Kress (2010) påstående att det är beroende på hur vi tilldelar något en mening som avgör hur 
detta får betydelse. Tecken får sin betydelse i det sociala sammanhang där de skapas och an-
vänds och betyder inte något i sig själv. Med detta i åtanke kan en fundering lyftas angående 
om övningarna, och sättet jag använde dem på i samband med de sångtekniska elementen, 
hade fått en annan betydelse om de hade använts i en annan låt? Hade låten tillhört en annan 
genre, med ett annat klangideal, hade jag kanske tagit till mig övningarna på ett annat vis. 
Sångare, instrumentalister samt utövare inom andra områden där kroppen används kanske kan 
jobba med olika typer av sånger som resurser för att utveckla olika tekniska färdigheter. Det 
är dock svårt att avgöra om den slutliga förståelsen av tekniken i detta fall påverkades av att 
övningarna användes på en utvald låt redan från början. Kanske var det främjande för den 
genre som den valda låten tillhör, men istället hämmande för övriga? Dock kan appliceringen 
av övningarna på låten ha bidragit till en djupare förståelse. Kempe och West (2010) menar 
att den egna förståelsen designas av flera samverkande teckensystem, men budskapen som 
förmedlas genom flera teckensystem kan både motsäga och förstärka varandra. Det som tol-
kas utifrån en metodbok kanske inte stämmer överens med tolkningen från ett röstexempel el-
ler det ljudande resultatet av mina försök till att härma. Ytterligare en fundering är om appli-
ceringen av övningarna på en låt kan ha påverkat min förståelse av dem, både främjande och 
hämmande? Främjande i och med att tekniken användes praktiskt, men hämmande eftersom 
strävan mot ett bra resultat i den utvalda sången redan från start kan ha inverkat på noggrann-
heten med grunderna. Valet av tillvägagångssätt kan även ha uteslutit andra möjliga tillväga-
gångssätt. Det finns till exempel både möjliga fördelar och nackdelar med att den utvalda lå-
ten i studien användes både som ett sammanfattande av ett tillfälles prestation samt som appli-
cerande av funktionen på en låt. Hade låten använts mer för att öva appliceringen av övning-
arna på delar av låten hade det kanske bidragit till en djupare förståelse av tekniken. Å andra 
sidan kanske användandet av låten i sin helhet var en bidragande orsak till ökad motivation, i 
och med möjligheten att höra eventuella framsteg eller ej i ett sammanhang. 
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5.2 Arbetets betydelse 
Denna studie kommer förhoppningsvis vara intressant och inspirerande för andra, både sång-
studerande och sångpedagoger oavsett genre, och vara till hjälp för de som vill arbeta med 
funktionen neutral utan luft. Min förhoppning är även att jag genom studien har bidragit med 
nya infallsvinklar på hur sångare kan använda olika hjälpmedel för att lära sig sjunga i neutral 
utan luft, men kanske även i andra funktioner, och att andra musiklärare kan se till vilka resur-
ser jag använt för att själv använda dem i sin undervisning utefter de dragna slutsatserna. 
 
Eftersom vi både som musiker och lärare konstant utvecklas kommer det alltid finnas mer att 
lära och fler tillvägagångssätt att upptäcka. Personligen har denna studie bidragit till ett större 
intresse för sångmetoden komplett sångteknik och jag skulle i framtiden även vilja fördjupa 
mig ytterligare i metodboken och i de andra funktionerna, men även fortsätta mitt arbete med 
funktionen neutral utan luft, dels för att själv utvecklas som sångare, men även för att bättre 
tillmötesgå elevers önskningar i mitt framtida yrke. Genom att fördjupa mig i en specifik 
sångteknik och funktion har jag breddat min egen sångförmåga. Förhoppningsvis kommer 
detta även ge mig en större förståelse för vad mina framtida elever behöver i sin sång och 
även tips för hur man kan gå tillväga. Schenck (2000) menar att vad vi gör och hur vi gör det 
är avgörande för budskapet i vår undervisning. Det är viktigt att läraren i sin metodik främjar 
förhållandet mellan spelet och kroppen. Enligt Schenck måste läraren ha hittat en fungerande 
väg i sitt egna musicerande för att kunna förebilda i sin undervisning. I och med denna studie 
har jag nu kunskap att lära ut och förebilda denna funktion och ett tillvägagångssätt som är 
beprövat.	

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Detta arbete är en självstudie och i och med begränsningen till en person är det svårt att dra 
några övergripande slutsatser av de presenterade övningsstrategierna. Det hade varit intressant 
att se eventuella skillnader eller likheter i resultat om studien involverade flera personer, och 
det skulle även vara intressant att göra motsvarande studie med en elev i fokus. I en sådan typ 
av studie skulle den didaktiska designen, i och med involveringen av ytterligare en person, 
kanske framträda på ett annorlunda eller tydligare vis.  
 
Det skulle vara intressant att undersöka om denna metod även är användbar i andra genrer.  
Metoden presenterar sig som en genreöverskridande sådan, men hittills har jag varit av upp-
fattningen att den mestadels används av sångare och sångpedagoger inom genrer som jazz, 
pop, soul och rock. Sångtekniskt ställer olika typer av genrer olika krav och det skulle vara 
intressant att se om denna metod är applicerbar på andra genreområden. Skulle det ge motsva-
rande resultat som de tidigare använda metoderna och skulle sångpedagoger inom olika gen-
rer vara öppna för att prova detta inom sin undervisning? Ytterligare en intressant aspekt av 
detta skulle vara att jämföra sångare från olika genrer och deras förhållningssätt till att öva 
teknik och fördjupa sig i övningsprocesser i olika genrer. 
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Bilaga 1 
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Figur 4. Bilden visar struphuvudets (larynx) ben och brosk (Asklepios, 2014). 
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Bilaga 2 
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Velumport 
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Ansatsrör  
 
Struplock (Epiglottis) 
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Struphuvud (Larynx) 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 5. Bilden visar munhålan och ansatsröret, det vill säga området från stämbanden till läpparna 
och näsborrarna. Bild från Peter Gardiner/Science Photo Library/UIG.	


