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Sammanfattning		
Studien	bygger	på	kvalitativa	intervjuer	med	tre	sånglärare	från	två	olika	gymnasieskolor.	
Som	teoretisk	utgångspunkt	används	ett	sociokulturellt	perspektiv,	vilket	innebär	att	stu-
dien	undersöker	vilka	sångtekniska	kunskaper	som	används	av	sånglärarna	och	hur	dessa	
medieras	genom	olika	redskap.	I	resultatet	framkommer	att	det	finns	skillnader	angående	
vilka	sångtekniska	kunskaper	sånglärarna	utgår	från,	vilket	följs	av	skillnader	angående	
den	terminologi	som	används	i	undervisningen.	En	variation	finns	också	på	andra	sätt	när	
det	gäller	medierande	redskap.	Slutligen	belyser	diskussionen	resultatet	i	relation	till	den	
forskning	som	presenteras	i	bakgrundskapitlet,	med	de	intressanta	skillnader	som	kom-
mit	 fram	 i	 resultatet	 angående	 sångtekniska	 aspekter	och	 språkbruk,	 hur	de	 anpassar	
undervisningen	efter	individen,	vidare	också	sånglärarnas	syn	på	möjligheterna	att	un-
dervisa	i	olika	genrer.	Diskussionen	avslutas	med	en	reflektion	över	studiens	genomfö-
rande	och	metod,	 och	 arbetets	betydelse	med	 tankar	och	 idéer	om	eventuell	 framtida	
forskning.	
	
Nyckelord:	 sångundervisning,	 genrebredd,	 gymnasium,	 intervjuer,	 sociokulturellt	 per-
spektiv.		
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Abstract		
This	study	is	built	upon	three	interviews	with	three	singing	teachers	from	two	different	
schools.	The	theoretical	foundation	is	a	sociocultural	perspective,	which	means	that	the	
study	examines	what	knowledge	in	singing	techniques	the	singing	teachers	use,	and	how	
they	mediate	that	knowledge	with	different	tools.	The	result	shows	that	there	are	differ-
ences	in	the	knowledge	in	singing	techniques	they	use,	as	well	as	in	terminology.	They	
also	vary	in	other	ways	in	communicating	their	teaching.	Finally,	the	result	is	related	and	
compared	in	the	discussion	chapter	to	research	in	the	background	presented	in	chapter	
two,	with	the	interesting	differences	revealed	in	the	result	when	it	comes	to	singing	tech-
niques	and	terminology.	How	the	teaching	is	adjusted	to	the	individual	is	also	discussed,	
as	well	as	the	singing	teachers	views	on	teaching	in	different	styles	of	music.	The	discus-
sion	ends	with	reflections	on	the	method	and	way	of	performing	this	study,	with	thoughts	
and	ideas	on	the	significance	of	this	study	as	well	as	possible	future	research.		
	
Key	words:	 teaching	 in	 singing,	 different	 genres,	 high	 school,	 interviews,	 sociocultural	
perspective	
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Förord		
Ett	stort	tack	till	Ann-Sofie	Paulander	för	uppmaningar	att	utveckla	tankar	till	att	bli	mer	
begripliga	inte	bara	för	mig	själv	utan	också	för	andra.	Vidare	har	hon	också	gett	inspirat-
ion	och	vägledning	till	en	förhoppningsvis	mer	intressant	inledning,	och	tydligare	struk-
tur	i	bakgrundskapitlet.	Ragnhild	Sandberg	Jurström	tog	sedan	över	stafettpinnen	med	
god	vägledning	för	att	koppla	resultat	och	diskussion	med	bakgrund	och	teoretiska	per-
spektiv.	De	intervjuade	sånglärarna	är	värda	ett	stort	tack	för	att	de	gav	av	sin	tid,	och	
dessutom	gjorde	det	med	stort	engagemang.	Mina	egna	sånglärare	vill	jag	också	tacka	för	
allt	de	bidragit	med	i	min	sångutveckling,	och	därmed	också	indirekt	bidragit	med	i	detta	
arbete.	De	har	kommit	med	olika	 infallsvinklar	 i	kombination	med	praktiskt	kunnande	
angående	att	sjunga	i	olika	genrer,	och	därmed	gett	ny	insikt	följt	av	nya	frågor,	som	sedan	
genererat	ytterligare	förståelse.	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	presenteras	varför	det	blev	viktigt	för	mig	att	studera	mer	om	hur	det	un-
dervisas	i	sångteknik	i	relation	till	genre.	Det	följs	av	en	presentation	av	relevant	forskning	
och	 litteratur	 i	ämnet,	som	bakgrund	till	att	undersöka	vilka	erfarenheter	och	uppfatt-
ningar	sånglärare	på	gymnasiet	kan	ha	angående	att	undervisa	i	sångteknik	relaterat	till	
olika	genrer.	

1.1	Om	möjligheten	att	kombinera	klassisk	sång	med	popsång	
Jag	kom	till	Musikhögskolan	Ingesund	med	en	blandad	musikalisk	bakgrund.	Innan	hade	
jag	sjungit	musikal,	gospel,	pop	och	även	lite	klassiskt.	Jag	hade	lyssnat	mycket	på	olika	
genrer	inom	nutida	populärmusik,	samt	även	klassisk	musik.	Drygt	fem	år	innan	hade	jag	
gett	ut	en	popskiva	med	eget	material.	I	samband	med	det	ville	och	behövde	jag	utvecklas	
sångmässigt	så	jag	tog	därför	lektioner	i	sång	på	ett	studieförbund.	Att	sångpedagogen	på	
detta	 studieförbund	 var	 klassiskt	 skolad	med	 en	 karriär	 som	musikalartist	 bakom	 sig	
tänkte	jag	inte	närmare	på	då,	trots	att	jag	själv	mest	höll	på	med	pop	och	gospel.	Eftersom	
jag	erfor	en	rejäl	skjuts	 framåt	sångtekniskt	 fanns	 inte	tanken	på	att	detta	hade	någon	
betydelse.	På	musikhögskolan	fortsatte	jag	att	ta	lektioner	i	klassisk	sång	samtidigt	som	
jag	sjöng	pop	och	gjorde	studioinspelningar	av	poplåtar.	
	
När	 jag	under	denna	tid	 lyssnade	på	mina	 inspelningar	av	poplåtar	 tyckte	 jag	dock	att	
resultatet	inte	var	stilmässigt	tillfredsställande.	Med	tanke	på	att	min	medarbetare	sedan	
många	år	sa	att	jag	hade	utvecklats	sångmässigt,	blev	besvikelsen	än	större.	Min	person-
liga	uppfattning	var	att	jag	var	bättre	på	sång	än	tidigare,	men	problemet	var	nu	att	jag	
tyckte	att	det	hördes	att	jag	var	klassiskt	skolad	när	jag	sjöng	pop,	vilket	inte	var	något	jag	
önskade.	Det	borde	väl	gå	att	åtgärda	genom	att	utveckla	förmågan	att	sjunga	pop,	tänkte	
jag.	Det	viktiga	är	väl	att	bli	mer	medveten	om	hur	jag	sjunger,	tänkte	jag	vidare,	och	det	
har	ju	jag	ju	redan	påbörjat.		
	
Tillfälle	gavs	och	jag	fick	möjlighet	att	komplettera	mina	sånglektioner	i	klassisk	sång	med	
lektioner	i	popsång	för	Daniel	Zangger	Borch.	Enligt	förlaget	Notfabriken	(2012)	är	Zang-
ger	Borch	den	första	svenska	sångpedagogen	som	vetenskapligt	forskat	i	hur	rösten	an-
vänds	i	rock-,	pop-	och	soulsång.	Han	ägnade	en	hel	lektion	åt	att	förklara	för	mig	varför	
det	 inte	går	att	kombinera	popsång	med	klassisk	sång,	åtminstone	inte	på	elitnivå.	För	
mig	var	den	informationen	nedslående.	Först	blev	jag	mest	förbryllad	och	tänkte	att	Bor-
chs	syn	på	svårigheten	att	kombinera	klassisk	sång	med	popsång	nog	ändå	var	en	över-
drift.		
	
När	jag	något	år	senare	skulle	sjunga	några	för	mig	mer	avancerade	poplåtar	på	en	kon-
sert	olika	genrer.	Daniel	Zangger	Borch	representerar	här	en	ytterlighet	enligt	mig,	ef-
tersom	han	gör	en	blev	det	en	utmaning.	I	några	veckor	fokuserade	jag	helt	och	hållet	på	
dessa	låtar	medan	den	klassiska	sången	fick	vila.	Till	en	början	var	det	besvärligt	att	ta	sig	
an	uppgiften,	 jag	 ändrade	om	 sånguppvärmningarna	och	uppsjungningarna	 samt	 lyss-
nade	mycket	på	andra	popsångare	som	jag	sedan	försökte	ta	efter.	Veckan	innan	och	även	
under	konserten	gick	det	mycket	bra.	Efter	detta	blev	det	så	dags	att	ta	upp	den	klassiska	
sången	igen.	Trots	att	jag	nu	sjungit	mycket	under	dessa	veckor	blev	även	detta	en	rejäl	
utmaning.	Jag	upplevde	nu	att	jag	låg	långt	under	den	nivå	jag	sångtekniskt	legat	på	en	
knapp	månad	tidigare.	
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I	mötet	med	både	sångare	och	sånglärare	har	jag	alltså	erfarit	att	det	finns	olika	uppfatt-
ningar	 gällande	 sångteknik	 i	 relation	 till	 olika	 genrer.	Möjligen	 kan	 det	 ibland	 kanske	
handla	om	en	brist	på	medvetenhet	gällande	den	problematik	som	det	innebär	att	röra	
sig	mellan	strikt	åtskillnad	mellan	popsång	och	klassisk	sång.	En	av	mina	handledare	 i	
sångundervisning	på	gymnasiet	å	andra	sidan,	menade	att	de	tekniska	grunderna	är	des-
amma.	Detta	kan	leda	till	frågan	om	när	det	tekniskt	sett	sker	någon	form	av	förändring	
av	sångtekniken	på	grund	av	stilmässig	specialisering.	Sångerskan	och	sångpedagogen	
Gunilla	Törnfeldt	(personlig	kommunikation,	20	februari	2016)	anser	även	hon	att	det	
finns	skillnader,	men	att	det	går	att	röra	sig	mellan	klassisk	sång	och	popsång,	det	kräver	
bara	god	teknisk	kännedom.	Den	inställningen	ger	hopp	för	oss	sånglärare	som	bör	be-
härska	det	vi	skall	undervisa	i	och	då	genrebredd	är	obligatoriskt	enligt	kursplanen	i	äm-
net	sång	på	gymnasiet.		

1.2	Problemområde		
På	 grund	 av	 den	 obligatoriska	 genrebredden	 i	 ämnet	 sång	 på	 gymnasiet	 (Skolverket,	
2011)	blir	det	enligt	min	mening	en	större	utmaning	för	en	sånglärare	att	behärska	de	
hantverksmässiga	aspekterna	av	sångrösten.	De	”klanger”	eller	”ljud”	som	önskas	eller	
förväntas	av	en	sångare	kan	enligt	Proba	(2013)	variera	i	hög	grad	beroende	på	genre.	
Övning	inom	de	olika	genrerna	bör	också	genomföras	på	sätt	som	är	hälsosamt	för	rösten	
(Zangger	Borch,	2008).	Det	är	således	viktigt	att	det	blir	en	tydlighet	i	sångundervisningen	
angående	sångtekniska	skillnader	mellan	olika	genrer,	och	att	det	kan	innebära	vissa	svå-
righeter.			

	
I	Walls	(2008)	arbete	om	möjligheten	att	integrera	flera	sångtekniker	finns	det	sånglärare	
som	inte	kan	tänka	sig	att	integrera	flera	sångtekniker	i	undervisningen.	Det	svarar	dock	
inte	på	frågan	vilka	svårigheter	som	kan	följa	med	en	integrering	av	olika	sångtekniker	i	
undervisningen.	En	 fråga,	som	också	kommer	 fram	i	Walls	arbete,	och	som	kan	ställas	
utifrån	detta	arbetes	syfte	är	vilken	standard	det	blir	i	undervisningen	när	lärare	förvän-
tas	behärska	en	bredd	av	genrer	följt	av	en	bredd	i	sångteknik.	Vidare	blir	en	följdfråga	
om	det	räcker	med	stort	intresse	och	engagemang,	för	att	överbrygga	utmaningen,	vilket	
sånglärare	i	Walls	arbete	uttrycker	som	betydelsefullt.	Vi	kan	vända	på	steken	och	ställa	
frågan	om	det	också	kan	finnas	sångmässiga	och	sångtekniska	fördelar	med	undervisning	
i	genrebredd	med	en	variation	av	sångtekniker,	vilket	är	ena	sidan	av	vad	sånglärare	 i	
Walls	studie	tycker	sig	finna.	Det	ses	i	det	arbetets	resultat	också	som	en	nackdel	att	som	
sångare	arbeta	med	bredd	i	genre.	
	
Angående	sångteknik	kan	det	vara	delade	meningar	angående	vad	som	gäller	generellt	
för	sång	och	sådant	som	skiljer	sig	åt	i	hög	grad	beroende	på	genre.	Ett	exempel	gäller	
andningsteknik.	Clevelands	(1998)	forskning	visar	på	stora	skillnader	i	luftintag	mellan	
klassiska	sångare	och	countrysångare,	med	slutsatsen	att	respektive	andningsteknik	är	
anpassad	till	sångstilens	behov.	I	överensstämmelse	med	detta	undervisar	en	av	sångpe-
dagogerna	i	Mason	och	Tunhavs	(2008)	arbete	olika	andningsteknik	beroende	på	genre,	
medan	en	annan	av	sånglärarna	i	undersökningen	utgår	från	samma	andningsteknik	obe-
roende	av	genre.	Uppfattningarna	går	alltså	från	att	sångtekniken	grundläggande	är	den-
samma	 oberoende	 av	 genre,	 till	 att	 det	 överhuvudtaget	 inte	 är	 att	 rekommendera	 att	
sjunga	och/eller	undervisa	i	både	klassisk	sång	och	popsång,	åtminstone	inte	på	profess-
ionell	nivå.	När	diskrepansen	är	så	stor	finns	det	ett	behov	av	att	medvetandegöra,	dryfta	
och	klargöra.		
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En	undersökning	angående	vilka	uppfattningar	sånglärare	på	gymnasiet	kan	ha	utifrån	
läroplanen	från	2011	kan	även	tänkas	innebära	en	språklig	utmaning.	Vilken	terminologi	
används?	Kan	 vanligt	 förekommande	 termer	 och	 uttryck	 ges	 olika	 innebörd?	Uppfatt-
ningar	om	grundläggande	sångteknik	kan	tänkas	skilja	sig	åt	inom	den	klassiska	genren	
liksom	inom	den	afroamerikanska	genren	med	rock,	pop,	soul	och	jazz,	samt	naturligtvis	
också	mellan	klassisk	sång	och	afroamerikansk	sång	som	helhet.	Samma	ord	kan	använ-
das	av	två	olika	personer,	men	ändå	underförstått	ges	lite	olika	innebörd.	Proba	(2013)	
drar	slutsatsen	att	sånglärares	genretillhörighet	påverkar	språkbruket.	Hon	skriver	i	sitt	
arbete	om	att	undervisa	i	olika	genrer	innebär	att	”ordvalen	och	benämningar	på	musika-
liska	och	tekniska	begrepp	skiljer	sig	mellan	informanterna	beroende	på	genre”(s.	34).	
Det	gäller	till	exempel	inom	sångundervisning	ofta	använda	begrepp	som	stöd1	och	bel-
ting2.	Vidare	kan	det	som	i	klassisk	sång	vanligtvis	kallas	för	huvudklang3	i	popsång	kallas	
för	falsett4.	Språkbruk	och	begrepp	från	den	klassiska	traditionen,	som	är	äldre,	blandas	
dessutom	också	in	i	popsångsundervisning5.	I	senmodern	tid	har	ny	terminologi	kommit	
med	metodik	riktad	till	pop-genren.	Tongivande	aktörer	som	Zangger	Borch	(2008)	och	
Sadolin	(2006)	skiljer	sig	dock	åt,	 inte	minst	språk-	och	begreppsmässigt.	Vilket	språk	
som	används	och	ords	betydelse	är	alltså	viktigt	i	förståelsen	av	hur	sånglärare	tänker	om	
och	undervisar	i	sångteknik.		

1.3	Arbetets	disposition	
Inledningskapitlet	belyser	min	personliga	resa	eller	utveckling	i	sång,	vilket	har	lett	fram	
till	valet	av	föreliggande	studie.	Kapitel	två	tar	upp	relevant	forskning	om	rösten	och	om	
sångundervisning	med	olika	sångtekniska	aspekter	och	språkbruk.	Bakgrundskapitlet	
avslutas	med	arbetets	syfte	och	de	tre	ställda	forskningsfrågorna.	I	kapitel	tre	presente-
ras	studiens	vetenskaps-	och	kunskapsteoretiska	utgångspunkter	samt	det	sociokultu-
rella	perspektivet.	I	kapitel	fyra	redogörs	för	studiens	metodologiska	utgångspunkter,	
val	av	metod	och	genomförande	av	undersökningen.	Resultatet	presenteras	i	kapitel	
fem.	En	diskussion	om	resultatet	förs	i	det	sjätte	och	sista	kapitlet	i	relation	till	arbetets	
bakgrundskapitel,	vetenskapsteoretiska	perspektiv	och	val	av	metod.		

	

	
	
	

																																																								
1	Daniel	Zangger	Borchs	definition	av	stöd	är	”Kontroll	av	andning	med	för	tonen	anpassad	adduktion”	
(2008,	s.	162).	
2	Daniel	Zangger	Borchs	definition	av	belting	är	”Stark	sång	i	höga	tonlägen	och	bröstregister”	(2008,	s.	
154).	
3	Enligt	Cathrine	Sadolin	används	ordet	huvudklang	primärt	för	kvinnor.	För	Sadolin	är	huvudklang	eller	
huvudresonans	ett	av	fem	register,	det	näst	högsta.	Klangen	eller	resonansen	ligger	i	huvudet,	därav	nam-
net.	Vibrationerna	känns	mindre	tydligt	än	bröstklangen,	men	det	kan	ändå	kännas	ibland	(Sadolin,	2006,	
s.	63).	Arder	betonar	att	ordet	huvudklang	eller	det	norska	”hodeklang”,	mer	utgår	från	den	subjektiva	
upplevelsen	än	det	reella	fysiska	utgångsläget	(Arder,	2007,	s.	158).	
4	I	ren	falsett	är	stämbanden	avspända.	Rösten	låter	tunn	och	ljus	(Arder,	2007,	s.	147-148).	Enbart	kan-
terna	på	stämbanden	vibrerar	mot	varandra	(Sadolin,	2006,	s.	63).	Falsett	i	popsång	är	oftast	lite	luftig	
(Borch,	2012,	s.	47).	Det	ser	åtminstone	ut	som	om	stämbanden	inte	sluts	helt,	men	forskning	tyder	på	att	
de	måste	slutas	för	att	inte	vibrationerna	ska	upphöra	(Sundberg,	1986,	s.	74).	
5	Med	pop	menas	här	pop,	country,	rock,	soul	och	jazz.	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	forskning	om	hur	rösten	används	i	sång.	Kapitlet	avslutas	med	
studiens	problemformulering	och	syfte	med	tillhörande	forskningsfrågor.		

2.1	Forskningsfältet	
Här	nedan	presenteras	några	sångtekniska	aspekter	av	betydelse	för	sångundervisning	i	
alla	genrer.	Det	handlar	om	andningsteknik,	kroppshållning,	register	och	klang,	person-
lighetens	betydelse	för	rösten,	samspelet	mellan	kropp	och	psyke	samt	språkbruk.	Avsnit-
tet	avslutas	med	en	sammanfattning.	Då	andningsteknik	eller	kontroll	av	andning	kan	be-
traktas	som	fundamentalt	för	sång	är	forskning	om	detta	något	som	berörs	först.	

2.1.1	Andningsteknik	
Luften	eller	andningen	kan	betraktas	som	”bränslet”	för	sång.	Det	är	dock	skillnad	mellan	
hur	in-	och	utandning	används	i	vanligt	normalt	viloläge	och	hur	andning	används	i	sång.	
Den	hela	tiden	pågående	andningen	fungerar	per	automatik	för	att	vi	ska	leva	och	kallas	
av	Zangger	Borch	(2008)	för	passiv	andning.	För	den	som	sjunger	finns	emellertid	ett	be-
hov	av	att	kontrollera	luftflödet	både	vid	in-	och	utandning.	En	sådan	kontrollerad	and-
ning	kallar	Zangger	Borch	aktiv	andning.	I	aktiv	andning	påverkar	 inandning	förutsätt-
ningarna	för	en	kontrollerad	utandning,	eftersom	den	har	effekt	på	både	andningsmusk-
ler6	och	struphuvud.	I	aktiv	inandning	under	sång	förväntas	också	stämbanden	föras	mer	
isär	än	vad	som	sker	normalt.	Det	handlar	då	om	att	föra	isär	dem	på	ungefär	samma	sätt	
som	när	vi	gäspar	eller	blir	förvånade.	Zangger	Borch	menar	att	en	gäspning	eller	upplevd	
förvåning	kan	vidga	stämbanden	så	pass	mycket	att	de	även	berörs	i	mindre	utsträckning	
av	själva	inandningsluften.	När	det	gäller	den	aktiva	andningens	utandning	är	den	van-
ligtvis	längre	än	inandning.	Det	som	skall	kontrolleras	vid	denna	typ	av	utandning	är	luft-
trycket.	Det	är	viktigt	att	det	varken	blir	för	starkt	eller	för	svagt	tryck	på	luftflödet	ut.	
”För	att	andningen	ska	verka	som	stöd,	måste	den	servera	exakt	rätt	tryck	till	struphuvu-
det	i	förhållande	till	önskad	ton”,	menar	Zangger	Borch	(s.	34).		
	
Det	av	muskler	kontrollerade	lufttryck	som	ofta	kallas	stöd,	är	ett	väl	känt	och	flitigt	an-
vänt	begrepp	enligt	Mason	och	Tunhav	(2008).	I	en	studie	intervjuade	de	sammanlagt	sex	
sångpedagoger	om	synen	på	begreppet	stöd.	De	intervjuade	sångpedagogerna	använde	
inte	begreppet	stöd	i	sin	undervisning,	men	uppgav	att	de	kände	till	det	väl.	Under	inter-
vjuerna	framkom	uppfattningen	att	tonbildning	påverkar	hur	stödet	används	och	att	ty-
pen	 av	 tonbildning	 kan	 skilja	 sig	 åt	mellan	 olika	 genrer.	 Samtidigt	 framkom	 att	 deras	
undervisning	 i	andningsteknik	skiljde	sig	åt.	En	av	sånglärarna	med	klassisk	bakgrund	
uppgav	att	hon	använder	sig	av	samma	andningsteknik	inom	alla	genrer	i	sin	undervis-
ning.	En	annan	lärare	uppgav	det	motsatta,	det	vill	säga	att	hon	arbetar	med	andningstek-
nik	eller	stöd	på	olika	sätt	i	olika	genrer.	Hon	menade	dock	att	det	är	frågan	om	samma	
sorts	stöd	oavsett	genre,	medan	typ	av	tonbildning	är	det	som	avgör	hur	mycket	stöd	som	
behövs.	
	
Uppfattningarna	som	sångpedagogerna	uppvisade	i	den	ovannämnda	studien	av	Mason	
och	Tunhav	(2008)	är	i	paritet	med	Clevelands	(1998)	jämförande	studie.	Cleveland	jäm-
förde	 i	 sin	 studie	med	 resultaten	 från	 två	 tidigare	 forskningsprojekt	 om	hur	 klassiska	
sångare	respektive	countrysångare	andas	 in	och	hur	de	kontrollerar	 luften	ut	vid	sång	

																																																								
6	Utandningsmuskler	består	av	interkostalmuskler,	som	påverkar	bröstkorgens	storlek,	mellangärdes-
muskeln	eller	diafragman	och	bukväggsmuskler	(Sundberg,	1986,	s.	38-40).		
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genom	att	mäta	luftmängden	vid	in-	och	utandning.	De	forskningsprojekt	Cleveland	jäm-
förde	med	var	Thomasson	och	Sundbergs	(1997)	undersökning	av	klassiska	sångares	luft-
kontroll	samt	sin	egen	i	samarbete	med	tre	andra	forskares	(Cleveland,	Hoit,	Jenk	&	Wat-
son,1996)	studie	av	countrysångare.	Cleveland	(1998)	kom	fram	till	att	de	klassiska	sång-
arna	tog	in	mycket	mer	luft	än	countrysångarna	vid	inandning.	Klassiska	sångare	använde	
därefter	 70-80	 %	 av	 den	 maximala	 mängden	 luft	 lungorna	 har	 kapacitet	 för,	 medan	
countrysångarna	inte	tog	in	mycket	mer	luft	än	de	gör	när	de	talar,	det	vill	säga	cirka	55	
%	av	den	totala	lungkapaciteten.	Detta	kan	jämföras	med	att	Zangger	Borch	(2008)	menar	
att	cirka	en	halv	liter	luft	nyttjas	vid	normal	in-	och	utandning	eller	så	kallad	passiv	and-
ning.	En	slutsats	Cleveland	(1998)	drar	av	detta	är	att	med	mindre	luftintag	kan	country-
sångare	 inte	hålla	 lika	 långa	 fraser	som	klassiska	sångare,	men	det	betyder	 inte	att	de	
klassiska	sångarna	eller	countrysångarna	använder	andningen	på	ett	inadekvat	sätt.	Det	
är	helt	enkelt	frågan	om	att	olika	tekniker	anpassas	till	respektive	genre	och	stil	med	dess	
unika	behov,	menar	han.	Andning	inom	countrygenren	ses	som	en	viktig	del	av	uttrycket,	
det	vill	säga	den	kan	läggas	in	mitt	i	en	fras	och	inte	endast	mellan	fraser.	Sångerna	har	i	
regel	 också	 kortare	 fraser	 än	 i	 klassisk	musik.	 Att	 ändra	 rytm	 i	 andning	 kan	 därmed	
krocka	med	ett	för	stilen	eftersträvat	”sound”.	Cleveland	anser	alltså	att	respektive	genres	
andningsteknik	är	adekvat	och	därför	inte	bör	ändras.	Det	som	bör	vara	vägledande	är	
istället	vad	som	är	hälsosamt	för	rösten.	Det	finns	inga	bevis	på	att	de	olika	andningstek-
nikerna	hos	klassiska	sångare	respektive	countrysångare	skulle	påverka	rösthälsan,	slår	
Cleveland	fast.	
	
Skillnader	i	volym	av	luftintag	existerar	inte	enbart	mellan	klassisk	och	afroamerikansk7	
musik	menar	två	av	sångpedagogerna	i	Mason	och	Tunhavs	(2008)	intervjustudie.	En	av	
sångpedagogerna,	som	enbart	undervisar	i	den	afroamerikanska	genren,	säger	att	det	va-
rierar	hur	mycket	stöd	som	behövs	mellan	olika	sånger.	Hon	får	medhåll	av	en	kollega,	
som	talar	om	att	olika	intensitet	i	sångerna	påverkar	hur	mycket	stöd	som	behövs.	Pop-
sångpedagogen	Zangger	Borch	(2008)	kan	antas	vara	inne	på	samma	linje	genom	att	han	
uppmanar	sångare	i	den	afroamerikanska	genren	till	att	träna	på	att	utnyttja	sin	vitalka-
pacitet	eller	den	maximala	luftmängd	de	kan	andas	ut	efter	största	möjliga	inandning.	I	
utgångsläget	är	ändå	den	normala	talrösten	enligt	Zangger	Borch	grunden	för	sångare	i	
rock-,	pop-,	och	soulsång,	vilket	som	sagts	ovan	i	regel	innebär	mindre	luftmängd	vid	in-	
och	utandning	än	i	klassisk	sång.	Sångpedagogen	Sanna	Larsson	(personlig	kommunikat-
ion,	januari	2016)	menar	också	att	det	i	popgenren	är	tillåtet	att	”fuska”	med	andningen	
det	vill	säga	att	andas	vid	behov	även	i	en	fras.		
	
Andning	i	sång	handlar	om	mer	än	mängden	luft	som	andas	in	följt	av	kontrollerad	utand-
ning	enligt	sångpedagogerna	i	Mason	och	Tunhavs	(2008)	studie.	De	menar	att	det	är	mer	
eller	mindre	lämpligt	att	använda	”låg”	eller	”hög”	inandning,	det	vill	säga	buk-	eller	brös-
tandning,	beroende	på	genre.	När	luftflödet	går	djupare	in	i	lungorna	vid	inandning,	och	
buken	pressas	ner	och	ut	mot	sidorna,	följer	struphuvudet	med	ned	i	rörelsen.	Klassiska	
sångare,	som	generellt	använder	djupare	eller	så	kallad	låg	inandning,	kan	därför	ha	pro-
blem	med	att	få	upp	struphuvudet	vid	belting8.	Wall	(2008)	har	gjort	en	kvalitativ	inter-
vjustudie	om	möjligheten	för	sångare	och	sånglärare	att	integrera	flera	sångtekniker	med	

																																																								
7	Jazz,	blues,	gospel,	soul,	pop	och	rock	med	mera.	
8	Mason	och	Tunhav	definierar	belting	som	”Sång	i	högt	läge	med	tjocka	stämband	d.	v.	s.	hela	stämbands-
massan	vibrerar,	vilket	dessutom	gör	tonen	oerhört	kraftfull.	Högt,	snabbt	andetag	bör	tas	innan	tonen	
produceras	(2008,	s.	2).	
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bredd	i	genre.	En	av	de	intervjuade	sångpedagogerna	uttrycker	att	om	samma	sätt	att	an-
das	används	i	alla	genrer,	kan	det	leda	till	skador.	I	linje	med	Walls	studie	är	också	profes-
sor	Sundberg.	Sundberg	(1986)	gör,	i	en	sammanställning	av	forskningsresultat	gällande	
tal	och	sång,	antagandet	att	inandningens	utförande	påverkar	larynx	eller	struphuvudets	
inställning.	Detta	är	något	som	i	sin	tur	påverkar	fonation	eller	den	typ	av	röstljud	som	
bildas.	
	
Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	utan	kontrollerad	andning	med	välanpassat	luftflöde	
blir	det	enligt	Zangger	Borch	(2008)	en	onödig	påfrestning	på	stämbanden.	Han	skriver	
att	god	andningsstrategi	är	”en	förutsättning	för	att	hålla	rösten	i	god	kondition	för	livs-
lång	sångglädje,	oavsett	hur	du	avser	att	bruka	rösten	och	vilka	genrer	du	väljer”	(s.	32).		

2.1.2	Kroppshållning	
En	god	andningsstrategi	med	förmåga	att	kontrollera	andningen	är	enligt	Zangger	Borch	
(2008)	beroende	av	en	god	kroppshållning.	Gould	och	Okamuras	(1974)	definition	av	god	
kroppshållning	inkluderar	kroppens	dynamiska	anpassning	av	andningen	för	att	produ-
cera	det	sångaren	med	sin	röst	eftersträvar	i	olika	tonhöjd,	styrka	och	klangfärg.	De	menar	
att:	

		
The	standard	definition	of	posture	is	the	totality	of	dynamic	inter-relation-
ships	between	neural,	muscular	and	skeletal	elements	involved	in	determin-
ing,	maintaining	and	changing	not	only	postural	attitudes	but	also	the	rate	and	
volume	of	respiration	in	regard	to	the	demands	of	the	body´s	need	which	in-
cludes	voice	production.	(Gould	&	Okamura	1974,	s.	280)		

	
Gould	och	Okamura	(1974)	anser	alltså	att	kroppshållningen	spelar	en	avgörande	roll	för	
förmågan	att	anpassa	och	kontrollera	andningen,	och	på	så	vis	också	kunna	styra	rösten	
gällande	tonhöjd,	styrka	och	klangfärg.	

2.1.3	Register	och	klang	
När	det	gäller	tonhöjd,	styrka	och	klangfärg	kommer	vi	in	på	det	sångtekniska	området	
register	och	klang.	Zangger	Borchs	(2008)	definition	av	register	är	”röstens	omfång	med	
speciell	tonkvalitet”	(s.	161).	Klang	eller	röstklang	definieras	också	som	”den	personliga	
vokalberoende	klangfärgen,	bestämd	av	stämbanden	och	ansatsröret”	(s.	162).	Ansatsrö-
ret	inkluderar	svalg,	munhåla	och	näshåla	från	stämbanden	till	läpparna.		
	
Vilket	register	en	person	sjunger	i	har	enligt	Zangger	Borch	(2008)	att	göra	med	hur	stäm-
banden	arbetar	 eller	 vibrerar.	 Stämbandens	aktivitet	 styrs	 i	 sin	 tur	 av	 lufttrycket	 från	
lungorna	eller	det	subglottiska	trycket9	och	struphuvudets	eller	larynx	med	sin	anpassade	
inställning.	Enligt	Sundberg	(1986)	talar	många	om	två	register	för	män	och	tre	för	kvin-
nor.	Till	det	kan	också	tilläggas	vad	Sundberg	kallar	för	”exotiska”	register	i	extremt	höga	
och	låga	tonlägen.	Sundberg	skriver	också	att	”terminologin	för	register	är	helt	förvirrad”	
(s.	62).	Det	finns,	menar	han,	många	olika	benämningar	för	samma	sak	primärt	beroende	
på	brist	på	objektiva	fakta.	Det	saknas	inom	röstforskningen	förståelse	för	vad	det	är	 i	
stämbandens	aktivitet	som	ligger	bakom	det	faktum	att	det	finns	olika	register.	
	
Enligt	Zangger	Borch	(2008)	är	de	skilda	uppfattningarna	störst	bland	sångpedagoger.	
Sångare	som	inte	har	kommit	i	kontakt	med	sångundervisning	brukar	kalla	sina	register	
																																																								
9	Lufttryck	i	luftvägarna	under	glottis.	Glottis	är	mellanrummet	mellan	stämbanden	(Zangger	Borch,	2008,	
s.	157,	163).	
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för	”min	vanliga”	och	”min	ljusa	röst”	(s.	43)	menar	han.	Zangger	Borch	anser	att	den	be-
skrivningen	också	har	stöd	i	hans	egen	forskning	eftersom	han	där	drar	slutsatsen	att	det	
finns	två	register,	det	vill	säga	bröstregister	och	falsettregister.	Bröstregister	är	det	regis-
ter	vi	normalt	använder	när	vi	talar,	och	när	det	registret	används	går	det	också	att	känna	
att	bröstet	vibrerar.	Fysiskt	är	skillnaden	mellan	bröst-	och	falsettregister	att	i	den	först-
nämnda	vibrerar	stämbandsmuskeln	(vokalis)	i	mitten	av	stämbanden,	medan	i	falsett-
rösten	vibrerar	endast	kanterna	på	stämbanden.	Båda	dessa	sätt	att	sjunga	kan	fungera	
och	sägas	vara	aktiverade	samtidigt	i	en	stor	del	av	omfånget.	Zangger	Borch	talar	om	ett	
övergångsomfång	där	stämbandens	kärna	vibrerar	allt	mer	eller	mindre.	När	enbart	yt-
terkanterna	vibrerar	har	det	gått	över	helt	i	falsett.	Med	lägre	tonhöjd	och	högre	tonstyrka	
kopplas	i	regel	mer	av	bröströsten	på,	och	tvärtom	vibrerar	allt	mindre	av	stämbandens	
kärna	i	regel	med	högre	tonhöjd	och	lägre	tonstyrka,	menar	Zangger	Borch.	
	
Att	registren	kan	vara	mer	eller	mindre	aktiverade	samtidigt	beskriver	Sundberg	(1986)	
som	att	registren	går	in	i	varandra,	men	att	ibland	kan	ändringen	i	tonbildning	från	ett	
register	till	ett	annat	höras	skarpt	och	plötsligt.	Det	kallas	då	för	registerbrott.	I	klassisk	
sång	eftersträvas	att	minska	eller	ta	bort	de	klangliga	skillnaderna	mellan	registren.	Re-
gisterbyten	skall	 i	klassisk	sång	helst	 inte	märkas	alls,	även	om	det	 i	 realiteten	blir	en	
skillnad	i	den	fysiska	aktiviteten	i	larynx	eller	struphuvudet	menar	Sundberg.	En	sådan	så	
kallad	egalisering10	av	rösten	kan	enligt	Zangger	Borch	(2008)	förekomma	också	i	pop-
genren,	men	det	är	inom	pop	vanligt	att	medvetet	vilja	höra	skarven	mellan	bröst-	och	
falsettregister,	och	att	använda	registren	mer	renodlat.	
	
Vilket	register	som	används	påverkar	klang	skriver	Sundberg	(1986),	men	emedan	regis-
ter	kan	särskiljas	från	hur	stämbanden	är	inställda,	påverkas	klangen	i	hög	grad	också	av	
hur	rummen	i	ansatsröret	med	pharynx	eller	svalg	används	och	formas.	Formen	av	an-
satsröret	styrs	enligt	Zangger	Borch	(2008)	av	struphuvudets	höjd	plus	av	de	så	kallade	
artikulatorerna	läppar,	käköppning,	tunga	och	mjuka	gommen	(ansatsrörets	tak).	I	pop-
sång	används	ofta	termen	”sound”	istället	för	klang.	Zangger	Borch	betonar	att	det	i	rock,	
pop	och	soul	är	viktigt	för	sångaren	att	hitta	och	utveckla	sitt	eget	personliga	sound	med	
en	betoning	på	att	vara	”unik”.		Hur	stämbanden	ställs	in	tillsammans	med	hur	och	när	
luftflödet	släpps	på	påverkar	hur	en	ton	påbörjas,	vilket	också	kan	ge	olika	klang	vid	to-
nens	start.	Proba	(2012)	tar	upp	de	fyra	olika	ansatser	Zangger	Borch	(2008)	talar	om,	
och	som	han	benämner	luftig,	hård,	synkad	och	knarransats.	Enligt	Proba	(2012)	är	det	
av	dessa	fyra	den	synkade	ansatsen11	som	dominerar	i	klassisk	sång.	Inom	populärmusik	
används	å	andra	sidan	alla	typer	av	ansatser,	och	de	kan	gärna	blandas.	
	
Gustafsson	(2005)	har	gjort	en	kvalitativ	intervjustudie	om	sångtekniska	och	pedagogiska	
utmaningar	i	mötet	mellan	olika	genrer.	Enligt	den	studien	eftersträvas	i	klassisk	sång	ett	
användande	av	klangrummen	eller	ansatsröret,	som	ger	en	så	jämn	klangfärg	som	möjligt	
över	hela	tonomfånget.	Randregistret,	som	är	termen	Gustafsson	väljer	för	falsettregister,	
skall	 finnas	 med	 i	 klangen	 i	 så	 djupt	 läge	 som	 möjligt.	 Samtidigt	 följer	 den	 mörkare	
klangen	med	i	högre	tonlägen	genom	ett	lågt	placerat	struphuvud.	Volymen	i	klangrum-
met	görs	också	större	genom	höjd	i	gomseglet	eller	mjuka	gommen.	I	afroamerikansk	sång	
görs	i	regel	klangrummet	trängre	för	att	få	mer	diskant	med	struphuvudet	högre	upp.	Kä-
ken	kan	gärna	följa	med	avspänt	i	tonrörelser	och	klangfärgen	kan	ändras	efter	behag.	

																																																								
10	Utjämning	av	skillnader	i	röstkvalitet	mellan	tonhöjdsområden,	vokaler	eller	register	(Zangger	Borch,	
2008,	s.	156).	
11	Stämbanden	sluts	samtidigt	som	luftströmmen	släpps	på,	vilket	ger	en	mjuk	start	på	tonen.	
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Artikulation	eller	textuttal	påverkar	luftflöde	och	klang,	skriver	Proba	(2012).	I	klassisk	
sång	fokuseras	det	enligt	Proba	mer	på	vokalerna,	för	att	luftflöde	och	klang	skall	hållas	
jämnt	och	egalt.	Så	lite	muskelrörelser	som	möjligt	av	läppar,	käke	och	i	viss	mån	tunga	
eftersträvas.	I	popsång,	fortsätter	Proba,	uttalas	dock	orden	på	ett	liknande	sätt	som	i	van-
ligt	tal.	Konsonanterna	används	då	gärna	för	att	få	rytmisk	effekt	och	kan	därför	betonas,	
konstaterar	hon	vidare.	

2.1.4	Personlighetens	betydelse	för	rösten	
Generellt	färgas	klangfärgen	också	enligt	Zangger	Borch	(2008)	av	varje	individs	person-
liga	röst.	Detta	faktum	ses	alltså	som	betydelsefullt	i	Zangger	Borchs	forskning	och	upp-
märksammas	också	av	sånglärare	(Wall,	2008)	 i	 relation	till	 sångteknik.	Det	som	mest	
påverkar	den	personliga	klangen,	är	enligt	Zangger	Borch	(2008)	hur	ansatsröret	är	ut-
format.	Varje	individs	unika	morfologi,	eller	hur	varje	person	är	formad	anatomiskt,	är	en	
viktig	aspekt	när	det	gäller	sångteknik.	
	
För	Zangger	Borch	(2012)	är	det	så	pass	viktigt	att	vara	lyhörd	för	individualiteten	i	varje	
röst,	att	han	varnar	för	påståenden	som	säger	att	en	viss	teknik,	ett	visst	sound	eller	en	
viss	vokal	alltid	skall	göras	på	samma	sätt	av	alla	sångare.	Det	kan	finnas	metoder	som	i	
regel	fungerar,	men	inte	alltid	och	för	alla	menar	han.	En	vanlig	uppfattning	bland	de	sång-
lärarna	Wall	(2008)	intervjuat	är	att	avgörande	för	vidare	utveckling	i	sång	är	att	upp-
täcka	och	utgå	från	sin	individuella	röst	eller	naturröst.	En	annan	term	som	används	är	
genrelös	röst.	Wall	drar	vidare	parallellen	till	det	Sadolin	(2006)	benämner	som	neutral12	
sång	eller	röstläge.	Ett	ord	som	sånglärarna	använder	förutom	naturröst	och	genrelös	röst	
är	grundröst.	Wall	skriver	att	”gemensamt	för	de	här	begreppen	är	att	rösten	ska	vara	svår	
att	genreplacera,	naturlig	och	avspänd”	(s.	41).		

2.1.5	Samspel	mellan	kropp	och	psyke	
Sångelevers	psykiska	tillstånd	kan	också	vara	en	hjälp	eller	ett	hinder	i	sången	är	sånglä-
rares	erfarenhet,	menar	Gustafsson	(2005).	Hans	resultat	visar	att	det	finns	en	påverkan	
och	ett	samspel	mellan	kropp	och	psyke.	”Många	gånger	känner	man	sig	mer	som	en	psy-
kolog	och	medmänniska	än	sånglärare”	(s.	10),	säger	en	av	lärarna	i	Gustafssons	intervju-
studie.	Det	är	enligt	denna	studie	viktigt	och	många	gånger	nödvändigt	att	som	lärare	ar-
beta	på	att	bygga	upp	elevers	självförtroende.	Ett	välbefinnande	och	en	inställning	i	psy-
ket,	som	tror	på	den	egna	förmågan,	är	betydelsefullt	för	att	eleverna	ska	utvecklas	i	sång.	
Gustafsson	anser	att	det	inkluderar	att	uppmuntra	och	inspirera	när	eleven	möter	mot-
gångar	samt	att	skapa	ett	klimat	där	eleven	har	och	kan	utveckla	en	psykisk	förmåga	att	
låta	sig	analyseras	och	korrigeras	mot	en	sångmässig	vidareutveckling.	
	
Zangger	Borch	(2008)	talar	om	tankens	kraft	och	att	förbereda	sig	mentalt	inför	det	prak-
tiska	utförandet.	Genom	att	 tänka	på	den	 ton	 som	ska	 tas	gällande	 tonhöjd,	 klang	och	
längd,	ökar	möjligheten	att	få	önskat	resultat	i	sången	menar	han.	Den	mentala	inställ-
ningen	sätter	igång	nervimpulser,	som	gör	struphuvudets	muskler	beredda:	”Psyket	är	en	
stark	kraft	och	med	rätt	attityd	och	tankar	kan	man	få	stor	hjälp”	(s.	113),	skriver	Zangger	
Borch.	

																																																								
12	Neutral	kännetecknas	av	mjukhet	i	rösten.	Generellt	är	det	lägre	ljudstyrka.	I	västvärlden	är	neutral	det	
mest	använda	sättet	att	sjunga	i	sångundervisning,	särskilt	för	kvinnor.	Det	är	vanligt	sångsätt	i	kör	(Sado-
lin,	2006,	s.	14).	
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2.1.6	Språkbruk	
I	samspelet	mellan	kropp	och	psyke	är	enligt	Wall	(2008)	också	språket	och	dess	olika	
begrepp	en	faktor	i	sångundervisningen.	Språket	med	för	undervisningen	adekvata	be-
grepp	kan	främja	samspelet	mellan	sångelev	och	sångpedagog	samt	lärandet.	Språkliga	
begrepp	 kan	 också	 underlätta	 växlingen	mellan	 olika	 sångtekniker,	 och	 därmed	också	
mellan	olika	genrer.	Det	öppnar	också	upp	för	kommunikation	sångpedagoger	emellan.	
Språkbruket	skiljer	sig	dock	beroende	på	vilken	metodik	som	dominerar	är	en	av	Walls	
slutsatser.	Olika	ord	kan	användas	för	samma	sak.	Det	kan	finnas	en	hög	grad	av	subjek-
tivitet	bakom	valda	språkbruk.	Om	sångpedagogers	ordval	fungerar	så	att	deras	elever	
kan	ta	det	till	sig	är	ett	primärt	mål	med	undervisningen	tillfredsställt	menar	Wall.	Som	
sångpedagog	är	det	enligt	Wall	viktigt	att	ifrågasätta	sitt	språkbruk	huruvida	eleven	kan	
tillgodogöra	sig	det	och	själv	börja	använda	det	som	ett	redskap	i	sångutvecklingen.	
	
För	att	komma	åt	tekniska	aspekter	i	sång	används	enligt	Probas	(2013)	studie	adjektiv,	
det	vill	säga	ett	målande	språk	med	bilder	som	inte	konkret	beskriver	vad	som	händer	i	
kroppen	eller	vad	den	gör.	Sådant	språkbruk	kallas	ofta	för	”blomsterspråk”.	Detta	sätt	
att	undervisa	anses	ibland	hjälpa	elever	att	ta	till	sig	och	integrera	tekniska	aspekter	me-
nar	Proba.	Det	kan	vara	att	föredra	framför	att	läraren	talar	med	direkt	fysiskt	vetenskap-
ligt	belagt	språkbruk.	

2.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
De	mångstämmiga	uppfattningarna	om	att	utgå	från	en	så	kallad	naturlig,	genrelös	röst	
pekar	mot	att	den	grundläggande	sångtekniken	är	densamma	oberoende	av	den	genre	det	
sedan	strävas	mot	 (Arder,	2007;	Wall,	2008).	Proba	 (2013)	menar	dock	att	också	den	
grundläggande	tekniken	kan	vara	”färgad”	av	genretillhörighet.		
	
Enligt	den	beskrivna	forskningen	finns	det	skillnader	i	andningsteknik	mellan	olika	gen-
rer	(Cleveland,	1998;	Mason	och	Tunhav,	2008).	Gemensamt	för	alla	sångare	oberoende	
av	genre	är	att	deras	kroppshållning	påverkar	förmågan	att	kontrollera	in	och	utandning	
och	därmed	sin	sång	(Zangger	Borch,	2008).	
		
Hur	stämbandens	register	används,	vilket	primärt	styrs	av	lufttryck	och	struphuvudets	
inställning,	skiljer	sig	i	hög	grad	mellan	klassisk	sång	och	popsång	(Zangger	Borch,	2008).	
Klangmässigt	skiljer	det	sig	också	mellan	genrer,	vilket	förutom	hur	stämbandens	register	
används	också	påverkas	av	hur	ansatsröret	formas	(Zangger	Borch,	2008;	Mason	och	Tun-
hav,	2008).	Det	finns	många	olika	uppfattningar	om	och	benämningar	på	register,	vilket	
kan	 vara	 ett	 problem	 angående	 både	 förståelse	 av	 sång	 och	 i	 kommunikationen	 om	
sånglärare	emellan	(Sundberg,	1986;	Zangger	Borch,	2008).	Det	finns	skillnader	i	ansats	
och	 artikulation	 mellan	 klassisk	 sång	 och	 sång	 i	 populärmusikgenrer,	 menar	 Proba	
(2013),	vilket	också	påverkar	sången	klangmässigt.	Zangger	Borch	(2008)	anser	det	vik-
tigt	att	anpassa	tekniken	inte	bara	utifrån	genre	utan	också	utifrån	varje	individs	fysiska	
förutsättningar.	Enligt	Wall	(2008)	är	det	vanligt	att	sånglärare	strävar	efter	att	deras	ele-
ver	hittar	och	utgår	från	sin	individuella	röst.	Den	psykologiska	faktorn	är	viktig	för	all	
utveckling	 i	 sång	 (Gustafsson,	2005;	Zangger	Borch,	2008).	Angående	 förståndsmässig	
förståelse	och	insikt	är	språkbruket	en	viktig	nyckel	(Proba,	2013;	Wall,	2008).	
	
Enligt	den	sammanställda	forskningen	ovan	finns	det	alltså,	förutom	kroppshållningens	
betydelse	för	andning,	sångtekniska	skillnader	mellan	olika	genrer.	Den	stora	vattendela-
ren	är	den	mellan	klassisk	sång	och	populärmusikgenrer	eller	ovan	nämnt	som	afroame-
rikanska	genrer.	Enligt	sånglärare	i	Walls	(2008)	studie	kan	dock	röst	och	sångmässiga	
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både	 för-	och	nackdelar	 finnas	med	att	 testa	och	växla	mellan	olika	genrer,	 som	en	av	
sånglärarna	drastiskt	uttrycker	med	orden	att	”på	samma	sätt	som	vissa	genrer	kan	för-
stärka	varann	så	kan	dom	säkert	också	dra	ner	varann”	(s.	25).		
		
Stämmer	forskningens	syn	på	sångteknik	överens	med	den	kunskap	sånglärare	på	gymnasiet	
utgår	från?	I	den	nya	läroplanen	Lgy11	(Skolverket,	2011)	för	gymnasieskolan	är	det	obliga-
toriskt	med	genrebredd	i	ämnet	sång.	Eleverna	skall	ges	möjligheten	till	genrebreddning,	och	
få	förutsättningar	för	att	utveckla	kunskaper	om	musik,	begrepp	och	stildrag	från	olika	tider	
och	kulturer	praktiskt	och	teoretiskt.	Utifrån	det	uppdraget	är	det	viktigt	och	intressant	att	
undersöka	hur	sånglärare	inom	gymnasieskolan	ser	på	undervisning	i	genrebredd,	och	hur	
det	hanteras	i	praktiken.	Vilken	syn	har	sånglärare	angående	sångteknik	i	relation	till	olika	
genrer,	och	den	utmaning	det	kan	innebära?	Syftet	med	denna	studie	är	att	utifrån	ett	socio-
kulturellt	perspektiv	utforska	hur	sånglärare	på	estetiska	program	på	gymnasiet	undervisar	i	
sångteknik	relaterat	till	olika	genrer.	Följande	forskningsfrågor	ställs:	
	

1. Vilka	kunskaper	inom	sångteknik	menar	sånglärare	att	de	utgår	ifrån	när	de	undervi-
sar	på	gymnasiet?			

2. Vilka	medierande	redskap	beskriver	de	att	de	använder	sig	av	när	de	undervisar	i	sång-
teknik?		

3. Hur	menar	sånglärare	att	de	i	sin	undervisning	hanterar	eventuella	skillnader	i	sång-
teknik	mellan	olika	genrer	och	primärt	mellan	klassisk	och	afroamerikansk	musik?	

	
Förhoppningen	med	föreliggande	arbete	är	att	det	ska	stimulera	läsaren	till	ökad	medveten-
het	gällande	sångtekniska	utmaningar	relaterat	till	undervisning	i	olika	genrer.	Målet	är	att	
inspirera	till	ett	samtal	där	sånglärare	kan	lära	av	varandra	och	få	större	klarhet	i	denna	pe-
dagogiskt	mycket	viktiga	fråga.	
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	detta	kapitel	redovisas	och	redogörs	 för	arbetets	 interpretativa	förhållningssätt,	kon-
struktionistiska	synsätt,	sociokulturella	perspektiv	och	induktiva	inriktning.	

3.1	Kunskaps-	och	vetenskapsteoretiska	utgångspunkter	
Bryman	(2011)	skriver	att:	
	

Teori	är	något	som	styr	och	påverkar	insamling	och	analys	av	data.	Forskning	
är	i	så	fall	något	som	utförs	i	syfte	att	besvara	frågor	som	uppkommer	eller	
styrs	av	teoretiska	hänsynstaganden.	(Bryman,	2011,	s.	25)	
	

Samtidigt	är	det	viktigt	att	påpeka	att	de	teoretiska	perspektiven	valts	utifrån	det	som	
skall	studeras,	med	tanke	på	både	möjligheter	och	begränsningar.	
	
I	och	med	att	denna	studie	utgår	från	människors,	i	detta	fall	sånglärares,	tankar	om	sin	
sångundervisning,	blir	det	inte	frågan	om	rent	objektiv	forskning	fri	från	värderingar,	vil-
ket	enligt	Bryman	(2011)	är	ett	av	kriterierna	för	att	det	ska	vara	frågan	om	positivism.	
Det	är	inte	den	rent	fysiologiska	och	mätbara	sidan	av	sångteknik	som	studeras,	utan	den	
kunskap	i	sång	sånglärare	åtminstone	anser	sig	utgå	ifrån,	och	hur	de	beskriver	att	de	för	
den	vidare	till	sina	elever.	Med	ett	positivistiskt	perspektiv	är	det	nödvändigt	att	kunna	
hävda	att	den	information	sånglärarna	förmedlar	är	både	objektiv	och	sann.	Det	kan	vara	
så	att	undersökningsmaterialet	innehåller	både	det	som	är	sant	och	objektivt,	men	oavsett	
vad	som	är	fallet	är	det	inte	helt	lätt	att	avgöra,	och	är	ofrånkomligt	präglat	av	personliga	
det	vill	säga	subjektiva	uppfattningar.	
	
Kunskapsteoretiskt	 utgår	 detta	 arbete	 därför	 från	 interpretativism.	 Undersöknings-
materialet	 som	 samlas	 in	 och	 analyseras	 är	 så	 kallad	 subjektiv	 empiri.	 Enligt	 Bryman	
(2011)	innebär	det	att	försöka	tolka	och	förstå	ett	undersökningsmaterial	eller	empiri.	I	
detta	fall	handlar	det	om	sånglärares	kunskap	i	och	förståelse	av	sång,	samt	av	sin	egen	
undervisning	i	sångteknik	relaterat	till	olika	genrer.	Ännu	ett	subjekt	kommer	in	i	bilden	
genom	att	empirin	sedan	skall	analyseras	och	bearbetas.	Bryman	(2011)	skriver	att	”det	
är	en	dubbel	tolkning	i	verksamhet:	forskaren	försöker	tolka	andras	tolkningar”	(s.	35).	
Detta	arbetes	mål	är	dock	att	tolka	och	förstå	de	deltagande	sånglärarnas	perspektiv	och	
uppfattningar	så	korrekt	som	möjligt,	utan	att	det	ska	färgas	av	egna	uppfattningar.	I	stu-
diet	av	olika	sånglärares	lärandemiljöer	är	målet	att	fånga	upp	de	tankar	som	styr	under-
visningen,	snarare	än	att	förmedla	egna	tankar	om	denna.		
	
Schutz	(1899-1959)	(Schutz,	1962,	refererad	i	Bryman,	2011)	menar	att	människors	tan-
kar	om	sin	sociala	verklighet	både	formar	den,	och	är	en	tolkning	av	den.	Detta	beskrivs	i	
följande	citat:	
	

Via	ett	antal	begrepp	som	rör	sunt	förnuft	har	de	i	förväg	valt	ut	och	tolkat	den	
värld	som	de	upplever	som	verklig	i	sin	vardag.	Det	är	dessa	tankeobjekt	som	
styr	deras	beteende	genom	att	utgöra	drivkrafterna	bakom	detta	beteende.	
(Schutz,	1962,	citerad	i	Bryman,	2011,	s.	33)	

	
	
I	enlighet	med	Schutz	tankar	ovan,	presenterat	av	Bryman	(2011),	fokuseras	det	i	denna	
studie	på	hur	sånglärarna	påverkar	och	styr	sin	undervisning.	Den	yttre	verkligheten	an-
gående	en	specifik	skola	och	dess	förutsättningar,	läro-	och	ämnesplan	med	mera	är	inte	
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objekt	för	studie	här,	även	om	den	sistnämnda	varit	en	av	orsakerna	till	detta	arbetes	syfte	
och	 forskningsfrågor.	 Att	 fokus	 ligger	 på	 sånglärarnas	 utrymme	 att	 själva	 forma	 sin	
undervisning	innebär	enligt	Bryman	att	detta	arbete	har	ett	konstruktionistiskt	synsätt.			
	
Enligt	konstruktionismen	är	en	social	företeelse,	i	detta	fall	sångundervisning	på	gymna-
sienivå,	”i	ett	tillstånd	av	ständig	revidering”	(Bryman,	2011,	s.	37)	Både	lärare	och	elevers	
kognitiva	utveckling	är	beroende	av	samspelet	med	den	omgivande	sociala	miljön	både	
språkligt	och	på	andra	sätt,	skriver	Säljö	(2011).		
	
Forskningsfrågorna	i	det	här	arbetet	är	inte	uppställda	som	hypotetiska	frågor,	och	har	
därför	ingen	deduktiv	inriktning.	Bryman	(2011)	skriver	om	deduktiv	teori	att	”utifrån	
det	man	vet	inom	ett	visst	område	…	härleder	eller	deducerar	forskaren	en	eller	flera	hy-
poteser	som	ska	underkastas	en	empirisk	granskning”	(s.	26).	Forskningsfrågorna	i	den	
här	studien	utgår	från	redan	känd	kunskap,	men	är	skrivna	som	frågor	och	inte	hypote-
tiska	antaganden,	som	skall	prövas	empiriskt	för	att	sedan	bekräftas	eller	förkastas	eller	
något	mittemellan.			
	
Intentionen	med	denna	studie	är	att	utifrån	syfte	och	forskningsfrågor	primärt	vara	öp-
pen	angående	vadhelst	resultatet	kan	komma	att	innehålla	följt	av	eventuella	slutsatser.	
Arbetet	har	alltså	i	huvudsak	en	induktiv	ansats.	Bryman	(2011)	skriver	att	”med	ett	in-
duktivt	angreppssätt	är	teorin	resultatet	av	en	forskningsinsats”	(s.	28).	Observationer	
eller	ett	resultat	utifrån	 i	detta	 fall	 intervjuer,	skall	också	enligt	Bryman	gärna	 leda	till	
generaliserbara	slutsatser.	Detta	arbetes	omfattning	medger	dock	 inte	att	bestämt	dra	
slutsatser	som	allmänt	gällande,	men	ansatser	och	antaganden	kan	göras	också	utifrån	
detta	lilla	format,	som	kan	visa	sig	vara	allmänt	gällande.	

3.2	Ett	sociokulturellt	perspektiv	på	kunskap	och	lärande	
Enligt	Hwang	och	Nilsson	(2011)	ansåg	Vygotskij	(1896-1934)	att	vi	mentalt	konstruerar	
våra	uppfattningar	om	hur	saker	fungerar	utifrån	ett	socialt	samspel.	Orden	och	den	in-
nebörd	de	ges	påverkar	sedan	hur	vi	 tänker,	menade	Vygotskij.	Den	språkliga	utveckl-
ingen	blir	därmed	ett	intellektuellt	redskap	för	att	utvecklas	i	sitt	tänkande	och	i	sin	för-
ståelse.	Orden	innehåller	en	tolkning	av	vår	tillvaro,	som	till	exempel	kan	handla	om	hur	
vår	röst	fungerar.	Språkliga	begrepp	är	också	enligt	Säljö	(2010)	en	länk	bakåt	i	historien,	
och	därmed	bärare	av	 tidigare	generationers	kunskap	och	erfarenheter.	När	det	gäller	
sång	är	dessa	språkliga	eller	intellektuella	redskap	alltid	kopplade	till	en	fysisk	verklighet	
i	samband	med	användandet	av	rösten.	Säljö	(2010)	menar	att	språket	är	ett	viktigt	verk-
tyg	till	att	göra	även	det	som	kan	tyckas	obegripligt	begripligt.	Ord	och	begrepp	hjälper	
till	att	förståndsmässigt	förstå,	och	sedan	också	kunna	kommunicera	det	praktiska	använ-
dandet	av	rösten	i	sång:	
	

Det	är	genom	ord	och	språkliga	kategorier	som	människan	har	tillgång	till	en	
unik	kanal	för	att	utveckla	och	kommunicera	kunskaper.	Genom	att	vi	kan	tala	
om	världen,	kan	vi	analysera,	observera	och	dra	slutsatser	om	hur	världen	
fungerar.	(Säljö,	2010,	s.	32)	

	
Vi	blir	förtrogna	med	innehållet	i	den	aktivitet	ett	ord	beskriver	genom	egen	praktisk	er-
farenhet,	förklarar	Säljö	(2010)	vidare.	När	vi	tagit	till	oss,	blivit	förtrogna	med	eller	ap-
proprierat	ett	språkligt	redskap	och	anammat	en	liknande	förståelse	för	dess	innebörd,	
kan	det	också	nyttjas	på	ett	effektivt	sätt	också	i	kommunikationen.	I	kommunikationen	
mellan	lärare	och	elev	kan	ett	språkligt	redskap	användas	effektivt	först	när	eleven	själv	
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börjar	förstå	dess	innebörd.	Elevens	både	praktiska	och	teoretiska	utveckling	i	till	exem-
pel	sång	främjas	därmed	genom	möjligheten	till	snabb	återkoppling	i	undervisningen.	Det	
är	en	 fördel	om	det	sker	genom	många	olika	 typer	av	återkoppling	både	språkligt	och	
praktiskt,	menar	Säljö.	
	
Säljö	(2010)	skriver	att	”en	grundtanke	är	att	vi	formas	som	tänkande	varelser	genom	att	
vi	tar	till	oss	de	sätt	att	tänka,	kommunicera	och	agera	i	övrigt	genom	interaktion”	(s.	41).	
I	enlighet	med	ovanstående	citat	börjar	kommunikation	och	tänkande	mellan	människor	
eller	intermentalt,	för	att	därefter	ge	en	ökad	förmåga	att	genom	språkliga	redskap	tänka	
själv	eller	intramentalt,	förklarar	Säljö.	Efter	en	tid	har	en	elev	tillägnat	sig	språkliga	re-
surser	för	att	med	sig	själv	resonera	och	föreställa	sig	hur	saker	och	ting	är	och	fungerar,	
utvecklar	Säljö	 resonemanget	vidare.	 I	detta	arbete	 fokuseras	det	dock	på	 lärarens	 in-
tramentala	förståelse	av	sång,	följt	av	sin	egen	uppfattning	om	hur	det	förmedlas	inter-
mentalt	 till	elever.	Användandet	av	språket	 finns	alltså	både	utåt	mot	andra	och	 inåt	 i	
samtal	med	sig	själv.	Det	innebär	att	interaktionen	har	stor	betydelse	för	att	överhuvud-
taget	kunna	utveckla	ett	eget	tänkande.	Vi	står	tämligen	svaga	i	vår	egen	kunskapsutveckl-
ing	om	vi	enbart	ser	till	våra	naturliga	förutsättningar,	poängterar	Säljö.	Vilka	insikter	och	
färdigheter	vi	utvecklar	är	i	hög	grad	beroende	av	vår	omvärld	och	vår	interaktion	med	
denna.	
	
Vår	intra-mentala	förmåga,	fortsätter	Säljö	(2010),	kan	dock	leda	till	att	vi	genom	egna	
tankar	ger	en	subjektiv	innebörd	till	olika	begrepp.	Detta,	menar	Säljö,	kan	både	öka	för-
ståelsen,	men	också	göra	att	uppfattningar	om	ett	begrepp	glider	isär.	Det	är	dock,	påpe-
kar	Säljö,	uppfattningar	om	medierande	redskap	eller	språkliga	begrepp	som	uppkommer	
och	utvecklas	i	analogi	med	en	upplevd	fysisk	verklighet.	Olika	”subjektiva”	uppfattningar	
om	ett	begrepp,	i	detta	arbete	kopplat	till	sångundervisning	i	olika	genrer,	kan	innehålla	
viktiga	komplement,	djupare	 insikt	eller	helt	enkelt	vara	olika	sätt	att	uttrycka	samma	
sak.	En	annan	utmaning,	som	Säljö	uppmärksammar,	är	att	det	finns	begrepp	som	det	kan	
ta	lång	tid	att	lära	sig	förstå	och	behärska.	Definitionen	av	ett	begrepp	är	i	regel	lättare	än	
den	praktiska	tillämpningen.	Ämnet	sång	är	i	första	hand	ett	fysiskt	praktiskt	ämne.	
	
I	 enlighet	med	 Skolverkets	 (2011)	 kursplan	 är	 ämnet	 sång	på	 gymnasiet	 ett	 praktiskt	
ämne	som	är	kopplat	med	teoretisk	förståelse.	Hur	sånglärare	arbetar	med	och	kombine-
rar	det	praktiska	med	det	teoretiska	och	tvärtom,	handlar	om	svar	på	vilka	medierande	
redskap	 sånglärare	 använder	 sig	 av	 i	 sin	 undervisning,	 vilket	 är	 den	 andra	 frågeställ-
ningen	för	denna	studie.	Vilka	medierande	redskap	som	används	är	tätt	sammanlänkat	
med	den	kunskap	som	ligger	till	grund	för	undervisningen,	vilket	är	svar	på	den	inledande	
forskningsfrågan.	Båda	dessa	frågor	ligger	vidare	till	grund	för	hur	undervisningen	bed-
rivs	i	relation	till	genrebredd,	vilket	är	den	tredje	forskningsfrågan.	Hur	Skolverkets	kurs-
plan	förverkligas	i	och	genom	eleverna	i	ämnet	sång	relaterat	till	olika	genrer	påverkas	av	
vad	det	blir	för	svar	på	alla	tre	frågor.	Eftersom	lärandet	enligt	Säljö	(2010)	börjar	och	
utvecklas	i	sitt	första	stadium	genom	interaktion,	utgår	denna	studie	från	ett	sociokultu-
rellt	perspektiv.	Säljö	har	i	hög	grad	vidareutvecklat	Vygotskijs	tänkande,	som	talade	om	
det	sociala	samspelets	betydelse	för	lärande	i	kombination	med	användandet	av	språkliga	
och	andra	medierande	redskap	(Hwang	&	Nilsson,	2011).	
		
	

	
	 	



	 19	

4	Metod	
I	detta	kapitel	presenteras	val	av	metod	och	de	vetenskapsteoretiska	grunder	arbetet	ut-
går	från.	Det	redogörs	vidare	för	hur	val	av	informanter	gått	till.	Studiens	genomförande	
med	dess	etiska	överväganden,	trovärdighet	och	giltighet	presenteras	också.			

4.1	Metodologiska	utgångspunkter		
Detta	är	en	kvalitativ	intervjustudie	utifrån	Brymans	(2011)	beskrivning	av	sådana.	Sång-
lärares	syn	på	hur	de	lär	ut	och/eller	bör	lära	ut	sångteknik	i	relation	till	olika	genrer	skall	
studeras	genom	intervjuer.	Med	ett	sociokulturellt	perspektiv	ses	enligt	Säljö	(2010)	den	
språkliga	kommunikationen	som	”en	unik	kanal”	genom	vilken	kunskap	om	vår	omvärld,	
i	detta	fall	sångundervisning	på	gymnasiet,	kan	förmedlas.	Att	fånga	upp	sånglärares	tan-
kar	om	sin	undervisning	är	enligt	Brymans	(2011)	beskrivning	av	en	interpretativ	syn	på	
kunskap	väsentligt.	Det	är	sånglärarnas	tankar	om	sin	lärandemiljö,	som	inte	bara	beskri-
ver	den,	utan	också	formar	den.	Vilka	ord	och	begrepp	sånglärarna	använder,	följt	av	den	
betydelse	de	ger	dito	är	alltså	betydelsefullt	för	att	förstå	sångundervisningen	och	dess	
innehåll.		
	
Kvalitativ	forskning	utgår	enligt	Bryman	(2011)	i	regel	från	uppfattningen	att	vår	sociala	
verklighet	formas	och	skapas	genom	samtal	och	samspel,	vilket	är	 i	överensstämmelse	
med	arbetets	konstruktionistiska	synsätt.	I	detta	fall	handlar	det	om	sånglärare	och	deras	
undervisning	 på	 gymnasienivå.	 Undervisningen	 formas	 och	 skapas	 genom	 samtal	 och	
samspel.	Detta	är	en	pågående	process	och	utveckling	både	i	relation	till	eleverna	och	till	
andra	lärare,	samt	utifrån	tidigare	utbildning	och	eventuell	vidareutbildning.	Därför	väljs	
en	naturalistiskt13	inriktad	kvalitativ	forskning	eller	kvalitativ	forskning	med	ett	sociokul-
turellt	perspektiv	(Säljö,	2010)),	som	enligt	Bryman	innebär	en	strävan	att	förstå	under-
visningens	sociala	miljö	utifrån	den	terminologi	som	där	används.	Med	intervju	blir	det	
dock	inte	frågan	om	ett	naturligt	förekommande	samtal,	som	till	exempel	en	sånglektion.	
Förhoppningsvis	avslöjar	ändå	samtalet	något	eller	mycket	av	den	undervisning	eleverna	
möter,	 kanske	 primärt	 den	 kunskap	 läraren	 utgår	 från.	 Den	 beskrivning	 av	 undervis-
ningen	som	framträder	kommer	främst	vila	på	det	respondenterna	själva	vidareutvecklar	
och	förklarar,	och	i	viss	mån	den	betydelse	som	är	allmänt	känd	om	olika	begrepp,	som	
till	exempel	stöd.	Att	språket	utvecklas	genom	samtal	och	samspel	 i	undervisningen	är	
betydelsefullt	i	lärandet,	men	kan	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	leda	till	svårigheter	
att	kommunicera	 i	ämnet	med	sånglärare	 från	andra	sammanhang.	Sånglärare	 från	ett	
socialt	och	läromässigt	sammanhang	kan	vara	mer	eller	mindre	”fångade”	i	ett	visst	språk-
bruk	med	svårighet	att	kommunicera	med	andra.	Ett	mål	är	därför	att	få	grepp	om	den	
innebörd	som	olika	sånglärare	ger	även	brett	använda	begrepp.	
	
En	tonvikt	på	språket	innebär	i	det	här	arbetet	att	det	också	är	betydelsefullt	att	utforska	
i	vilken	grad,	och	när	den	språkliga	sidan	av	sångundervisningen	mer	eller	mindre	väljs	
bort,	till	förmån	för	fysisk	förebildning	och	aktivitet.		
	
Intervjuerna	av	sånglärare	kommer	att	vara	semistrukturerade.	För	ämnet	lämpliga	frå-
gor	och	teman	kommer	att	förberedas,	men	utrymme	och	öppenhet	för	att	intervjun	kan	
utvecklas	på	olika	sätt	finns.	Öppenheten,	skriver	Bryman	(2011),	underlättar	upptäckten	
av	det	som	informanten	anser	vara	särskilt	viktigt.	Öppenheten	för	vad	det	än	kan	bli	för	
																																																								
13	Naturalism	har	här	inte	den	innebörd	”som	har	tydliga	likheter	med	positivismen”	(Bryman,	2011,	s.	
53),	utan	naturalismen	står	här	”för	insikten	att	människor	…	är	författare	eller	upphovsmän	till	sin	soci-
ala	verklighet,	inte	passiva	objekt”	(Bryman,	2011,	s.	53).		
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resultat	utifrån	arbetets	syfte	och	forskningsfrågor,	är	 i	paritet	med	arbetets	 induktiva	
ansats.	De	förberedda	frågorna	med	teman	har	rollen	av	att	ändå	till	viss	del	styra	så	att	
intervjumaterialet	blir	så	heltäckande	som	möjligt,	och	genererar	svar	utifrån	syfte	och	
grundläggande	frågeställningar.	Målet	är	samtidigt	att	formulera	frågorna	så	att	de	inte	
hindrar	olika	synsätt	att	komma	fram.	Frågorna	måste	inte	heller	ställas.	Att	förbereda	
frågor	med	en	viss	tänkt	stegvis	ledning	är	samtidigt	viktigt,	för	att	hålla	intervjun	inom	
detta	arbetes	syfte	och	frågeställningars	ram.	
	
Respondenterna	ses	enligt	Kvale	och	Brinkmanns	(2014)	uppmaning	som	resurser	eller	
källor	av	kunskap.	Målet	med	intervjuerna	är	att	gräva	fram	kunskap	som	olika	sånglärare	
förväntas	kunna	bidra	med.	En	förväntan	av	att	det	finns	värdefull	kunskap	att	hämta	un-
derlättar	för	en	bra	relation	med	den	intervjuade,	vilket	kan	skapa	en	trygg	miljö	där	re-
spondenten	känner	sig	fri	att	dela	med	sig	av	sin	kunskap	och	erfarenhet.	Målet	är	att	det	
som	förmedlas	i	så	hög	grad	som	möjligt	återspeglar	verkligheten	i	den	sångundervisning	
som	bedrivs.	Samtidigt	bör	en	medvetenhet	finnas	att	på	grund	av	att	det	inte	är	en	under-
visningssituation	som	studeras	direkt,	är	det	utifrån	denna	verklighet	en	verklighet	som	
konstrueras	av	respondentens	förståelse	och	uppfattning	av	denna.	Bryman	(2011)	skri-
ver	att	det	handlar	om	både	hur	den	intervjuade	tolkar	eller	har	för	uppfattning	om	sin	
lärandemiljö,	och	att	dessa	tankar	angående	undervisningen	i	sin	tur	påverkar	och	formar	
den.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	tar	upp	att	den	som	intervjuar	också	har	en	inverkan	
under	intervjun,	och	sedan	genom	bearbetningen	av	intervjudata.	Med	ett	interpretativt	
förhållningssätt	handlar	det	enligt	Bryman	(2011)	om	att	sträva	efter	att	tolka	och	förstå	
intervjudata	eller	den	så	kallade	subjektiva	empirin.	Det	är	fråga	om	en	dubbel	tolkning,	
eftersom	det	är	den	intervjuades	tolkning	av	sin	verklighet	som	sedan	skall	tolkas	på	nytt.	
Målet	som	intervjuare	bör	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	vara	att	locka	fram	korrekt	
rapporterad	information	med	minimal	egen	påverkan.	Egen	kunskap	i	ämnet	kan	i	syn-
nerhet	under	intervjun	både	ses	som	en	styrka	och	en	svaghet.	Det	kan	å	ena	sidan	leda	
till	för	mycket	styrning	av	samtalet,	men	å	andra	sidan	vara	en	hjälp	i	att	fånga	upp	det	
som	sägs,	och	leda	samtalet	in	i	vidare	utläggningar	och	förklaringar.	Särskilt	viktigt	är	att	
vara	sparsam	med	ledande	frågor.	
	

Det	är	förvisso	problem	förbundna	med	uppfattningen	att	intervjun	är	en	
samtalskanal	för	rena	rapporter…	,	men	det	är	också	problem	förbundna	med	
att	bestrida	att	vi	kan	hänvisa	mer	eller	mindre	exakt	till	tidigare	erfarenheter.	
(Kvale,	Brinkmann,	2014,	s.	67)	

		
Valet	att	använda	sig	av	kvalitativa	intervjuer	för	att	få	svar	på	forskningsfrågorna	ses	inte	
som	oproblematiskt,	men	där	finns	en	förväntan	om	att	det	är	en	metod	som	kan	generera	
värdefull	och	korrekt	information	om	i	detta	fall	sångundervisning	på	gymnasienivå.	

4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	presenteras	hur	urvalet	av	informanter	gått	till	samt	studiens	genomfö-
rande	med	dess	etiska	överväganden,	trovärdighet	och	giltighet.	

4.2.1	Urval	av	sånglärare	
Målet	var	att	få	en	blandning	av	klassiskt	skolade	och	afroamerikanskt	skolade	sånglärare	
att	intervjua.	Vidare	skall	de	gärna	ha	viss	skolning	också	i	det	som	inte	är	deras	huvud-
fack	i	sång.		De	bör	naturligtvis	också	undervisa	eller	ha	undervisat	med	genrebredd	på	
gymnasiet.	Ett	annat	mål	var	att	få	en	blandning	av	manliga	och	kvinnliga	sånglärare,	men	
det	har	inte	haft	någon	hög	prioritet.	
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Gymnasieskolornas	hemsidor	är	ofta	sparsamma	med	att	ge	telefonnummer,	men	också	
mejladresser	direkt	till	undervisande	lärare	förekommer	sparsamt.	Det	står	inte	alltid	vad	
personerna	 i	 personalregistret	undervisar	 i.	 Inte	 sällan	går	kontakten	via	kommunens	
växel.	Ibland	hänvisas	till	någon	grupp	eller	programansvarig.	Av	de	sånglärare	jag	fått	
kontakt	med	ville	flertalet	gärna	ställa	upp,	men	deras	tider	passade	inte	med	mina.	Ett	
par	sånglärare	på	ett	estetprogram	med	inriktning	musik	nåddes	via	personalrummets	
telefon,	men	de	kunde	 inte	ställa	upp	på	de	 tider	som	 fanns	 till	 förfogande.	Två	andra	
sånglärare,	också	på	ett	estetprogram	med	inriktning	musik,	fick	förfrågan	via	mejl.	Den	
kommunikationen	gick	snabbt,	och	tid	för	samtal	kunde	bestämmas.	En	av	de	fem	skolor	
med	estetisk	inriktning,	som	jag	kontaktat,	hade	lärarnas	mailadresser,	foto	och	inform-
ation	om	vad	de	undervisar	i	på	sin	hemsida,	samt	även	telefonnummer	till	programan-
svarig.	Gensvar	kom	snabbt	via	sms	och	mail	efter	att	jag	själv	tagit	kontakt	via	sms	och	
mail.	
	
Två	av	informanterna	som	ställde	upp	arbetar	på	ett	estetiskt	program	med	stort	fokus	
på	sång	och	kör.	I	deras	sångundervisning	finns	obligatoriska	sånger	från	olika	genrer,	
som	alla	sångelever	måste	arbeta	sig	igenom.	De	visade	sig	också	vara	särskilt	intresse-
rade	av	sång	i	olika	genrer,	vilket	var	en	fördel	för	min	studie.	Den	tredje	sångläraren	som	
intervjuades	arbetar	på	en	skola	med	afroamerikansk	musik14	som	profil.	 	Där	arbetar	
man	målmedvetet	med	att	eleverna	ska	pröva	på	olika	genrer	i	det	afroamerikanska	fältet.		
Ingen	av	de	intervjuade	sånglärarna	har	alltså	en	utbildning	med	fokus	på	klassisk	sång.	
Sånglärare	1	och	2	sjunger	en	del	klassiskt.	Sånglärare	3	har	ett	intresse	av	det,	men	det	
har	 inte	 funnits	 tid	 eller	 behov	 för	 det.	 Sånglärare	 1	 och	 2	 utgår	mycket	 från	Estills15	
undervisning.	
	
Det	hade	varit	önskvärt	att	intervjua	sånglärare	från	alla	gymnasieskolor,	som	har	ämnet	
sång.	Tre	lärares	utsagor	från	två	olika	skolor	är	ett	absolut	minimum.	Planen	från	början	
var	att	intervjua	fem	sånglärare.	På	grund	av	att	de	lärare	som	intervjuats	hade	så	mycket	
att	förmedla	i	kombination	med	den	tid	som	krävs	för	en	intervju	med	transkribering	och	
bearbetning,	landade	det	vid	tre	intervjuer.		

4.2.2	Datainsamling			
Alla	tre	intervjuerna	spelades	in	på	en	Samsung	S4	mobiltelefon.	Intervjuernas	med	
sånglärare	1	och	2	genomfördes	efter	varandra	från	kl	13:40	till	kl	15:10	en	vanlig	skol-
dag	i	ett	mindre	konferensrum.	Det	fanns	en	oro	från	min	sida	att	jag	hade	för	kort	tid	
till	förfogande	med	sammanlagt	en	timme	och	45	minuter	från	ankomst	till	skolan	med	
byte	av	respondent	och	avslutning.	Den	första	intervjun	blev	drygt	45	minuter	lång.	Den	
gjordes	med	en	sånglärare	som	var	mycket	intresserad	och	engagerad	i	ämnet.	För	mig	
som	intervjuare	behövdes	det	inte	mycket	egna	frågor	och	kommentarer	för	att	få	fram	
information.	Det	blev	sedan	ett	smidigt	byte	för	att	ta	sig	an	nästa	intervju.	Den	intervjun	

																																																								
14	Jazz,	blues,	gospel,	soul,	pop	och	rock	med	mera.	
15	Jo	Estill	(1921-2010)	har	utvecklat	sin	egen	sång-	och	tal-skola	baserad	i	New	York,	men	med	ett	inter-
nationellt	genomslag.	Kortfattat	bygger	hennes	sångteknik	på	att	i	steg	ett	lära	sig	att	fysiskt	kontrollera	
struphuvud,	stämband,	svalg,	munhåla	med	mera,	vilket	påverkar	rösten.	I	nästa	steg	talar	hon	om	sex	
olika	röstkvalitéer	(Sob,	Twang,	Falsetto,	Opera,	Speech	and	Belt)	(thesingingvoice.com/about/vocal-te-
chnique/jo-estill).	Viktigt	att	poängtera	är	att	detta	är	en	indirekt	källa.	Estills	undervisning	är	inte	offent-
ligt	publicerad,	utan	förmedlas	genom	kurser	till	en	viss	kostnad.	För	övrigt	är	det	sånglärarnas	hänvis-
ningar	till	Estill	som	är	med	i	detta	arbete,	och	som	också	varit	vägledande	i	den	korta	sammanfattningen	
ovan	från	internet-sidan	thesingingvoice.com.		
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blev	knappt	en	halvtimme	lång,	vilket	var	kortare	än	planerat.	De	två	intervjuerna	avslu-
tades	utifrån	att	en	mättnad	i	flödet	av	information	kunde	uppfattas.	Under	den	andra	
intervjun	behövdes	det	ställas	nya	frågor	mer	ofta,	och	den	kan	sägas	ha	varit	mer	bero-
ende	av	den	i	viss	mån	planerade	strukturen.	Mitt	mål	var	att	undvika	att	ställa	ledande	
frågor,	men	det	blev	några	sådana	i	alla	fall,	vilket	kan	ha	inneburit	både	för-	och	nack-
delar.	Ett	exempel	är	att	samtalet	med	sånglärare	2	styrdes	mot	att	tala	om	skillnader	
mellan	primärt	afroamerikanskt	och	klassiskt.	Det	kan	ha	hindrat	information	om	even-
tuella	skillnader	inom	afroamerikansk	sång.	Att	båda	informanterna	använde	sig	mycket	
av	sångpedagogen	Estills	undervisning	gjorde	att	det	kändes	nödvändigt	att	låta	dem	
förklara	mer,	eftersom	den	undervisningen	var	relativt	okänd	för	mig	som	intervjuare.	
Den	tredje	intervjun	genomfördes	också	en	vanlig	skoldag	i	lärarnas	fikarum	från	cirka	
kl.	10:15	till	kl.	10:45.	Den	intervjun	var	också	mer	beroende	av	ställda	frågor.	I	vissa	fall	
kan	det	ha	blivit	för	mycket	av	utläggning	från	intervjuarens	sida	runt	en	frågeställning,	
vilket	kan	ha	styrt	den	intervjuades	tänkande	i	alltför	hög	grad.		

4.2.3	Bearbetning	av	materialet	
Det	tog	cirka	tio	timmar	att	transkribera	de	två	första	intervjuerna,	och	det	blev	förvå-
nansvärt	mycket	text.	Den	andra	intervjun	krävde	cirka	tre	timmar	för	transkribering.	In-
spelningarna	blev	bra,	det	vill	säga	att	det	var	lätt	att	höra	det	inspelade	samtalet.	Infor-
manterna	talade	för	det	mesta	tydligt	med	vissa	få	undantag.	Jag	satsade	på	att	skriva	ned	
alla	ord,	även	upprepningar,	men	inte	hummanden	med	mera.	Upprepningar	och	överflö-
diga	ord	som	vanligen	sägs	innan	den	intervjuade	tänkt	ut	vad	hen	skall	säga	tas	dock	inte	
med	vid	citat.	Detta	för	att	få	mer	flyt	i	texten.	Någon	gång	har	en	bisats,	ett	par	eller	tre	
meningar	tagits	bort,	som	inte	betyder	något	särskilt	i	sammanhanget.	
	
I	bearbetningen	av	den	transkriberade	texten	valdes	tre	huvudteman	utifrån	de	tre	forsk-
ningsfrågorna	angående	vilken	kunskap	sånglärarna	utgår	från	i	sin	undervisning,	deras	
språkbruk	och	andra	medierande	redskap,	och	hur	de	undervisar	angående	eventuella	
sångtekniska	skillnader	mellan	olika	genrer.	Varje	huvudtema	delades	först	in	i	de	fem	
olika	 sångtekniska	 aspekterna	andningsteknik,	 kroppshållning,	 register	och	klang,	 den	
”personliga”	rösten	samt	samspelet	mellan	kropp	och	psyke,	som	finns	med	i	detta	arbe-
tes	bakgrund.	Målet	med	detta	var	att	få	kontroll	på	att	det	blev	en	så	heltäckande	redo-
görelse	som	möjligt	när	det	gäller	den	kunskap	varje	sånglärare	utgår	från,	vilka	ord	och	
begrepp	de	använder,	och	möjligheten	att	mer	specifikt	peka	på	sångtekniska	skillnader	
mellan	olika	genrer.	Den	sjätte	sångtekniska	aspekten	språkbruk	är	dock	redan	inklude-
rad	i	forskningsfråga	två.	Dessa	teman	kom	sedan	att	ändras	under	arbetets	gång.	Att	an-
vända	 de	 sångtekniska	 aspekterna	 som	underrubriker	 visade	 sig	 fungera	 bäst	 till	 den	
första	forskningsfrågan	angående	vilken	kunskap	inom	sångteknik	sånglärare	utgår	från.	
Till	de	andra	två	huvudtemana	och	forskningsfrågorna	skapades	nya	underrubriker	uti-
från	intervjumaterialet,	och	vad	i	det	som	sågs	som	väsentligt	i	relation	till	forskningsfrå-
gorna.	Det	upplevdes	som	nödvändigt.	Att	direkt	ha	en	struktur,	trots	att	den	i	viss	mån	
ändrades,	underlättade	att	komma	igång.	Nya	teman	skapades	sedan	efter	vidare	bear-
betning	och	behov	utifrån	forskningsfrågor	och	intervjudata.		
	
Fokus	 i	 analysen	av	datamaterialet	 låg	 i	 att	 ta	 fram	det	 som	var	 relevant	 i	 relation	 till	
forskningsfrågorna.	Därför	var	det	viktigt	att	påminna	sig	om	dem	kontinuerligt,	och	sitta	
med	dem	skriftligt	parallellt	med	genomgången	av	den	transkriberade	intervjudatan.	En	
osäkerhet	fanns	angående	hur	mycket	av	det	som	sades	i	intervjuerna	innehöll	tillräckligt	
mycket	information	för	att	kunna	först	förstås	av	mig	och	de	som	eventuellt	kommer	att	
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läsa	arbetet.	Den	som	intervjuar	har	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	ansvaret	för	in-
tervjuns	förlopp,	och	leda	så	att	samtalet	är	relevant	för	undersökningen.	Det	finns	en	risk	
att	inte	allt	utreds	under	en	intervju	beroende	på	att	saker	informanten	säger	kan	leda	åt	
olika	håll.	Det	är	en	utmaning	för	den	som	intervjuar	att	komma	ihåg	alla	trådar,	som	det	
kan	behövas	samtala	mer	om.	Det	hjälper	om	intervjuaren	har	både	kunskap	och	intresse	
i	ämnet,	anser	Kvale	och	Brinkmann.	Det	mesta	av	intervjumaterialet	visade	sig	ha	till-
räckligt	med	substans	för	att	vara	användbart.	Eventuella	skillnader	och	likheter	mellan	
deltagande	respondenter,	och	i	relation	till	detta	arbetes	bakgrund,	framhävs	inte	i	resul-
tatdelen	mer	än	att	information	om	vem	som	står	för	vad	adresseras	tydligt.	

4.2.4	Etiska	överväganden	
Arbetet	utgår	från	etiska	regler	givna	av	Vetenskapsrådet	Codex	(2017)	angående	sam-
tycke	och	anonymitet.	Det	gäller	att	vara	tydlig	med	vad	medverkande	i	ett	forskningsar-
bete	skall	delta	i.	De	skall	också	ha	möjlighet	att	själva	granska	och	välja	om	de	vill	god-
känna	en	studie	för	publicering.	Anonymitet	kan	både	ses	som	ett	skydd	för	medverkande	
informanter,	och	kan	göra	att	gränserna	för	vad	de	anser	sig	vilja	godkänna	för	offentlig-
görande	blir	mindre	snäva.	Information	om	arbetet	de	tillfrågats	att	medverka	i	har	först	
getts	via	mejl,	alltså	endast	skriftligt.	Informationen	har	varit	övergripande,	men	tydlig.	
De	har	fått	veta	att	det	handlar	om	sångundervisning	med	genrebredd	på	gymnasienivå	
med	fokus	på	sångteknik.	De	har	inte	fått	alla	tre	forskningsfrågor	i	detalj,	eller	fått	läsa	
den	fakta	som	är	med	i	bakgrunden.	Detta	har	varit	ett	medvetet	val,	 för	att	 inte	styra	
deras	tankar	för	mycket	inför	intervjuerna.	De	har	vidare	fått	veta	att	det	är	ett	skriftligt	
examensarbete	på	musiklärarutbildningen	på	Musikhögskolan	Ingesund.		
	
Informanternas	namn	eller	deras	arbetsplats	anges	i	arbetet,	däremot	deras	kön	indirekt	
med	användandet	av	han	och	hon	i	texten,	eftersom	det	kan	ha	viss	betydelse	i	undervis-
ningen	i	sång.	De	har	fått	arbetet	via	mail	så	som	det	lämnades	in	inför	examination	och	
opponering	med	möjlighet	att	kommentera	eventuella	felaktigheter,	och	därmed	återigen	
möjlighet	att	ge	sitt	samtycke	i	enlighet	med	Codex	(2017)	regler.	De	kommer	också	att	få	
möjlighet	att	läsa	det	reviderade	arbetet,	som	det	exakt	ser	ut	inför	publicering.		

4.2.5	Giltighet	och	tillförlitlighet	
Mason	(1996,	refererat	i	Bryman,	2011)	menar	att	validiteten	eller	giltigheten	i	kvalitativ	
forskning	handlar	”om	huruvida	man	observerar,	identifierar	eller	”mäter”	det	man	säger	
sig	mäta”	(s.	352).	Det	innebär	att	denna	studies	validitet	är	beroende	av	de	intervjuades	
förmåga	att	korrekt	beskriva	sin	undervisningsmiljö,	vilket	också	påverkas	av	den	som	
intervjuar.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	skriver	att	den	intervjuades	val	av	frågor	eller	
upplägg	av	intervjun	med	dennes	förmåga	att	lyssna,	att	eventuellt	välja	andra	frågor	och	
kommentarer	och	så	vidare,	är	avgörande	för	att	intervjun	skall	lyckas	med	att	generera	
för	undersökningen	relevant	information.	Giltigheten	i	den	informationen	är	sedan	bero-
ende	av	en	korrekt	reflektion,	och	att	kunna	förmedla	detta	språkligt.	Vidare	behöver	det	
bearbetas	och	återges	på	ett	sätt	som	överensstämmer	med	de	intervjuades	intention.	Att	
intervjuerna	spelades	in	underlättar	för	reflektion	och	vidare	bearbetning	i	enlighet	med	
vad	informanterna	velat	 förmedla.	Det	ställer	också	mindre	krav	på	hur	texten	från	en	
intervju	skall	skrivas	ned.	Tonlägen,	pauser,	hummanden	med	mera	finns	inspelat	om	det	
skulle	anses	ha	betydelse	 för	 förståelsen	av	det	den	 intervjuade	säger.	En	mer	 litterär,	
målande	utskrift	kan	då	också	anses	överflödig.	
	
Extern	validitet	eller	giltighet	handlar	enligt	Bryman	(2011)	om	”huruvida	resultaten	från	
en	undersökning	kan	generaliseras	utöver	den	specifika	undersökningskontexten”	(s.	51).		
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Liksom	i	övrig	kvalitativ	forskning	är	detta	ett	problem	också	när	det	gäller	denna	studie	
på	grund	av	det	begränsade	urvalet.	Målet	kan	ändå	var	att	andra	sångare	och	sånglärare	
kan	lära	sig	något	av,	eller	känna	igen	sig,	när	de	läser	det	här	arbetet.	Detta	arbete	kan	
dock	inte	sägas	representera	sångundervisning	på	gymnasiet	generellt	i	Sverige,	men	här	
kan	ändå	finnas	något	eller	rentav	mycket	av	intresse	för	sånglärare	och	sångelever	på	
gymnasieskolan	i	allmänhet.	
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5	Resultat	
Vilken	kunskap	i	sångteknik	det	genom	intervjuerna	framkommit	att	sånglärarna	utgår	
från	presenteras	först	med	en	redogörelse	för	deras	sångmässiga	bakgrund,	följt	av	vad	
de	säger	om	olika	sångtekniska	aspekter.	Vilka	medierande	redskap	de	beskriver	att	de	
använder	behandlas	under	temat	språkbruk.	I	nästa	tema	om	eventuella	utmaningar	i	att	
undervisa	i	genrebredd	ligger	fokus	på	forskningsfråga	tre.					

5.1	Om	sånglärarnas	kunskap	inom	sångteknik	
Detta	kapitel	tar	först	upp	sånglärarnas	bakgrund	som	sångare	och	pedagoger,	vilket	varit	
med	och	”konstruerat”	eller	format	deras	undervisning.	Sedan	ligger	fokus	på	vad	de	spe-
cifikt	säger	om	de	sångtekniska	aspekterna	andningsteknik,	kroppshållning,	register	och	
klang,	personlighetens	betydelse	och	samspelet	mellan	kropp	och	psyke.	

5.1.1	Sånglärarnas	bakgrund	
Sånglärare	1	höll	mest	på	med	pop,	rock	och	jazz	under	sin	utbildning	på	musikhögskolan.	
Något	om	klassiskt	och	opera	blev	det	också.	Det	var	väldigt	mycket	musikal,	som	han	
menar	kan	växla	mycket	stilmässigt	från	rock	till	opera.	Musikal	kan	också,	anser	han,	ses	
som	en	egen	genre,	som	dock	är	svår	att	definiera.	Musikalen	”Kristina	från	Duvemåla”	är	
exempel	på	att	det	egentligen	varken	är	opera	eller	pop,	rock,	utan	något	mittemellan.	
	
För	närvarande	sjunger	han	tillsammans	med	annat	också	ren	opera.	Han	beskriver	sig	
som	en	”allätare”,	som	vill	utforska	olika	tekniker	och	genrer.	Hans	egen	sångutveckling	
kan	sägas	vara	 i	ständig	utveckling	och	revidering.	På	senare	tid	har	han	tagit	kurser	 i	
Estills	sångmetodik,	och	använder	det	mycket	i	sin	egen	sångundervisning.	Under	utbild-
ningen	på	musikhögskolan	handlade	det	mest	om	att	ta	efter	lärares	förebildning,	snarare	
än	att	ge	också	en	vetenskaplig	grund	att	stå	på,	vilket	han	anser	finns	hos	Estill16.	Det	
gavs	till	exempel	 ingen	förklaring	till	varför	man	tog	en	stund	för	uppvärmning.	Estills	
undervisning	är	alltså	å	andra	sidan	vetenskapligt	baserad,	enligt	sånglärare	1.	Undervis-
ningen	utgår	från	att	med	kameror	ha	undersökt	och	sett	vad	som	händer	vid	olika	sätt	
att	sjunga.	Detta	har	genererat	bra	förklaringar	när	det	gäller	att	sjunga	med	olika	så	kal-
lade	”kvalitéer”.		
	
Inom	kollegiet	av	fyra	sånglärare	på	skolan	kan	de	välja	att	en	elev,	som	till	exempel	är	
särskilt	intresserad	av	opera,	får	lektioner	av	den	läraren	på	skolan	med	mest	erfarenhet	
av	 just	opera.	De	kan	också	hjälpa	varandra	som	 lärare	angående	utmaningar	 i	genre-
bredd.	De	hjälper	alltså	varandra	att	få	mer	insikt	i	sång	och	undervisning	i	olika	genrer.	
Alla	sånglärare	har	dessutom	en	viss	bredd	i	genre	med	ett	intresse	av	det.	Det	händer	
också	att	de	 låter	elever	skifta	 lärare	av	andra	anledningar	än	kunskapsmässiga,	vilket	
kan	innebära	svårigheter	i	att	nå	fram	i	kommunikationen.	Det	kan	också	ha	med	person-
kemi	att	göra.	När	de	alltså	anser	att	de	inte	når	fram	ordentligt	med	varken	praktisk	eller	
teoretisk	kommunikation	söker	de	hjälp	hos	kollegor.	
	
Sånglärare	2,	som	arbetar	på	samma	skola	som	sånglärare	1,	är	frilansande	sångerska	på	
halvtid,	och	sjunger	då	i	olika	genrer.	Hon	har	en	examen	som	rytmik-	och	sångpedagog	
från	musikhögskolan.	Det	har	uppmärksammats	av	en	utomstående,	som	har	varit	med	
och	lyssnat	på	hennes	sånglektioner,	att	det	märks	att	hon	är	rytmikpedagog,	berättar	hon	

																																																								
16	Estills	undervisning	är	inte	vetenskapligt	prövad	genom	ackrediterad	forskning,	men	bygger	i	hög	grad	
på	fysiska	observationer	av	röstorganen.	
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själv.	Hon	säger	vidare	att	hon	tänker	mycket	utifrån	kroppen	i	sin	undervisning.	Efter	sin	
musiklärarexamen	har	hon	deltagit	i	alla	kurser	som	ges	i	Estill-metoden.	Klassisk	sång	
finns	i	bakgrunden	från	när	hon	gick	på	Adolf	Fredriks	musikskola	i	Stockholm.	För	när-
varande	har	hon	ett	specialintresse	av	att	sjunga	barock	på	fritiden,	vilket	hon	också	tar	
lektioner	i.	Den	tidigare	erfarenheten	av	att	ha	sjungit	klassiskt	kommer	här	mest	fram	i	
hennes	egen	sångutveckling,	medan	hennes	examen	som	rytmikpedagog	i	intervjun	visar	
sig	i	hög	grad	påverka	hur	hon	kommunicerar	med	eleverna.	
	
Sånglärare	2	pratar	om	att	det	blir	en	blandning	av	det	hon	hämtar	sin	inspiration	ifrån	
till	sin	undervisning.	Hennes	beskrivning	av	sångpedagogforum	på	Facebook	lyder	så	här:	
	

Man	ser	generöst	på	det	där	att	folk	är	så	medvetna	om	att	man	hämtar	inspi-
ration	från	olika	ställen,	och	så	vill	man	mötas	i	någon	slags	förståelse	där	(…)	
man	kanske	sätter	ord	på	olika	saker,	använder	olika	begrepp,	och	att	det	be-
tyder	lite	olika	saker,	men	att	(…)	vi	kan	hitta	olika	sätt	att	närma	oss	samma	
sak,	och	det	kan	hjälpa.	(…)	Det	behöver	inte	vara	ett	hinder	att	Sadolin	säger	
en	sak	och	Estill	en	annan	sak.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	2)	
	

Hon	menar	vidare	att	de	olika	pedagogerna	har	valt	att	fokusera	på	olika	saker.	Intres-
sant	är	till	exempel	att	Estill	inte	tar	upp	begreppet	stöd.	Sånglärare	2	visar	sig	vara	öp-
pen	för	andra	sånglärares	och	sångpedagogers	uppfattningar	om	hur	sång	fungerar,	och	
ser	detta	sociala	kunskapsmässiga	samspel	som	en	möjlighet	att	själv	utvecklas	vidare.	
	
Sånglärare	3	undervisar	i	olika	genrer	inom	afroamerikansk	musik,	men	inte	alls	i	klas-
sisk	sång.	Gymnasiet	hon	undervisar	på	har	en	afroamerikansk	profil.	Hon	har	först	ge-
nom	att	vara	frikyrkligt	aktiv	sjungit	mycket	i	hela	sitt	liv,	och	det	har	blivit	mycket	go-
spel.	Hon	har	också	sjungit	i	popband	och	i	visgenren.	Klassisk	sång	har	hon	provat	på	
under	sin	utbildning	på	Musikhögskolan,	men	inte	sjungit	något	klassiskt	offentligt.	Hon	
hade	dock	gärna	utvecklat	förmågan	att	sjunga	klassiskt.	

	
…	men	det	har	jag	liksom	inte	hunnit,	utan	man	får	ju	på	något	vis	välja	lite	
gren,	vart	vill	ja	gå	någonstans?	Det	har	ju	att	göra	med	i	vilken	kontext	man	
befinner	sig	i	stort	i	livet.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	3)	
	

Sånglärare	3	har	alltså	inte	utvecklat	klassisk	sång,	men	visar	ett	intresse	också	för	den	
genren.		

5.1.2	Andningsteknik	
Sånglärare	1	talar	om	”förankring”	och	inte	”stöd”	i	enlighet	med	sångpedagogen	Estills	
undervisning	när	det	gäller	andningsteknik	i	sång.	Enligt	honom	har	Estill	varit	klargö-
rande	angående	hur	luften	skall	användas.	Så	här	säger	han	själv	utifrån	en	fråga	ställd	av	
mig	som	intervjuare:		
	

Intervjuaren:	När	det	gäller	luften,	tänker	du	på	stödet	då?	
Sånglärare:	Jag	använder	egentligen	inte	den	benämningen	längre,	utan	jag	an-
vänder	mig	bara	av	förankring,	för	jag	anser	att	det	är	väldigt	många	fler	bitar	
än	bara	stödgrejerna	från	magen/rygg-delen,	utan	det	är	ju	även	hur	man	för-
ankrar	med	nacke,	ryggen,	alltså	övre	korsryggen	mot	skulderbladen	och	hela	
den	här	biten	också.	Däremot	använder	jag	mig	av	ett	förankringsarbete	nere	
vid	mage	och	rygg,	alltså	ländryggen	också,	medan	Estill	pratar	ingenting	om	
det	alls.	Egentligen	kan	man	säga	att	Estill	(…)	om	man	ska	läsa	det	så	ska	man	
nog	ha	en	ganska	bra	förståelse	för	grundläggande	sångteknik.	Jag	tycker	ändå	
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att	dom	här	bitarna	spelar	roll,	medan	Estill	pratar	egentligen	nästan	bara	om	
det	här	head/neck/back	anchoring	(…)	alltså	det	här	med	nacke,	axlar	och	
övre	delen	av	rygg-förankringen.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	1)	
	

Tekniskt	blir	det	en	mix	av	olika	begrepp	i	hans	undervisning,	menar	sånglärare	1.	Be-
greppet	stöd	med	praktisk	undervisning	får	alla	elever	på	skolan	oavsett	vilket	instru-
ment	de	spelar.	Eftersom	skolan	har	mycket	körsång	går	alla	elever	en	kurs	i	röstfysio-
logi,	och	får	där	grundläggande	sångteknik.	
	
Även	om	sånglärare	1	använder	sig	av	begreppet	”förankring”	istället	för	stöd	i	sin	indi-
viduella	undervisning	så	nämns	även	mage/rygg-regionen,	vilket	alltså	inte	Estill	gör	en-
ligt	honom.	Det	handlar,	menar	han,	om	att	andningen	inte	skall	ligga	för	högt,	vilket	den	
gör	hos	många	elever	med	också	höjt	axelparti.	Andningen	måste	först	ner	för	att	kunna	
få	till	en	förankring	också	högre	upp	med	nacke/rygg.		
	
Sånglärare	2	utgår	också	mycket	ifrån	Estill,	men	inkluderar	definitivt	begreppet	stöd	i	
sin	undervisning	med	också	musklerna	som	jobbar	mot	diafragman.	Att	prata	för	
mycket	om	stöd	kan	dock	skapa	problem,	menar	hon.	Det	kan	leda	till	låsningar	kring	för	
mycket	muskelarbete.		
	
Andningsteknik	eller	stöd,	vilket	är	ett	begrepp	sånglärare	3	använder	i	undervisningen,	
brukar	hon	ha	med	i	början	av	varje	sånglektion.	Det	är	enligt	hennes	erfarenhet	vanligt	
att	eleverna	behöver	få	ner	andningen	djupare	när	de	sjunger.	De	behöver	träna	på	att	
hitta	stödet.	Därför	gör	de	ganska	mycket	stödövningar	i	början	av	lektionen.	Hon	menar	
att	tendensen	att	sjunga	mycket	med	halsen	är	stor	bland	dem	som	sjunger	pop	och	
rock,	och	därför	blir	det	särskilt	betydelsefullt	med	andningsteknik.	Gymnasiet	sånglä-
rare	3	arbetar	på	har	afro-inriktning.	Hon	säger	att	”på	något	vis	är	sångtekniken	sig	
ganska	lik	genom	alla	genrer.	Det	skiljer	ju	inte	så	jättemycket	att	sjunga	soul	eller	pop	
till	exempel”.	När	det	gäller	musikal	anser	hon	dock	att	användningen	av	stödet	blir	”lite	
mer	åt	det	klassiska	hållet”.	Andningsteknik	med	begreppet	stöd	tar	sånglärare	3	också	
upp	i	en	kurs	i	röstfysiologi	för	alla	elever	i	årskurs	ett,	alltså	inte	bara	med	de	som	har	
sång	som	sitt	instrument.	

5.1.3	Kroppshållning	
I	en	kurs	om	röstfysiologi,	som	sånglärare	3	håller	i,	får	eleverna	lära	sig	hur	de	ska	stå	
med	parallella	fötter,	sviktande	knän,	rak	rygg	och	så	vidare.	Detta	finns	också	med	på	
sånglektionerna	för	de	som	har	sång,	men	kroppshållningen	uppmärksammas	först	när	
det	syns	att	det	behövs.	”Men	jag	tycker	överlag	att	dom	har	en	väldigt	bra	hållning…	Det	
är	väldigt	sällan	jag	behöver	påpeka	nåt	sånt”,	säger	sånglärare	3.	Eleverna	på	skolan	har	
generellt	en	vana	att	sjunga	både	solo	och	i	kör	sedan	tidigare,	vilket	kan	vara	en	orsak	
till	en	ofta	väl	fungerande	kroppshållning.	
	
Hela	kroppen	är	viktig	och	påverkar	sången	enligt	sånglärare	1.	Han	menar	att	det	är	bra	
att	tala	om	hela	kroppen,	till	exempel	att	överkroppen	påverkas	negativt	av	fastlåsta	
knän.	Att	hjälpa	elever	att	bli	av	med	spänningar	till	exempel	i	käke	och	tunga	tillhör	det	
mest	grundläggande.	Är	det	spänningar	som	funnits	med	en	lång	tid	tar	det	i	regel	lång	
tid	att	arbeta	bort.	
	
Sånglärare	2	har	vid	vissa	tillfällen	låtit	elever	sitta	ner	som	”hösäckar”	när	de	sjunger.	
Det	har	visat	sig	vara	en	väg	för	elever	att	hitta	avspändhet	i	kroppen.	När	de	jobbat	mer	
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traditionellt	med	kroppshållning	har	spänningarna	i	kroppen	bara	”flyttat	runt”.	Sånglä-
rare	2	hänvisar	till	en	kille	som	häromdan	”bara	satte	sig	och	sjönk	ner	och	plötsligt	
kunde	han	sjunga,	sjunga	med	en	go	fri	klang”.	Detta	är	ett	tydligt	exempel	på	att	
sångundervisningen	också	formas	i	samspelet	med	eleven.	

5.1.4	Register	och	klang	
I	den	grundläggande	kursen	röstfysiologi,	som	alla	elever	på	skolan	har	med	sånglärare	
2,	tas	de	olika	registren	fullröst,	blandröst	och	randregister	upp,	alltså	en	mer	klassisk	
uppdelning.	Sånglärare	2	brukar	då	också	bygga	på	med	att	prata	om	olika	röstkvalitéer	
utifrån	Estills	undervisning.	Hon	anser	att	det	är	viktigt	att	eleverna	får	praktisera	och	
känna	efter	hur	det	är	och	känns	att	använda	tjocka	och	tunna	stämband,	var	gränserna	
går,	och	var	deras	skarv	ligger.	Förtrogenhet	kommer	först	genom	praktisk	erfarenhet.	
Hon	tar	också	upp	att	Sadolin17	pratar	om	blandregister,	som	ett	eget	register,	vilket	det	
enligt	sånglärare	2	är	för	vissa.	Här	är	det	tydligt	att	sånglärare	2	bildat	sig	sin	uppfatt-
ning	i	samspel	med	känd	sångmetodik,	utifrån	sin	egen	erfarenhet	av	sång	och	sång-
undervisning.	Hon	säger	vidare	att	det	kan	upplevas	som	om	det	så	kallade	blandregist-
ret	är	en	särskild	röstkvalitet	eller	”ett	visst	läge”.	För	andra	är	det	en	gradvis	övergång	
från	fullröst	till	falsett.	Detta	är	individuellt,	menar	hon.	Det	handlar	mycket	om	vad	du	
som	individ	utvecklar,	hur	vi	använder	vår	röst.	Det	som	tränas	utvecklas	precis	som	
muskler.		
	
Sånglärare	3	använder	i	intervjun	termerna	bröst	och	huvudklang,	och	menar	att	denna	
uppdelning	ofta	är	tydlig	hos	kvinnor.	Många	är	vana	att	sjunga	i	bröstklang,	och	har	inte	
utvecklat	sin	huvudklang.	Sånglärare	3	menar	att	det	handlar	om	att	hjälpa	elever	att	
hitta	huvudklangen,	”utan	att	den	behöver	bli	för	klassisk”,	för	att	få	ett	mer	”popigt	
sound”.	Hon	menar	att	det:	
	

brukar	vi	jobba	mycket	med	(…)	att	man	öppnar	upp	och	att	man	får	med	sig	
luften	ut	…	och	sen	att	man	kan	lägga	fram	tonen	lite	mer	framme	i	gommen	
eller	fram	mot	tänderna,	näsan,	så	att	det	blir	(…)	lite	nasalare	klang.	(Utdrag	
ur	intervju	med	Sånglärare	3)		

	
Att	få	med	luften	ordentligt	menar	hon	är	viktigt	så	att	inte	huvudklangen	blir	”så	
spröd”.	För	den	som	har	en	kraftig	bröstklang	kan	det	bli	en	inte	önskad	stor	kontrast	
gentemot	en	spröd	huvudklang.		
	
Sånglärare	1	nämner	att	lära	sig	sjunga	mer	genom	munnen	eller	genom	näsan	är	en	tek-
nik	och	ett	 klangideal.	Det	 ena	eller	det	 andra	behöver	 inte	nödvändigtvis	höra	 till	 en	
genre,	men	till	exempel	en	mer	nasal	klang	passar	ändå	bättre	i	vissa	genrer.	Inom	musikal	
finns	det	roller,	som	helst	skall	vara	väldigt	nasala	i	sångstil.	Å	andra	sidan	blir	andra	rol-
ler	mer	kraftfulla	om	det	inte	går	så	mycket	genom	näsan.		
	
Sånglärare	3	har	också	erfarenhet	av	elever	som	i	många	år	sjungit	i	endast	huvudklang,	
och	använt	det	också	i	lägre	register.	Då	brukar	sånglärare	3	låta	eleven	utgå	från	sin	tal-

																																																								
17	I	inledningskapitlet	nämns	Sadolin	som	en	av	de	sångpedagoger	som	utvecklat	sångmetodik	också	rik-
tat	till	sångare	som	vill	sjunga	och	sjunger	afroamerikanskt,	alltså	jazz,	pop,	soul,	rock,	country	med	mera.	
Fotnot	3	tar	upp	något	av	vad	Sadolin	säger	om	huvudklang.	Fotnot	4	ger	något	av	hennes	syn	på	falsett.	
Den	som	vill	veta	mer	om	hennes	undervisning	angående	register	och	klang	plus	sångteknik	överhuvudta-
get	hänvisas	till	Cathrine	Sadolins	bok	Komplett	sångteknik	(2006;	2009).	Sadolin	menar	att	hennes	kon-
cept	när	det	gäller	sångteknik	kan	användas	i	alla	stilar.	



	 29	

röst	för	att	hitta	sin	bröstklang.	På	frågan	om	hon	generellt	utgår	från	uppdelningen	
bröst-	och	huvudklang	svarar	sånglärare	3:	
	

Men	jag	försöker	väl	att	inte	låsa	mig	för	mycket	vid	det,	men	jag	tycker	väl	
ändå	man	kan	efter	ett	tag	identifiera	hur	en	elevs	röst	fungerar.	Det	tar	ju	ett	
tag	innan	man	har	lärt	sig	liksom	hur,	och	en	del	har	ju	ingen	skarv,	utan	man	
har	någon	form	av	blandröst	hela	vägen.	Dom	är	ju	lyckligt	lottade	(…)	Jag	har	
ju	en	väldigt	tydlig	bröstklang	och	sen	får	ja	ta	över	med	huvudklang	då	i	dom	
högre	registren.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	3)		
	

Sånglärare	3	får	som	följdfråga	om	förekomsten	av	en	skarv	eller	inte	mellan	bröst	och	
huvudklang	kan	bero	på	individens	fysiologiska	egenskaper,	och	därmed	inte	bara	har	
med	övning	att	göra.	Utifrån	sin	egen	erfarenhet	anser	sånglärare	3	att	det	nog	är	så,	
men	att	det	också	skulle	vara	intressant	att	veta	mer	hur	det	fysiskt	fungerar.		
	
Att	dela	in	rösten	i	kategorierna	bröströst	och	falsett	anser	sånglärare	1	vara	”gammal”	
terminologi.	Han	talar	istället	om	olika	”lägen”,	som	du	kan	lära	dig	att	använda	hursom-
helst	med	hela	rösten.	Han	tar	som	exempel	en	”starkare”	användning	av	tunna	stämläp-
par,	som	många	kallar	för	tät	falsett.	Det	är	dock	fel	att	säga	så,	menar	han,	eftersom	den	
så	kallade	falsetten	alltid	är	öppen.	På	film	syns	det	att	stämbanden	inte	är	helt	slutna.	
Däremot	är	stämbanden	slutna	när	endast	den	tunnaste	framkanten	på	stämbanden	an-
vänds.	Vidare,	fortsätter	han,	kan	mer	massa	på	stämbanden	aktiveras,	och	med	full	
massa	är	vi	inne	i	belting-läge.	
	
I	viss	mån	används	även	äldre	terminologi	av	sånglärare	1	för	att	förklara	vad	som	är	
falsett,	tunna	stämläppar,	talröst,	och	belting,	och	vidare	hur	det	går	att	komma	in	i	de	
olika	lägena.	Han	konstaterar	vidare	att	”Falsetten	för	mig	är	den	enda	egentligen	som	
inte	är	fullröst,	men	allt	annat	är	fullröst”.	På	frågan	om	det	inte	finns	blandröst	eller	mix	
blir	svaret	nej.	Han	ser	det	som	att	man	med	fullröst	kan	få	ljusare	eller	mörkare	klang.	
Det	går	också	att	jobba	med	att	ställa	in	struphuvudet	i	olika	positioner.	Att	sjunga	ljust	
till	exempel	går	att	kombinera	med	sänkt,	neutralt	och	högt	struphuvud.	Detta	förutsät-
ter	en	vana	att	inte	pressa	fel	och	vara	spänd	i	larynx.	Det	blir	särskilt	viktigt	i	högre	ton-
lägen.	En	förutsättning	för	att	inte	använda	struphuvudets	på	ett	pressat	sätt	är	en	väl	
fungerande	förankring.		
	
Eventuella	skillnader	mellan	manliga	och	kvinnliga	elever	kan	enligt	sånglärare	1	vara	att	
skarven	oftast	är	tydligare	hos	tjejer:	
	

Män	har	ju	oftast	fördelen	att	kunna	kanske	behålla,	(…)	om	man	nu	ska	prata	
om	det	här	med	bröströsten	(…)	,		fullrösten,	(…)	längre	innan	det	kanske	bryter	
över.	Medan	tjejerna	har	en	fem,	sex	toner	medan	killar	kanske	har	en	oktav	
plus	då	fem,	sex	toner	då	innan	skarven	kommer	då	om	man	pratar	om	dom	här	
lägena.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	1)	

	
Genom	Estill	finns	sätt	att	jobba	på	för	att	komma	förbi	skarven,	fortsätter	sånglärare	1.	
Estill	kallar	det	för	”high	cry”	och	sob-tekniken.	Med	rätt	muskel-	och	förankringsarbete	
med	tunna	stämband	kan	registret	utvecklas	att	expandera	utan	att	det	behöver	slå	över	
i	något	falsettliknande.	I	praktiken	är	det	ingen	större	skillnad	i	hur	sånglärare	1	jobbar	
med	killar	respektive	tjejer.	En	skillnad,	poängterar	han,	finns	värd	att	uppmärksamma,	
som	Estill	lagt	märke	till.	I	samband	med	kvinnors	menstruationer	blir	stämbanden	röda	
och	irriterade,	vilket	gör	att	det	blir	lite	svårare	för	dem	att	sjunga	just	då.	Även	de	med	
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röster	i	lägre	register,	det	vill	säga	med	klassisk	terminologi	basar	och	altar,	kan	med	rätt	
teknik	och	 förankringsarbete	expandera	sitt	 register.	Sånglärare	1	nämner	att	han	har	
några	exempel	på	basar,	som	utökat	sitt	register	med	ungefär	fem	toner	i	fullröst.		
	
Angående	resonanser	har	sånglärare	1	sitt	fokus	på	avspändhet	samt	rätt	förankrings-	
och	muskelarbete,	vilket	skapar	en	behaglig	och	fri	klang.	Nästa	viktiga	faktor	är	hur	
mycket	av	klangen	som	ska	gå	genom	näsan.	Han	talar	om	att	genom	övningar	lära	sig	
att	inte	alls	sjunga	genom	näsan,	och	tvärtom	att	lära	sig	använda	mycket	av	näshålans	
klangrum,	och	”nästan”	sjunga	genom	näsan.	Med	väl	fungerande	resonans	blir	det	
mycket	ljud	även	med	tunna	stämband,	som	han	menar	dominerar	i	opera.	

5.1.5	Den	personliga/individuella	rösten	
	
Estill	pratade	om	det	här	”track	state”,	alla	har	ju	ett	grundläge	där	man	börjar	
sjunga	som	känns	kanske	mer	bekvämt	att	sjunga	i,	och	en	del	kanske	hamnar	
mer	i	en	operaklang,	och	en	del	andra	kanske	hamnar	mer	i	en	distad	rockröst,	
eller	att	man	gillar	å	waila	väldigt	mycket,	eller	man	sjunger	i	talröstläge.	(Ut-
drag	ur	intervju	med	sånglärare	1)	

	
Många	olika	sätt	att	sjunga	kan	alltså	enligt	sånglärare	1	kännas	bekvämt	beroende	på	
person,	och	detta	kallas	”track	state”	i	Estills	undervisning.	För	att	gå	vidare	i	sin	sångut-
veckling	finns	sedan	tekniker	som	hjälper	att	gå	utanför	det	som	känns	vant	och	be-
kvämt	sångmässigt.		
	
Sånglärare	1	menar	vidare	att	det	sångtekniskt	kan	vara	en	fördel	att	använda	sånger	ele-
ven	vill	sjunga.	Med	en	genre/stil	eleven	är	trygg	och	bekant	med	blir	det	lättare	att	ta	sig	
an	tekniska	utmaningar.	Att	vara	lyhörd	för	eleven	har	också	en	relationsbyggande	funkt-
ion,	vilket	öppnar	upp	för	bättre	respons	inför	att	ge	eleven	något	för	dem	okänt,	alltså	
bäddar	det	för	nya	tekniska	utmaningar	och	genrebredd.	Det	är	dock	kopplat	med	varje	
individs	förutsättningar,	men	det	stora	möjligheter	skapas	på	så	vis	för	att	bygga	på	med	
olika	sätt	att	sjunga.	
	
Sånglärare	 2	 nämner	 i	 samtal	 den	 ”personliga”	 rösten,	 att	 hon	 ibland	 får	 elever	 som	
”trixar”	till	rösten,	”	och	försöker	få	till	någonting	innan	dom	har	landat	i	den	egna	fria	
rösten”,	som	är	den	”naturliga”	utgångspunkten.		
	

Det	behöver	skalas	bort	för	att	hitta	det	som	bara	är,	det	som	du	kallar	neutral	
tror	jag.	Sedan	kan	de	få	formas	i	något	annat.	Men	har	man	inte,	har	man	inte	
varit	där	och	landat	så	tycker	jag,	dels	fungerar	det	inte	lika	bra,	och	dels	så	
blir	inte	sången	lika	berörande	att	lyssna	på.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglä-
rare	2)	

	
Sånglärare	3	talade	om	att	det	kan	vara	olika	fysiska	förutsättningar	som	avgör	hur	hon	
som	pedagog	behöver	ta	sig	an	en	elev	angående	register	och	klang,	och	inte	endast	när	
det	gäller	omfång,	utan	också	att	en	eventuell	skarv	mellan	bröst	och	huvudklang	kan	
vara	fysiskt	betingad.			

5.1.6	Samspel	mellan	kropp	och	psyke	
Sånglärare	1	 talar	om	elever	som	blir	 frustrerade	över	att	de	kan	ha	samma	återkom-
mande	problem,	vilket	då	blir	en	utmaning	också	för	läraren.	När	det	gäller	att	arbeta	med	
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elevernas	självbild	kan	det	handla	om	att	ibland	vara	mer	psykolog	än	sångpedagog,	me-
nar	sånglärare	1.	Rösten	påverkas	av	psyket.	Rent	fysiskt	kan	djupandning	dämpa	stress,	
kanske	också	i	kombination	med	att	sitta	ner.	”Man	får	försöka	läsa	av	alla	på	bästa	möjliga	
sätt”,	säger	sånglärare	1.	Ibland	är	dock	ända	vägen	fram	att	fortsätta	öva	och	åter	öva,	
menar	han	vidare.	
	
Elevers	osäkerhet	kan	gå	över	genom	att	utveckla	ett	gott	samspel	med	dem,	menar	sång-
lärare	2.	Det	kan	 leda	 till	att	de	börjar	våga	mer	och	mer.	Det	kan	dock	 ta	 lång	 tid	 för	
somliga.	De	kan	mycket	gärna	vilja	komma	långt	i	sin	sångutveckling,	men	vågar	ändå	inte	
ens	satsa	genom	att	också	själva	lägga	ner	tid	på	det.	Det	kan	leda	till	en	negativ	trend,	
som	gör	att	de	börjar	komma	lite	sent	till	lektionerna.	Andra	elever	kan	göra	stora	fram-
steg	under	bara	en	termin.	Sånglärare	2	kan	då	säga	till	sin	elev	att	”vi	kan	se	tillbaka	ett	
halvår	och	konstatera	att	jag	kunde	knappt	höra	vad	du	sjöng	för	ett	halvår	sedan,	och	nu	
står	du	här	och	uppträder	…	inför	den	här	publiken.	Det	är	helt	fantastiskt”.	
	
Sånglärare	3	har	inte	haft	några	utmaningar	när	det	gäller	elevernas	självförtroende.	
	

Dom	har	en	väldigt	(…)		sund	inställning	till	sitt	eget	musicerande.	Jag	ser	var-
ken	för	mycket	självförtroende	eller	för	lite	självförtroende.	(…)	Jag	tycker	
dom	känner	sig	själva	väl,	(…)	ingen	som	står	och	tror	att	man	är	mycket	
bättre	än	vad	man	kanske	egentligen	är,	och	inte	tvärtom	heller.	(…)	Dom	har	
väldigt	bra	självinsikt.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglärare	3)	
	

De	 flesta	 av	ungdomarna	på	den	 skolan	har	 en	 vana	 att	 sjunga	mycket	med	och	 inför	
andra,	säger	hon	vidare.	Detta	tillsammans	med	en	social	trygghet	i	de	frikyrkor	de	flesta	
ungdomarna	växt	upp	i	kan	vara	en	orsak	till	hennes	elevers	”sunda”	självförtroende	och	
självinsikt.	Det	kan	ju	också	ha	med	miljö	sångläraren	själv	skapar	att	göra,	liksom	skolan	
som	helhet.	

5.2	Språkbruk	
I	detta	tema	läggs	fokus	på	språkbruk	eller	de	medierande	redskap	och	begrepp	infor-
manterna	använder	sig	av	i	undervisningen.	

5.2.1	Förebildning	eller	verbala	instruktioner	
Sånglärare	1	uppskattar	att	han	jobbar	ungefär	lika	mycket	med	förebildning	som	med	
verbala	instruktioner	i	sin	undervisning.	Han	säger	att	han	själv	vill	ha	förklaringar	på	det	
han	gör	sångmässigt.	Eleverna	 får	 i	 regel	bakgrund	och	 förklaring	 till	varför	de	gör	de	
teknikövningar	och	uppvärmningar	de	gör.	Det	är	viktigt	att	eleverna	förstår	vad	övning-
arna	leder	till.	Det	kan	vara	att	han	som	lärare	först	konstaterar	att	eleven	är	spänd	i	kä-
ken,	och	följt	av	det	gör	en	övning	för	att	hjälpa	eleven	bli	avspänd	i	käken.	Det	varierar	
dock	huruvida	förklaringen	till	en	övning	kommer	före	eller	efter	förebildning	och	prak-
tiskt	genomförande.	Det	är	att	föredra	att	eleven	gör	anteckningar	eller	spelar	in	övningen	
med	sin	mobiltelefon.	Diskussioner	angående	det	de	gör	av	tekniska	övningar	blir	det	inte	
ofta,	men	ett	mål	är	att	eleverna	utvecklar	en	analytisk	förmåga.	Det	finns	alltså	ett	med-
vetet	arbete	för	att	eleverna	skall	utveckla	sin	intramentala	förmåga	när	det	gäller	sång.	
Ett	sätt	att	uppnå	detta	är	att	ge	eleverna	flera	uppvärmningsövningar	med	uppgiften	att	
välja	ett	par	av	dessa	som	funkar	bäst.	De	skall	också	fundera	över	varför	just	de	övning-
arna	fungerar	bäst.	Det	teoretiska	och	praktiska	kombineras,	och	växlar	det	mellan	kon-
tinuerligt.	
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Mer	av	diskussion	kan	det	bli	med	elever	som	fastnat	 i	ett	klangideal	där	de	använder	
felaktig	teknik,	som	är	skadlig	för	rösten,	anser	sånglärare	1.	De	kan	tycka	att	så	här	vill	
jag	låta,	vilket	kan	vara	att	de	försöker	härma	en	viss	artist.	Samtidigt	används	ändå	in-
spelad	musik	medvetet	som	ett	sätt	att	förebilda.	En	särskild	sångare	kan	representera	
ett	önskat	klangideal,	menar	han	också.	
	
Sånglärare	2	använder	sig	absolut	av	mer	”förebildning	och	verkstad”,	men	är	också	noga	
med	att	försöka	förklara	vad	det	är	de	gör.	Nästan	varje	lektion	får	eleverna	göra	anteck-
ningar.	Det	är	viktigt	att	de	får	reflektera	genom	att	skriva	ner	vad	som	händer	i	en	övning,	
hur	den	gick	till	och	vad	som	uppnås	med	den.	Sånglärare	3	använder	sig	också	mest	av	
förebildning	kopplat	med	verbala	instruktioner.		

5.2.2	Konkreta	och	målande	beskrivningar	
Sånglärare	1	använder	sig	nästa	uteslutande	av	konkreta	beskrivningar.	Han	förklarar	
att	detta	görs	för	att:	

	
jag	är	sådan	som	personlighet.	Jag	måste	ha	allting	förklarat	för	mig	i	detalj.	Så	
det	blir	väldigt	konkret.	Alltså,	visst	sedan	kan	det	ju	vara	en	annan	sak	om	
man	jobbar	med	känslor	i	det,	för	att	en	känsla	kan	också	orsaka	någonting	
som	blir	tekniskt	korrekt.	Om	man	inte	kan	nå	eleven	genom	en	viss	termino-
logi	så	får	man	ju	hitta	andra	vägar	att	nå	dit.	(Utdrag	ur	intervju	med	Sånglä-
rare	1)	

	
Det	är	också	betydelsefullt	att	tala	om	för	eleverna	hur	olika	sätt	att	använda	rösten	kan	
kännas	rent	fysiskt	till	exempel	i	struphuvud	eller	larynx,	och	vägleda	på	det	viset	också,	
det	vill	 säga	att	koppla	det	man	gör	 till	det	konkret	 fysiska	både	 förståndsmässigt	och	
praktiskt.	Detta	inkluderar	att	visa	filmer,	som	visar	hur	stämbanden	ser	ut	när	man	till	
exempel	använder	twang.	

	
Men	är	det	så	att	man	har	elever	som	analyserar	sönder	sig	själva	då	kanske	
man	får	försöka	nå	dem	på	ett	annat	sätt.	Då	kanske	det	inte	alltid	är	bra	att	
man	slänger	på	dem	en	full	terminologi,	för	då	kommer	dom	att	tänka	mer	på	
det	än	vad	de	egentligen	ska	göra	i	övningen,	och	då	blir	dom	spända	istället	
av	att	alltså	övertänka.	(…)	Så	man	får	hitta	en	balansgång.	(Utdrag	ur	intervju	
med	Sånglärare	1)	
	

Sånglärare	1	kan	använda	sig	mer	av	målande	bilder	om	det	är	frågan	om	något	i	elevens	
mentala	 inställning	som	försvårar	för	sången.	Det	kan	till	exempel	handla	om	att	 fråga	
eleven	i	vilken	miljö	hen	känner	sig	mest	avspänd,	och	be	hen	återskapa	den	miljön	i	sina	
tankar.		
	
Sånglärare	2	använder	mer	målande	språk	än	ett	konkret	beskrivande.	
	

Jag	har	mycket	bilder	som	ploppar	upp	i	huvudet.	Det	är	ganska	sällan	jag	
återkommer	till	samma.	(…)	Det	är	mycket	nya	bilder	som	kommer	och	som	vi	
tar	i	stunden,	och	ser	om	man	kan	landa	i	tillsammans,	eller	om	eleverna	får	
egna	bilder	som	vi	kan	utgå	ifrån.	Det	tycker	jag	är	roligt	och	givande.	(Utdrag	
ur	intervju	med	Sånglärare	2)	
	

Eleverna	är	med	och	aktivt	utvecklar	språket	som	redskap	i	undervisningen.		
	



	 33	

Sånglärare	3	använder	sig	mest	av	egna	ord,	eller	sätt	att	säga	saker	från	de	sånglektioner	
hon	själv	tagit.	Det	är	inte	frågan	om	några	fackuttryck,	utan	kan	ha	med	känsla	att	göra	
som	till	exempel	att	sjunga	med	glad	förvåning,	eller	att	till	exempel	säga	till	eleven	att	få	
upp	klangen	i	kinderna.	”Det	är	säkert	en	utvecklingsmöjlighet	hos	mig	själv	…	att	skaffa	
mig	mer	ord	för	olika	sätt	att	ta	sig	an	en	låt,	så	kan	det	ju	vara.”	

5.2.3	Språkliga	begrepp	i	sång	
Sånglärare	2	tycker	att	det	är	viktigt	att	förmedla	begrepp	till	eleverna	”för	det	blir	ytter-
ligare	ett	sätt	att	förstå	vad	det	är	man	gör.	Annars	kan	det	vara	lite	svårt	att	greppa	sång,	
vad	det	är	som	händer	i	halsen,	hur	man	får	till	olika	stilar”.	Hon	använder	sig	mest	av	
Estills	begrepp.	Hon	använder	sig	dock	av	begreppet	stöd,	vilket	inte	Estill	gör.	”För	mig	
är	stödet	en	jätteviktig	funktion,	och	det	pratar	inte	Estill	om	alls.	Men	det	kommer	jag	
aldrig	sluta	prata	om.”	
	
Sånglärare	1	använder	helst	Estills	begrepp	förankring	snarare	än	stöd,	men	har	med	vad	
han	anser	nödvändigt	från	traditionell	undervisning	om	stöd	när	han	talar	om	förankring.	
Förankring	kopplar	han	också	ihop	med	utvecklandet	av	register	och	klang,	men	talar	då	
liksom	Estill	om	olika	röstkvalitéer	(se	fotnot	15).	Till	exempel	använder	sig	sånglärare	1	
av	begreppet	twang	för	ett	väldigt	nasalt	sätt	att	sjunga.	Kategorierna	bröströst	och	falsett	
anser	sånglärare	1	vara	”gammal”	terminologi.	

5.3	Genrebredd,	skillnader	och	utmaningar	
I	detta	avsnitt	ligger	fokus	på	att	undervisa	i	genrebredd,	och	då	särskilt	skillnaderna	mel-
lan	afroamerikanskt	och	klassiskt.	Avsnittet	avslutas	med	att	ta	upp	fördelar	de	intervju-
ade	sånglärarna	anser	är	förknippade	med	att	utgå	från	det	eleven	är	mest	intresserad	av.	

5.3.1	Skillnader	mellan	afroamerikanskt	och	klassiskt	
På	frågan	om	det	finns	sångtekniska	skillnader	mellan	afroamerikanskt	och	klassiskt	sva-
rar	sånglärare	1	med	att	det	gör	det	definitivt,	vilket	också	innebär	olika	sätt	att	arbeta	
tekniskt.	Han	pratar	även	om	tekniska	aspekter	som	kan	vara	lika,	men	som	sångaren	ap-
plicerar	olika	”kvalitéer”	på.	Som	exempel	ges	att	sjunga	med	tunna	stämband	i	klassisk	
sång	respektive	rock.	Den	som	sjunger	klassiskt	kanske	väljer	att	 lägga	på	vibrato	hela	
tiden	med	 ett	 fokus	 på	 vokalerna.	 En	 rocksångare	 å	 andra	 sidan	 har	mer	 ”bett”	med	
kanske	vibrato	ibland	och	använder	sig	gärna	av	konsonantljud.		
	
Tekniskt	finns	enligt	sånglärare	1	de	största	variationerna	inom	musikal.	I	samma	låt	kan	
det	variera	från	operakvalitet	till	talröstkvalitet,	och	till	en	”beltad”	kvalitet.	Det	har	att	
göra	med	hur	olika	känslor	bäst	skall	uttryckas.	Inom	operan	finns	egentligen	också	olika	
kvalitéer,	men	en	sång	har	i	regel	samma	kvalitet	rakt	igenom.	Sånglärare	3	anser	att	det	
är	inom	musikal	som	det	sångtekniskt	kan	närma	sig	klassisk	sång.	Sånglärare	1	poängte-
rar	vidare	att	en	person	faktiskt	kan	”lära	sig	att	sjunga	rock,	(…),	lära	sig	att	sjunga	klas-
siskt	och	allt	däremellan”.	En	hjälp	i	detta	är	relativt	ny	sångmetodik	som	den	från	Estill.	
	
Sånglärare	2	låter	alla	elever	få	pröva	på	olika	genrer,	men	det	kan	finnas	undantag	där	
det	av	olika	anledningar	kan	vara	problematiskt.	Då	får	eleven	önska	mer	själv.	I	kör,	som	
de	har	två	gånger	i	veckan,	får	de	dock	inte	styra	mycket	själva.	Förväntningarna	inför	
individuella	 lektioner	är	ofta	andra.	Eleverna	kan	starkt	vilja	utgå	från	sina	egna	önsk-
ningar,	och	då	är	öppenheten	för	annat	inte	så	stor.	Många	av	eleverna	har	ändå	en	stor	
öppenhet	gentemot	att	testa	olika	genrer.		
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För	att	sedan	kunna	undervisa	i	olika	genrer	menar	sånglärare	2	att	det	är	viktigt	att	som	
lärare	själv	ha	brottats	med	utmaningarna	som	kan	finnas	med	genrebredd,	att	själv	ha	
blivit	bekväm	med	olika	genrer.	Det	kan	underlätta	att	ha	vidareutbildat	sig	i	till	exempel	
Sadolins	eller	Estills	undervisning.	Där	finns	hjälpmedel	att	hämta	för	att	gå	in	i	olika	gen-
rer.		

5.3.2	Att	undervisa	i	genrebredd	
”Man	kan	börja	från	lite	olika	håll.	Man	kan	börja	med	att	lyssna,	sätta	ord	på	vad	skillna-
den	är”,	säger	sånglärare	2	angående	vad	som	är	viktigast	att	tänka	på	angående	att	växla	
mellan	olika	genrer,	och	särskilt	mellan	klassiskt	och	afroamerikanskt.	Sånglärare	2	anser	
alltså	att	det	kan	vara	en	fördel	att	börja	forma	sig	en	bild	förståndsmässigt	med	ord	innan	
praktiskt	utförande.	Vidare	säger	hon:	
	

Sedan	kan	man	(…)	försöka	få	till	dom	långa	fraserna	och	kanske	i	vissa	fall	ett	
lågt	struphuvud	på	opera	till	exempel.	(…)	Jag	går	utifrån	stilmedvetenhet	för	
att	försöka	hitta	vad	dom	sen	ska	göra	tekniskt.	Jag	kan	kommentera	att	nu	
kan	man	inte	andas	så	ofta	i	den	här	stilen	(…)	Framförallt	tror	jag	att	jobba	
klassiskt,	som	är	utmaningen	för	dom	flesta,	för	det	är	inte	det	som	ligger	na-
turligt.	Det	är	inte	musiken	dom	flesta,	här	i	alla	fall,	lyssnar	på	mest.	Det	
känns	som	att	det	är	större	utmaning	än	att	hitta	pop	till	exempel.	(Utdrag	ur	
intervju	med	Sånglärare	2)	
	

Sånglärare	2	konstaterar	att	det	finns	skillnader	i	andning	och	struphuvudets	placering	
mellan	afroamerikanskt	och	klassiskt.	Hon	utgår	i	undervisningen	från	de	olika	röstkva-
litéerna.	Den	röstkvalitet	som	framförallt	används	i	pop	utgår	från	tal-rösten	som	exem-
pel.	Hon	säger	vidare:	
	

När	man	jobbar	med	klassiskt	så	vill	man	hitta	en	”cry”	eller	operakvalitet,	och	
då	jobbar	vi	med	att	försöka	hitta	den	röstkvaliteten,	och	sedan	översätta	den	
i	själva	sången.	Ja,	sedan	kan	ju	mycket	bara	falla	på	plats	för	att	man	jobbar	
med	uttryck	och	känslor,	och	så	där	kan	man	hitta	tekniska	bitar	via	det	utan	
att	prata	så	mycket	om	det	ibland	också.	(Sånglärare	2)	

	
Sånglärare	2	använder	sig	också	av	Borchs	undervisning,	som	”aldrig	brukar	gå	 in	och	
prata	om	röstkvalitet.	Han	pratar	bara	tunna	och	tjocka	stämläppar,	och	tycker	att	ja	men	
det	är	bra.”	Hon	menar	att	det	fungerar	bra	vid	vissa	tillfällen	och	för	vissa	elever	att	utgå	
från	den	uppdelningen	av	rösten.	
	
Sånglärare	3	anser	att	det	sångtekniskt	kan	vara	ganska	likt	inom	den	afroamerikanska	
musiken.	Som	exempel	anger	hon	att	skillnaden	mellan	pop	och	soul	inte	är	stor.	När	det	
gäller	gospel	talar	hon	om	att	hjälpa	eleverna	hitta	mer	”botten”	och	ett	fylligare	sound.	
På	skolan,	som	har	en	kristen	profil,	har	eleverna	med	en	ofta	frikyrklig	bakgrund	en	vana	
att	sjunga	gospel,	vilket	underlättar.		

5.3.3	Med	eleven	som	utgångspunkt	
Sånglärare	1	menar	att	det	sångtekniskt	kan	vara	en	fördel	att	använda	sånger	eleven	vill	
sjunga.	Med	en	genre/stil	eleven	är	trygg	och	bekant	med	blir	det	lättare	att	ta	sig	an	tek-
niska	utmaningar.	Att	vara	 lyhörd	 för	eleven	har	också	en	relationsbyggande	 funktion,	
vilket	öppnar	upp	för	bättre	respons	inför	att	ge	eleven	något	för	dem	okänt,	alltså	bäddar	
det	för	genrebredd.	Vidare	kan	eleven	få	lyssna	på	och	ta	efter	andra	sångare.	Tillsam-
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mans	med	lärare	kan	en	plan	läggas	upp	över	hur	eleven	tekniskt	ska	lära	sig	denna	sång-
ares	sätt	att	sjunga.	När	det	väl	är	uppnått	kan	eleven	få	jobba	med	att	göra	mer	av	en	
egen	tolkning.	
	
Sånglärare	3	utgår	från	ett	styrdokument,	som	säger	att	alla	elever	måste	pröva	ett	visst	antal	
genrer	inom	afroamerikansk	musik.	Då	får	de	träna	att	sjunga	på	olika	sätt.	Det	brukar	dock	
bli	någon	övervikt	på	det	eleverna	helst	vill	sjunga.	

5.4	Sammanfattning	
Angående	den	kunskap	inom	sångteknik	de	tre	intervjuade	sånglärarna	utgår	från	lägger	
sånglärare	1	och	2	stort	värde	på	Estills	undervisning,	för	att	lättare	hantera	växlingen	
mellan	olika	genrer.	Sånglärare	2	nämner	också	Sadolin,	och	är	till	skillnad	från	sånglärare	
1	mindre	bestämd	i	sina	uppfattningar.	Hon	lägger	vidare	en	betoning	på	att	som	sångare	
och	lärare	själv	ha	brottats	med	utmaningarna	att	sjunga	i	olika	genrer.	Sånglärare	3	har	
primärt	utgått	från	sin	egen	sångmässiga	erfarenhet	och	utbildningen	till	sånglärare	på	
Musikhögskolan	i	sin	sångundervisning.		
	
Hos	sånglärare	1	finns	uppfattningen	att	terminologin	i	sångundervisningen	i	stort	behö-
ver	förändras,	så	att	den	enligt	honom	också	stämmer	överens	med	den	fysiska	verklig-
heten,	det	vill	säga	det	som	han	enligt	Estill	anser	vara	vetenskapligt	bevisat.	Rent	kun-
skapsmässigt	 finner	han	den	mesta	äldre	kunskapen	 förlegad	med	undervisningen	om	
stöd	som	det	stora	undantaget.	Han	använder	sig	dock	hellre	av	begreppet	 förankring.	
Sånglärare	2,	som	också	utgår	mycket	från	Estill,	blandar	dock	gärna	in	mer	annat.	Hon	
tar	gärna	in	inspiration,	kunskap	och	begrepp	från	olika	håll.	Hon	anser	att	dessa	olikheter	
kan	vara	en	tillgång.	Att	begrepp	ges	lite	olika	betydelse	kan	för	henne	vara	berikande.		
	
När	det	gäller	andningsteknik,	har	både	sånglärare	1	och	3	har	erfarenhet	av	att	eleverna	
ofta	har	stort	behov	av	att	få	ned	andningen	trots	att	det	inte	är	frågan	om	klassisk	sång.	
Intressant	i	sammanhanget	är	att	sånglärare	1	också	förmedlar	en	”friare”	syn	angående	
struphuvudets	 placering,	 att	 det	 kan	 ligga	 både	 högt	 och	 lågt	 vid	 olika	 sätt	 att	 sjunga	
klang-	och	registermässigt.	Detta	ger	en	indikation	på	att	grunder	i	sångteknik	kan	vara	
likartat	oberoende	av	genre,	eller?	Sånglärare	3	anser	att	sångtekniken	är	ganska	lik	inom	
alla	genrer,	åtminstone	om	vi	talar	om	de	afroamerikanska.	Sånglärare	1	hävdar	att	det	
visst	 finns	 sångtekniska	 skillnader	mellan	afroamerikanskt	och	klassiskt,	 och	det	 talar	
även	sånglärare	3	om.	Sånglärare	3	nämner	också	att	hur	stödet	används	skiljer	sig	mellan	
afroamerikanskt	och	klassiskt.	
	
Alla	tre	har	en	mer	avspänd	hållning	till	möjligheten	att	växla	mellan	genrer	än	den	som	i	
viss	mån	presenterats	i	detta	arbetes	inledning	och	bakgrundskapitel.	Sånglärare	2	ser	
klassisk	sång	som	den	största	utmaningen	för	eleverna,	men	säger	att	det	beror	på	att	den	
stilen	är	mer	främmande	för	dem	än	till	exempel	pop,	snarare	än	svårigheten	att	lära	sig	
sjunga	klassiskt.		
	
Sånglärare	2	kan	välja	terminologi	utifrån	vad	hon	uppfattar	en	individ	lättast	kan	ta	till	
sig.	Sånglärare	3	uppfattar	det	som	att	det	sångtekniska	området	register	och	klang	måste	
förmedlas	på	olika	sätt	 för	olika	 individer,	men	då	på	grund	av	fysiska	förutsättningar.	
Genom	erfarenhet	antar	hon	att	huruvida	en	person	har	en	skarv	mellan	så	kallad	bröst	
och	huvudklang	kan	bero	på	olika	fysiska	förutsättningar.	Sånglärare	2	tangerar	den	upp-
fattningen	när	det	gäller	begreppet	blandregister,	som	Sadolin	använder.	Men	hon	avslu-
tar	med	att	säga	detta	i	alla	fall	i	hög	grad	handlar	om	hur	en	individ	utvecklat	sin	sång.		
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De	individuella	förutsättningarna	har	vidare	att	göra	med	vad	eleverna	är	vana	att	sjunga	
eller	 lyssna	på.	Här	kommer	hos	sånglärare	1	och	2	Estills	begrepp	track	state	 in,	som	
skiljer	sig	från	att	i	utgångsläget	hitta	vad	som	i	bakgrundskapitlet	kallas	för	genrelös	röst	
eller	naturröst.	Den	okonventionella	metod	sånglärare	2	använde	för	att	frigöra	elevers	
röstkapacitet,	att	låta	eleven	sitta	som	en	”hösäck”,	är	också	att	anpassa	undervisningen	
efter	individen.	Den	sångtekniska	aspekten	kroppshållning	finns	för	övrigt	med	på	ett	mer	
konventionellt	sätt	i	allas	undervisning,	men	tas	mest	upp	efter	behov.	
	
Hur	de	tre	sånglärarna	använder	sig	av	medierande	redskap	varierar	något.	Sånglärare	1	
använder	mest	konkret	språk,	och	är	mer	verbal	än	sånglärare	2	och	3.	Sånglärare	2	har	
med	konkreta	beskrivningar	i	sin	undervisning,	men	använder	ändå	mest	så	kallat	må-
lande	språk.	Sånglärare	3	använder	mycket	lite	av	konkret	beskrivande	språk.	Sånglärare	
2	och	3	anser	att	de	använder	mer	förebildning	än	verbala	instruktioner	i	undervisningen.	
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6	Diskussion	
I	detta	kapitel	belyses	resultatet	i	relation	till	den	forskning	som	presenterats	i	bakgrun-
den.	De	teman	som	lyfts	fram	berör	språkbruk	och	sångtekniska	aspekter	med	fokus	på	
intressanta	skillnader	som	har	kommit	fram	genom	resultatet.	Vidare	görs	en	analys	av	
de	intervjuades	syn	angående	möjligheterna	att	undervisa	i	genrebredd.	Därefter	tas	mina	
egna	 reflektioner	 angående	 arbetets	 genomförande	 och	metod,	 arbetets	 betydelse	 för	
sångundervisningen	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	upp.		

6.1	Resultatdiskussion	
Resultatdiskussionen	inleds	med	några	sammanfattande	ord	om	den	kunskap	sånglä-
rarna	utifrån	resultatet	i	denna	studie	utgår	från,	följt	av	saker	i	resultatet	som	skiljer	sig	
från	den	forskning	som	presenteras	i	bakgrundskapitlet,	plus	annat	som	uppfattats	som	
särskilt	intressant	utifrån	arbetets	syfte	och	forskningsfrågor.	

6.1.1	Variationer	i	kunskap	präglad	av	öppenhet	
De	tre	intervjuade	sånglärarna	utgår	mer	eller	mindre	från	olika	källor	till	kunskap	i	sång-
teknik,	som	de	använder	i	sin	undervisning.	De	är	samtidigt	öppna	för	att	lära	sig	mer.	Om	
detta	är	fallet	generellt	bland	sånglärare	på	gymnasienivå	kan	det	leda	till	att	sångunder-
visningen	utvecklas	och	blir	bättre	inte	minst	när	det	gäller	uppdraget	att	undervisa	i	olika	
genrer,	vilket	sånglärarna	i	detta	arbete	är	positiva	till.	Sångmetodik	också	riktat	mot	de	
afroamerikanska	stilarna,	och	som	anses	främja	växling	mellan	olika	genrer,	visar	sig	uti-
från	denna	studie	vara	till	stor	hjälp.	Det	gäller	här	främst	Estill,	men	också	i	viss	mån	
Sadolin.	Zanger	Borch	(2008,	2012),	den	första	svenska	sångpedagogen	som	forskat	i	hur	
rösten	används	i	rock-,	pop-,	och	soul-sång,	lyser	i	hög	grad	med	sin	frånvaro,	vilket	inte	
behöver	innebära	att	han	inte	används	flitigt	på	annat	håll.	Det	refereras	mycket	till	ho-
nom	i	Probas	(2013)	arbete.	Tänkvärt	är	att	hans	negativa	hållning	till	att	kombinera	pop-
sång	med	klassisk	sång	är	tvärtemot	detta	arbetets	resultat,	vilket	ligger	mer	i	paritet	med	
sångerskan	och	sångpedagogen	Gunilla	Törnfeldts	(personlig	kommunikation,	20	febru-
ari	2016)	inställning	att	det	trots	sångtekniska	skillnader	går	att	röra	sig	mellan	klassisk	
sång	och	popsång	med	god	teknisk	kännedom.	Vad	har	då	kommit	fram	angående	olika	
sångtekniska	aspekter	i	detta	arbete?	

6.1.2	Utveckling	och	ifrågasättande	av	begreppet	stöd	
Det	enligt	Mason	och	Tunhav	 (2008)	väl	kända	och	 flitigt	använda	begreppet	 stöd	an-
vänds	i	hög	grad	också	enligt	detta	arbetets	resultat,	men	Estills	begrepp	förankring	an-
vänds	också.	Estills	undervisning	om	förankring	har	gett	värdefulla	komplement	till	den	
traditionella	undervisningen	om	stöd.	 Istället	 för	ett	stort	 fokus	på	mag-	och	ryggparti	
med	muskler	som	arbetar	mot	diafragman	inkluderas	också	huvud,	nacke	och	övre	del	av	
ryggen.	Estill	själv	tar	dock	inte	alls	upp	betydelsen	av	arbete	med	mage-	och	ryggparti	
mot	diafragman	i	sång,	vilket	å	andra	sidan	enligt	vad	som	i	detta	arbete	framkommer	
måste	kompletteras	med	grundläggande	sångteknik	om	stöd.	Samtidigt	kan	för	mycket	
fokus	på	traditionell	stödundervisning	leda	till	låsningar	på	grund	av	överdrivet	muskel-
arbete.	Här	ser	vi	ett	exempel	på	att	en	blandning	av	kunskap	och	metodik	i	sångteknik	
från	olika	håll	kompletterar	varandra.		
	
Frågan	är	om	inte	målet	ändå	bör	vara	en	mer	homogen	syn	på	sångteknik,	som	också	är	
prövad?	En	viktig	fråga	när	det	gäller	andningstekniken	är	om	det	går	att	komma	fram	till	
en	enighet	angående	vad	som	är	korrekt	i	relation	till	att	sjunga	i	olika	genrer,	och	då	i	
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synnerhet	eventuella	skillnader	mellan	att	sjunga	afroamerikanskt	och	klassiskt.	Sånglä-
rarna	 i	Mason	 och	 Tunhavs	 (2008)	 studie	 var	 inte	 eniga.	 Samtidigt	 visade	 Clevelands	
(1998)	studie	en	påtaglig	skillnad	i	luftintag	mellan	klassiska	sångare	och	countrysångare,	
vilket	ansågs	vara	en	adekvat	användning	av	luft	i	båda	grupperna.	Enligt	Zangger	Borch	
(2008)	är	det	viktigt	med	ett	exakt	anpassat	lufttryck	för	den	ton	som	önskas.	Det	vanlig-
aste	behovet	när	det	gäller	andningsteknik	är	i	enlighet	med	vad	detta	arbetes	resultat	
visar,	att	få	ner	andningen	med	träning	på	att	hitta	stödet.	Det	gäller	inte	minst	för	dem	
som	sjunger	pop	och	rock.	Stödundervisningen	inkluderas	i	vad	som	benämns	som	grund-
läggande	sångteknik,	men	det	 framkommer	också	att	det	är	skillnad	på	hur	stödet	an-
vänds	i	klassisk	sång,	och	då	också	ibland	på	likartat	sätt	inom	musikal.	Detta	kan	jämföras	
med	att	sånglärarna	i	Mason	och	Tunhavs	(2008)	menade	att	genre	avgör	om	det	är	lämp-
ligt	med	hög	eller	låg	inandning.	Klassiska	sångare	använder	sig	generellt	av	djup	andning,	
vilket	innebär	att	struphuvudet	också	följer	med	nedåt.	Enligt	detta	arbetes	resultat	går	
det	dock	att	lära	sig	vara	mer	flexibel	med	struphuvudets	placering.	Det	kopplas	med	av-
spändhet	och	väl	fungerande	förankring.	

6.1.3	Olika	uppfattningar	om	register	
I	detta	arbetes	resultat	 finns	olika	uppfattningar	om	register,	som	är	mer	eller	mindre	
bestämda.	 Terminologin	 är	 heller	 inte	 homogen.	 På	 1980-talet	 efterfrågade	 Sundberg	
(1986)	ett	klargörande	av	kunskap	och	använd	terminologi	när	det	gäller	sångundervis-
ning	om	olika	register	byggt	på	objektiva	fakta	följt	av	ett	homogent	tänkande	och	likartad	
användning	av	begrepp.	Att	det	inte	finns	någon	homogenitet	att	tala	om	idag	enligt	denna	
studies	resultat,	behöver	inte	betyda	att	det	inte	finns	mer	förståelse	än	tidigare	med	mer	
objektiva	fakta	att	bygga	på.	Sundberg	ansåg	att	det	åtminstone	på	1980-talet	fanns	skill-
nader	i	synen	på	register	just	på	grund	av	bristande	förståelse	av	den	fysiska	verkligheten.	
Zangger	Borch	(2008)	anser	att	han	har	vetenskapligt	stöd	för	sin	indelning	av	grundläg-
gande	endast	två	register	det	vill	säga	bröstregister	och	falsettregister.	Helt	andra	upp-
fattningar,	som	är	mer	eller	mindre	bestämda,	kommer	dock	fram	i	denna	studie.	Det	går	
från	ett	bestämt	nej	till	att	ett	så	kallat	blandregister	eller	blandröst	kan	räknas	som	ett	
register,	till	en	mer	klassisk	uppdelning	i	tre	register.	Blandrösten	beskrivs	kunna	vara	ett	
eget	register	i	paritet	med	Sadolins	undervisning,	men	att	det	också	individuellt	betingat	
kan	vara	en	gradvis	övergång	från	fullröst	till	falsett.	Sundberg	(1986)	talar	om	att	regist-
ren	går	in	i	varandra.	Zangger	Borch	(2008)	menar	att	båda	sätt	att	sjunga,	med	falsett	
eller	bröströst,	kan	vara	aktiverat	samtidigt	i	en	stor	del	av	omfånget,	men	talar	då	inte	
om	blandröst.	Huruvida	en	person	har	ett	register	som	kan	definieras	som	blandregister	
kan	enligt	detta	arbetes	resultat	bero	på	fysiska	förutsättningar,	eller	vara	en	fråga	om	
hur	rösten	använts	och	tränats,	naturligtvis	då	också	en	kombination.	Detta	visar	sig	ge-
nom	att	det	är	en	mer	eller	mindre	tydlig	skarv	mellan	bröst	(fullröst)	och	huvudklang	
eller	falsett,	eller	så	märks	inte	någon	skarv	överhuvudtaget.	Det	vore	angeläget	med	ett	
klargörande	byggt	på	objektiva	fakta	om	de	fysiska	förutsättningarna	faktiskt	kan	vara	
ensamt	avgörande.	Vi	har	här	ett	exempel	på	att	kunskap	i	sång	bygger	på,	och	utvecklas	
utifrån	både	känd	kunskap	och	erfarenhet.	Samtidigt	avslöjas	ett	behov	av	mer	forskning,	
eftersom	det	finns	olika	meningar	med	också	viss	osäkerhet	angående	hur	det	egentligen	
är,	i	viss	mån	också	olika	indelningar	och	begrepp	med	lite	olika	beskrivningar	angående	
samma	saker.		
	
Resultatet	visar	också	på	olika	syn	på	vad	som	är	falsett,	vilket	i	klassisk	terminologi	ofta	
benämns	som	huvudklang.	Enligt	Zangger	Borchs	(2008)	terminologi	och	förklaringar	är	
det	ren	falsett	när	endast	ytterkanterna	av	stämbanden	vibrerar.	Men	mycket	som	kallas	
för	falsett	är	egentligen	att	sjunga	med	tunna	stämläppar,	eller	vad	en	del	kallar	för	tät	
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falsett,	enligt	vad	som	framkommit	i	denna	studies	resultat.	I	”ren”	falsett	är	stämbanden	
nämligen	inte	helt	slutna	enligt	vad	som	konstaterats	genom	att	filma	stämbanden	med	
mera.	Detta	kände	också	Sundberg	(1986)	till.	Enligt	honom	ser	det	åtminstone	ut	som	
om	stämbanden	 inte	sluts	helt,	men	 forskning	 tyder	på	att	de	måste	slutas	 för	att	 inte	
vibrationerna	ska	upphöra.	Skiljaktigheter	kan	alltså	kvarstå	trots	mer	objektiva	fakta	att	
utgå	från.		
	
Som	togs	upp	i	resultatkapitlets	sammanfattning	finns	uppfattningen	att	gamla	begrepp	
behöver	bytas	ut	mot	nya,	för	att	de	också	ska	stämma	överens	med	den	fysiska	verklig-
heten,	det	vill	säga	det	som	enligt	Estill	kan	anses	vara	vetenskapligt	bevisat.	Indelningen	
i	bröströst	och	falsett	anses	egentligen	vara	förlegat.	Det	är	bättre	att	tala	om	att	lära	sig	
använda	olika	”lägen”	och	variera	i	klang	med	hela	rösten.	En	parallell	kan	dras	till	det	
klassiska	klangidealet,	som	enligt	Sundberg	(1986)	eftersträvas	i	hela	tonomfånget.	Med	
Estills	begrepp	anses	det	ges	förklaringar	till	hur	det	går	att	sjunga	allt	från	olika	afroa-
merikanska	stilar	 till	klassiskt.	Äldre	 terminologi	ses	 i	detta	 fall	 inte,	 som	Säljö	(2010)	
talar	om,	i	första	hand	som	bärare	av	relevant	kunskap,	utan	snarare	som	en	belastning.	
Det	kommer	dock	inte	fram	något	i	resultatet	om	att	göra	skillnad	hur	det	undervisas	i	
den	 grundläggande	 sångtekniken	 angående	 register	 och	 klang	 beroende	 på	 genre,	 ef-
tersom	hon	menar	att	den	grundläggande	tekniken	kan	vara	”färgad”	av	genretillhörighet.	
Frågan	är	om	det	också	skulle	innebära	användandet	av	olika	begrepp	och	indelning.	Att	
det	är	stor	skillnad	angående	hur	register	används	mellan	klassisk	sång	och	popsång,	vil-
ket	primärt	styrs	av	lufttryck	och	struphuvudets	inställning,	hävdar	också	Zangger	Borch.		

6.1.4	Variationer	av	språkbruk	
Det	finns	saker	i	resultatet	som	talar	emot	en	alltför	strikt	homogenisering	angående	vilka	
begrepp	som	används	i	sångundervisningen.	Att	de	också	ges	lite	olika	betydelse	uppfatt-
tas	kunna	vara	berikande	och	ge	ökad	insikt.	Alltför	stora	skillnader	i	förståelsen	kan	dock	
enligt	Säljö	(2010)	vara	ett	hinder	för	effektiv	kommunikation.	Mindre	variationer	kan	
vara	svårt	att	undgå,	eftersom	de	som	använder	och	har	kännedom	om	ett	begrepp	bear-
betar	det	intramentalt,	och	på	så	vis	skapar	sig	en	personlig	förståelse.	Språkliga	variat-
ioner	 finns	 alltså	 i	 sångundervisningen,	 vilket	 är	 tydligt	 också	 i	 detta	 arbetes	 resultat,	
både	när	det	gäller	vilken	terminologi	och	vilka	begrepp	som	används,	och	när	det	gäller	
förståelsen	och	definitionen	eller	förklaringen	av	samma	begrepp.	
	
Att	det	handlar	om	vad	som	fungerar	bäst	på	olika	individer	understryks	i	resultatet.	Wall	
(2008)	anser	att	ett	primärt	mål	för	sånglärare	är	att	deras	ordval	fungerar	så	att	deras	
elever	kan	ta	det	till	sig.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	det	är	betydelsefullt	för	
lärandet	att	språket	utvecklas	genom	samtal	och	samspel	i	undervisningen,	men	som	se-
dan	kan	leda	till	svårigheter	att	kommunicera	i	ämnet	med	lärare	i	andra	sammanhang.	
Två	av	sånglärarna	i	denna	studie	betonar	att	den	språkligt	intellektuella	förståelsen	av	
sång	och	sångteknik	har	stor	betydelse	för	dem	själva	och	för	eleverna.	Det	läggs	en	stor	
vikt	vid	att	förklara	och	förstå	det	konkret	fysiska	med	sång	både	praktiskt	och	teoretiskt,	
och	konkret	språk	är	vanligt	förekommande	i	undervisningen.	Det	är	dock	en	viktig	ba-
lansgång.	 För	mycket	 teori	 på	 en	 gång	kan	ge	blockeringar	 i	 det	praktiska	utförandet,	
kommer	också	fram	i	intervjuerna.	Även	om	det	är	viktigt	att	eleverna	förstår	vad	som	
händer	rent	fysiskt	i	sång,	och	att	lära	ut	olika	begrepp,	kan	det	anses	vara	en	fördel	att	
använda	sig	mer	av	målande	språk	än	det	konkret	beskrivande	i	undervisningen.	Proba	
(2013)	talar	om	att	använda	adjektiv,	ett	målande	språk	med	bilder.	Känslor,	visar	före-
liggande	studies	resultat,	kan	också	användas	för	att	hjälpa	eleverna	att	nå	önskat	resultat	
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sångtekniskt.	Det	finns	alltså	variationer	angående	hur	språket	används	i	sångundervis-
ningen	enligt	detta	arbetes	resultat,	med	skillnader	angående	den	vikt	som	läggs	på	teo-
retisk	förståelse	av	den	fysiska	verkligheten	i	sång.	Vi	ser	alltså	en	variation,	vilket	det	
generellt	kan	förväntas	vara	i	sångundervisningen	på	gymnasiet.	
	
Samtidigt	finns	en	antydan	i	detta	arbetes	resultat	i	jämförelse	med	Mason	och	Tunhavs	
(2008)	studie	om	begreppet	stöd	att	det	idag	ges	mer	teoretiska	förklaringar	till	det	som	
praktiskt	 tillämpas	 i	sångundervisningen.	 Ingen	av	de	 intervjuade	sånglärarna	 i	Mason	
och	Tunhavs	arbete	använde	begreppet	stöd	i	sin	undervisning.	Det	tillämpades	endast	
praktiskt.	Alla	musikelever	på	de	skolor	detta	arbete	utgår	från	får	möta	begreppet	stöd	
både	praktiskt	och	teoretiskt.	Det	påpekas	som	en	brist	i	den	egna	utbildningen	att	det	
inte	gavs	förklaringar	till	vad	som	gjordes	på	sånglektionerna	och	varför.	Det	handlade	
mest	om	att	ta	efter	sånglärarens	förebildning.	
	
Hur	mycket	som	är	förebildning	och	verbala	instruktioner	i	sångundervisningen	varierar	
i	detta	arbetes	resultat.	Det	finns	en	medvetenhet	angående	att	eleverna	utvecklar	sin	in-
tramentala	förmåga	angående	sång	och	blir	medvetna	om	och	reflekterar	över	det	som	
händer	praktiskt.	Det	är	också	en	variation	angående	i	vilken	grad	språkbruket	är	konkret	
beskrivande	eller	målande	beskrivet	med	bilder.	Detta	kan	också	variera	och	anpassas	
beroende	på	vad	som	kan	fungera	bäst	i	olika	situationer	och	med	olika	elever.	Enligt	Säljö	
(2010)	 främjas	 lärandet	genom	många	olika	 typer	av	återkoppling,	både	 språkligt	och	
praktiskt.		

6.1.5	Undervisningen	anpassas	efter	elevens	röst	
I	detta	arbetes	bakgrund	kopplades	det	som	Sadolin	kallar	neutralt	sätt	att	sjunga	med	
den	genrelösa	eller	naturliga	rösten,	som	sånglärare	i	Walls	(2008)	studie	ansåg	vara	vik-
tigt	att	utgå	från	i	elevernas	sångutveckling.	Detta	överensstämmer	inte	helt	med	detta	
arbetes	resultat	och	användandet	av	Estills	begrepp	track	state.	Det	behöver	nödvändigt-
vis	 inte	vara	det	som	Sadolin	kallar	 för	neutral,	utan	är	vad	eleven	är	bekväm	med	att	
sjunga	genom	vad	eleven	utvecklat	sångmässigt	hos	sig	själv.	Detta	skiljer	sig	 från	vad	
sånglärarna	i	Walls	studie	anser	att	de	gärna	utgår	från	i	en	elevs	sångutveckling.	Det	kan	
enligt	sånglärare	1	och	2s	hänvisning	till	Estill	handla	om	många	olika	sätt	att	sjunga	än	
det	en	elev	vant	sig	vid,	och	som	det	kan	vara	lämpligt	för	en	sånglärare	att	utgå	från.	Ett	
liknande	tänkande	som	i	Walls	arbete	om	den	så	kallade	naturliga/personliga	rösten	finns	
också	med	i	denna	studies	resultat.	Även	om	inte	samma	ord	används	uttrycks	det	med	
att	det	kan	finnas	elever,	som	kan	behöva	bli	fria	i	sin	röst.	De	menas	ha	”trixat”	till	sitt	
sätt	att	sjunga,	som	inte	fungerar	så	bra	sångtekniskt.	En	slutsats	som	kan	dras	av	detta	
är	att	vi	här	finner	ett	exempel	på	att	sångundervisning	från	olika	håll	kan	komplettera	
varandra.		
	
Alla	tre	sånglärarna	i	denna	studie	utgår	på	något	sätt	från	deras	elevers	unika	personliga	
röst,	som	har	med	fysiska	förutsättningar	att	göra.	Zangger	Borch	(2012)	varnar	rentav	
för	att	använda	en	viss	teknik,	ett	visst	sound,	eller	en	viss	vokal	på	samma	sätt	för	alla	
sångare.	För	det	andra	kan	en	elev	ha	utvecklat	vissa	saker	och	hittat	ett	spår	(track)	eller	
mer	som	fungerar	bra	sångtekniskt	innan	hen	börjar	ta	sånglektioner	för	den	nu	aktuella	
sångläraren.	Detta	”track”	blir	också	i	enlighet	med	vad	som	framkommer	i	denna	studie	
något	att	utgå	från	för	vidare	utveckling,	men	också	något	att	utmana.	Möjligen	kan	det	
diskuteras	och	prövas	om	det	inte	kan	vara	så	att	det	är	lättare	för	sångutvecklingen	i	det	
långa	loppet,	om	man	först	hittar	och	utgår	från	en	mer	avskalad	röst,	åtminstone	för	att	
ta	sig	an	en	sångstil	som	i	hög	grad	skiljer	sig	från	det	eleven	i	nuläget	är	bekväm	med.	
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Detta	arbetes	resultat	visar	dock	att	både	den	så	kallade	naturliga	eller	neutrala	rösten	
samt	det	som	Estill	kallar	för	track	state,	kan	fungera	som	utgångsläge	för	att	gå	vidare	
och	ta	sig	an	olika	sätt	att	sjunga	på,	och	därmed	också	sjunga	i	olika	genrer.		
	
Att	det	finns		fördelar	med	att	utgå	från	sådant	eleven	själv	gillar	framkommer	i	intervju-
materialet.	Då	är	det	lättare	att	få	med	eleven	själsligt/mentalt,	och	det	kan	främja	relat-
ionen	med	eleven.	Rösten	påverkas	av	psyket	enligt	sånglärare	1.	Zangger	Borch	(2008)	
talar	om	tankens	kraft,	som	påverkar	förmågan	att	sångmässigt	genomföra	det	man	vill.	
Att	först	möta	elevens	önskningar	kan	öppna	upp	viljan	att	prova	andra	för	eleven	mer	
eller	mindre	okända	musikstilar	och	sätt	att	sjunga,	och	genrebredd	är	åtminstone	i	någon	
mån	obligatorisk	på	gymnasiet	(Skolverket,	2011).	Resultatet	visar	att	det	kan	vara	nöd-
vändigt	att	anpassa	detta	efter	individen.	

6.1.6	Att	undervisa	i	genrebredd	är	mer	än	bara	möjligt	
Resultatet	visar	att	det	undervisas	medvetet	och	välplanerat	i	genrebredd	på	de	gymna-
sieskolor	som	detta	arbete	utgår	från.	På	en	skola	håller	det	sig	inom	de	afroamerikanska	
genrerna.	På	den	andra	undervisas	det	också	i	klassisk	sång.			
	
Det	uttrycks	bestämt	att	det	 finns	sångtekniska	skillnader	mellan	afroamerikanskt	och	
klassiskt.	Ett	konstaterande	är	att	det	är	skillnader	i	andningen	och	struphuvudets	place-
ring	mellan	afroamerikanskt	och	klassiskt,	vilket	stämmer	överens	med	Mason	och	Tun-
havs	(2008)	arbete.	Samtidigt	framkommer	i	denna	studies	resultat	att	det	finns	likheter,	
men	som	kanske	används	på	lite	olika	sätt,	som	att	sjunga	med	tunna	stämband.	Inom	de	
afroamerikanska	stilarna	är	det	sångtekniskt	 likartat,	åtminstone	mellan	pop	och	soul.	
Behovet	av	ett	 större	 lufttryck	 tas	upp	angående	att	 sjunga	musikal,	 som	 tekniskt	kan	
närma	sig	klassisk	sång,	vilket	är	i	paritet	med	Clevelands	(1998)	forskning.	Det	uttrycks	
också	att	det	finns	stora	variationer	sångtekniskt	inom	musikal,	vilket	även	kan	vara	fallet	
i	en	enda	sång.		
	
Resultatet	genomsyras	dock	av	en	positiv	syn	angående	möjligheten	att	sjunga	i	olika	gen-
rer.	Estills	sångmetodik	anses	vara	en	stor	hjälp	för	detta.	Sadolins	sångmetodik	nämns	
också	i	sammanhanget.	Slående	är	att	ingen	av	sånglärarna	ser	något	större	problem	med	
att	ta	sig	an	olika	genrer.	Det	påtalas	ändå	att	det	är	en	utmaning,	samt	något	att	brottas	
med,	och	det	är	nödvändigt	att	själv	ha	tagit	sig	an	utmaningarna	med	att	sjunga	i	olika	
genrer	för	att	själv	kunna	undervisa	i	genrebredd.	Det	talas	om	att	bli	bekväm	med	det.	
Detta	står	i	kontrast	till	Z	angger	Borchs	inställning	att	det	inte	går	att	kombinera	popsång	
med	klassisk	sång,	åtminstone	inte	på	någon	högre	nivå.	I	detta	arbetes	inledning	nämn-
des	att	det	finns	olika	uppfattningar	bland	sångare	och	sånglärare	angående	detta.	Resul-
tatet	i	denna	studie	pekar	dock	enhälligt	på	att	det	definitivt	är	möjligt,	och	att	sångare	
och	sånglärare	dessutom	kan	bli	”bekväma”	i	det.	Hur	skall	man	då	gå	till	väga?	
	
Ett	bra	sätt	att	lära	sig	sjunga	i	en	annan	genre	än	man	är	van	vid,	är	att	först	lyssna,	för	
att	sedan	sätta	ord	på	vad	som	är	karaktäristiskt,	menar	sånglärare	2.	I	Walls	(2008)	stu-
dies	resultat	framkommer	att	språklig	förståelse	kan	underlätta	växlingen	mellan	olika	
sångtekniker,	och	därmed	mellan	olika	genrer.	Sedan	följer	enligt	resultatet	i	föreliggande	
studie	att	börja	arbeta	med	det	praktiskt	tekniska.	Intressant	är	att	en	mental	medveten-
het	eftersträvas	innan	ett	praktiskt	utförande.	Att	börja	med	att	lyssna	in	sig	på	en	genre	
kan	vara	särskilt	viktigt	när	det	gäller	klassiskt	uttrycks	i	resultatet,	eftersom	många	av	
eleverna	inte	lyssnar	mycket	på	klassiskt.		
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Estills	undervisning	om	olika	röstkvalitéer	för	olika	genrer	används	av	sånglärare	1	och	
2.	Tal-rösten	är	i	regel	utgångsläget	i	pop,	menar	sånglärare	3.	I	klassisk	sång	blir	det	en-
ligt	Estill	opera	eller	så	kallad	”cry”-kvalitet	med	mera,	som	sånglärare	2	talar	om.	Men	
metodik	från	olika	håll	kan	blandas	i	kombination	med	uttryck	och	känslor,	för	att	lotsa	
eleven	 i	den	sångtekniska	utvecklingen.	Resultatet	pekar	mot	att	det	kan	vara	positivt	
med	den	variation	av	både	metoder	och	olika	sångmetodiker	som	finns	att	ta	lärdom	och	
inspiration	av,	för	att	lyckas	bättre	i	att	undervisa	med	genrebredd.	Till	exempel	kan	Zang-
ger	Borchs	 (2008)	undervisning	och	grundläggande	uppdelning	av	 rösten	 fungera	bra	
ibland	 beroende	 på	 elev.	 Olikheterna	 kan	 alltså	 anses	 komplettera	 varandra,	men	 det	
finns	i	detta	arbetes	resultat	också	en	variation	angående	det	positiva	med	att	blanda	in	
sångmetodik	från	olika	håll.	

6.2	Metoddiskussion		
En	semistrukturerad	intervju	uppfattas	som	ett	rentav	mycket	bra	val.	Det	minskade	in-
tervjuarens	det	vill	säga	min	egen	påverkan.	Det	skapade	en	öppenhet,	som	i	enlighet	med	
Bryman	(2011)	underlättade	för	de	 intervjuade	sånglärarna	att	 förmedla	vad	de	ansåg	
vara	väsentligt.	Minimal	egen	påverkan	kan	också	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	leda	
till	mer	korrekt	rapporterad	information.	Vid	vissa	tillfällen,	särskilt	i	intervjun	av	sång-
lärare	2	och	3,	blev	det	ändå	starkt	ledande	frågor,	som	möjligen	borde	ha	undvikits	för	
att	inte	styra	i	onödan.	Intentionen	inför	intervjuerna	var	att	som	Kvale	och	Brinkmann	
råder,	lägga	vikt	vid	att	vara	sparsam	med	just	ledande	frågor.		
	
Större	öppenhet	kan	också	ha	skapats	utifrån	Kvale	och	Brinkmanns	(2014)	uppmaning	
att	se	respondenterna	som	resurser	eller	källor	av	kunskap.	En	medveten	attityd	av	att	ha	
en	förväntan	angående	dessa	sånglärares	förråd	av	kunskap	och	erfarenhet,	kan	ha	bidra-
git	till	att	det	blev	mycket	intressant	sagt	på	kort	tid,	med	mycket	information	i	relation	
det	sparsamma	urvalet	av	endast	tre	sånglärare.	Det	hade	dock	varit	en	fördel	med	att	
intervjua	ett	par	stycken	eller	rentav	många	till,	och	gärna	från	olika	skolor.	Kvale	och	
Brinkmann	talar	om	att	varje	skola	har	sin	kultur.	Då	hade	vi	också	kunnat	få	möta	lärare	
som	domineras	av	annan	metodik,	eller	blandar	lite	av	varje,	med	naturligtvis	sin	egen	
personliga	 tillämpning	och	erfarenhet.	Det	hade	kunnat	bli	mer	direkta	kopplingar	 till	
forskningen	som	presenteras	i	bakgrundskapitlet.		
	
Estills	 undervisning,	 som	 dominerade	 sångundervisningen	 hos	 två	 av	 de	 intervjuade	
sånglärarna,	fanns	inte	alls	med	i	bakgrundskapitlet.	Estill	var	och	kan	nog	fortfarande	
sägas	vara	relativt	okänd	för	mig	som	intervjuare.	Det	blev	därför	en	utmaning	att	fånga	
upp	en	del	av	det	som	sades.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	nämner	att	det	kan	vara	svårt	
för	intervjuaren	att	hänga	med	utan	eller	med	liten	kunskap	om	det	respondenterna	för-
medlar.	Å	andra	sidan	fanns	tillräckligt	med	kunskap	om	sångteknik	för	att	leda	samtalet	
in	i	vidare	utläggningar	och	förklaringar.	Fördelen	med	det	blev	att	åtminstone	i	vissa	fall	
reddes	begrepp	ut	ordentligt.	Utifrån	arbetets	sociokulturella	perspektiv	är	det	viktigt	att	
få	förståelse	för	den	innebörd	sånglärare	ger	olika	begrepp.	Innebörden	av	ett	begrepp	
kan	enligt	Kvale	och	Brinkmann	variera	mellan	olika	läromässiga	sammanhang.			
	
Med	fler	intervjuer	hade	också	den	viktiga	frågan	angående	fördelen	med	en	mer	homo-
gen	metodik	och	begreppsvärld	i	sångundervisningen	kontra	att	olikheterna	berikar	och	
kompletterar	varandra	kunnat	belysas	mer.	Det	gäller	också	allt	annan	i	resultatet	plus	
antagligen	mer	därutöver.	Målet	att	få	en	blandning	av	klassiskt	och	afroamerikanskt	sko-
lade	sånglärare	att	 intervjua	uppfylldes	 inte	helt.	 Ingen	av	de	 intervjuade	 lärarna	hade	
klassisk	sång	som	huvud-fack,	men	två	av	lärarna	höll	på	med	och	undervisade	i	viss	mån	
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i	klassisk	sång.	Det	är	både	en	manlig	och	två	kvinnliga	sånglärare	som	intervjuas.	Det	
kom	fram	skillnader	angående	killars	och	tjejers	röster,	men	inte	huruvida	det	kan	finnas	
för	och	nack-delar	sångmässigt	med	att	ha	en	sånglärare	av	sitt	eget	kön	eller	det	mot-
satta.	Detta	beror	antagligen	mest	på	vilka	frågor	som	ställdes	under	intervjun.	Det	lades	
inget	fokus	på	den	frågan.	Angående	frågan	om	de	undervisar	eller	har	undervisat	i	gen-
rebredd	kan	det	sägas	ha	blivit	tre	fullträffar.	
	
Angående	validiteten	(Mason,	1996,	enligt	Bryman,	2011)	eller	de	intervjuades	förmåga	
att	korrekt	beskriva	sin	undervisning	är	det	naturligtvis	svårt	att	svara	på	utan	att	ha	stu-
derat	också	deras	sånglektioner,	och	kanske	också	i	kombination	med	samtal	med	sång-
elever.	Det	är	också	så	att	sånglärarnas	uppfattningar	om	sin	undervisning	kan	anses	vara	
intressant	i	sig	själv.	Troligen	ökade	validiteten	genom	valet	av	semistrukturerad	intervju,	
och	genom	Kvale	och	Brinkmanns	(2014)	uppmaning	att	se	positivt	på	de	intervjuade	som	
resurser	och	källor	av	kunskap.	I	resultatet	syns	det	att	ett	flöde	av	kunskap	kom	fram.	
Validiteten	hade	dock	med	stor	sannolikhet	kunnat	vara	ännu	större	med	bättre	val	av	
frågor,	upplägg,	större	förmåga	hos	intervjuaren	satt	lyssna	och	så	vidare,	men	intervju-
materialet	är	i	hög	grad	tillfredsställande	inte	minst	med	tanke	på	att	det	endast	är	frågan	
om	tre	intervjuer.	Giltigheten	i	det	som	sedan	förmedlats	i	den	här	texten	kan	bäst	bedö-
mas	av	de	intervjuade	sånglärarna.	De	har	fått	läsa	igenom	arbetet	med	möjlighet	att	kom-
mentera	 texten	 inför	 opponeringen.	 Viktigt	 är	 att	 de	 kan	 kontrollera	 huruvida	 texten	
stämmer	överens	med	den	intention	de	haft	med	vad	de	sagt.	De	kommer	också	att	få	se	
det	färdiga	arbetet	inför	publicering.			

6.3	Arbetets	betydelse		
Arbetet	förmedlar	både	utmaningar	som	finns	med	att	undervisa	i	genrebredd,	och	att	det	
faktiskt	är	mer	än	bara	möjligt.	Förhoppningsvis	kan	därför	sångare/sånglärare	hämta	
inspiration	byggd	på	både	kunskap	och	erfarenhet	som	presenterats.	Det	kan	vidare	ge	
inspiration	till	att	utvecklas	och	ta	reda	på	mer.	Frågor	som	kommer	upp	i	resultatet	blir	
långt	ifrån	besvarade.	Stora	skillnader	i	språkbruk	och	förståelse	när	det	gäller	den	sång-
tekniska	aspekten	register	och	klang	visar	sig	finnas	kvar.	När	det	gäller	andningsteknik	
är	det	inte	självklart	att	använda	begreppet	stöd,	och	den	traditionella	undervisningen	om	
stöd	kan	behöva	kompletteras.	Sedan	kommer	frågan	på	om	det	är	positivt	eller	negativt	
med	mångfald	i	begreppsvärld	med	variationer	också	i	förståelsen	av	olika	begrepp,	eller	
om	det	bör	strävas	efter	en	mer	homogen	sångundervisning.	Det	kan	också	finnas	andra	
viktiga	frågor	som	inte	alls	kommit	med	här.	Trots	olikheterna	bör	denna	studie	inspirera	
till	en	dialog	med	andra	kollegor.	Det	lär	finnas	många	källor	med	mer	kunskap	och	insikt	
att	hämta	ifrån.	Det	kan	också	vara	en	god	idé	att	ta	del	av	annan	sångmetodik	än	den	som	
redan	är	väl	bekant.	
	
De	tre	forskningsfrågorna	tillsammans	med	de	olika	sångtekniska	aspekterna	kan	vara	en	
hjälp	i	detta.	Det	gav	i	alla	fall	mig	en	tydligare	struktur	på	min	egen	och	andras	kunskap,	
språkbruk	och	praktik,	vilket	kan	underlätta	för	en	progression.	

6.4	Fortsatt	forskning		
Det	vore	önskvärt	med	en	mer	heltäckande	kartläggning	av	sångundervisning	 i	genre-
bredd	 på	 gymnasieskolorna	 i	 dagens	 Sverige.	 Intervjuer	 kan	med	 fördel	 kompletteras	
med	att	också	studera	den	praktiska	undervisningen	på	sånglektioner	både	genom	per-
sonlig	närvaro	samt	videoinspelning.	Det	är	en	fördel	om	forskaren	är	så	brett	insatt	som	
möjligt	i	de	olika	sångmetodiker	som	finns.	
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Register	och	klang	är	en	sångteknisk	aspekt	som	särskilt	behöver	uppmärksammas,	som	
förutom	att	delas	in	på	olika	sätt	varierar	stort	när	det	gäller	terminologi.	När	låter	det	
som	det	gör	på	grund	av	individuella	fysiska	egenskaper,	och	när	handlar	det	om	att	ha	
övat	på	något?	Det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	vilka	mål	som	går	att	uppnå	genom	
övning.	Behövs	en	homogen	terminologi?	
	
Stödundervisningen	behöver	också	ses	över,	och	bör	kanske	allmänt	kompletteras	med	
Estills	undervisning	om	förankring.	Kunskapen	om	hur	struphuvudet	skall	placeras	kan	
behöva	 omprövas,	 vilket	 är	 kopplat	 till	 den	 aktiva	 in-	 och	 utandningen.	 Sångare	 som	
sjunger	andra	stilar	än	country	inom	det	afroamerikanska	fältet	kan	studeras,	både	när	
det	gäller	andningsteknik	och	struphuvudets	placering.	De	som	sjunger	mycket	och	kraft-
fullt	med	högt	struphuvud	utan	att	få	skador	och	problem	röstmässigt	kan	studeras.	Vilka	
gemensamma	nämnare	finns	i	deras	sångteknik?	Inom	klassisk	sång	finns	också	skillna-
der,	som	kan	behöva	analyseras	mer.	
	
Vidare	är	det	en	fördel	om	det	forskas	angående	alla	sångtekniska	aspekter	i	relation	till	
att	sjunga	på	olika	sätt	och	i	olika	genrer,	men	det	är	de	ovan	nämnda	aspekterna	som	i	
detta	arbetes	resultat	sticker	ut.	Det	kan	dock	vara	viktigt	att	lägga	till	i	vilken	grad	det	är	
viktigt	 att	 utforska	 individualiteten	 i	 varje	 röst	 i	 sångundervisningen,	 vilket	 redan	 är	
nämnt	angående	register	och	klang.	Det	finns	fler	frågor	att	ställa	angående	detta	i	relat-
ion	till	att	sjunga	i	olika	genrer.	Även	om	alla	kan	lära	sig	sjunga	opera,	kanske	inte	allas	
röster	passar	lika	bra	till	dramatisk	opera	trots	mycket	övning	och	förberedelse.	Definitivt	
har	alla	röster	olika	omfång	och	så	vidare.	En	annan	sida	är	att	inte	för	tidigt	placera	in	
någon	i	ett	bestämt	fack.	Det	är	viktigt	med	ett	sunt	möjlighetstänkande.	
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