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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik. 
Forskningsfrågorna handlar om hur sångpedagogerna verbaliserar sin syn på sångteknik, regis-
tertermer och metoder samt hur sångpedagogerna förhåller sig till forskning i området. Ut-
gångspunkterna för genomförandet är semistrukturerade intervjuer där fyra sångpedagoger med 
lärarexamen har intervjuats. Studiens teoretiska ramverk omfattas av fenomenologi med inrikt-
ning mot intentionalitet och livsvärdsfenomenologi. Intervjuerna spelades in med ljudupptag-
ning som sedan transkriberades och analyserades med tematisk analys. De teman som utkris-
talliserades presenteras i resultatkapitlet och är följande: sångpedagogernas syn på sångteknik, 
sångpedagogernas erfarenheter och uppfattningar av register, sångpedagogernas egna metoder 
samt sångteknik och metoder i förhållande till forskning. Resultatet synliggör både likheter och 
olikheter i hur de ser på och verbaliserar sina förhållningssätt till sångteknik, registertermer, 
metoder och forskning. De erfarenheter som ligger till grund för dessa förhållningssätt erfars 
emellertid i den egna livsvärlden och har på olika sätt haft betydelse för hur de erfar fenomenet 
sångteknik och förhåller sig till det i undervisningen. Resultatet visar även att sångpedagogerna 
är överens om att forskning i sång är mycket viktigt, dock är det endast undantagsvis som de 
själva vänder sig till forskning. I diskussionen resoneras det vidare kring de teman som 
framkommer i resultatet i relation till den tidigare forskningen som presenteras samt det 
teoretiska perspektiv som genomsyrar studien. 
 
Nyckelord: Sångteknik, register, erfarenhet, verbal beskrivning, fenomenologi, kvalitativa in-
tervjuer  
 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate vocal teachers views on and experiences with the 
singing technology phenomenon. The study’s research questions concerns how singing peda-
gogues verbalize their views on singing technique, their terms about register, methods and their 
relation to research. The starting points for implementation is semi structured interviews with 
four singing pedagogues whom all have a teachers degree. The study’s theoretical framework 
covers phenomenology and focus on intentionality and lifeworld phenomenology. The inter-
views was recorded with phonogram and later transcribed and analyzed through thematic anal-
ysis. The different themes which are presented in the result are as follows: the vocal teachers 
views on singing techniques, the vocal teachers experiences and perceptions of registers, the 
vocal teachers own methods and singing techniques and methods in relation to research. The 
result visualizes both similarities and differences in how they view and verbalize their ap-
proaches to singing technology, terms about register, methods and research. The experiences 
that form the basis of these approaches, however, are experienced in their own lifeworld and 
have in different ways been important for how they experience the phenomenon of singing 
technique and relates to it through teaching. The result also shows that the singing pedagogues 
agree that research on singing is very important, nonetheless they themselves seldom turn to 
research. The discussion is further conferring around the themes that emerge in the result in 
relation to the previous background and the theoretical perspective that permeates the study. 
 
Key words: Vocal technique, register, experience, verbal description, phenomenology, quali-
tative interviews
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de sångpedagoger som deltagit i denna studie. Tack vare era tankar 
och resonemang har jag fått perspektiv på saker som gör att jag känner mig klokare inför mitt 
kommande yrkesliv som sångpedagog. Jag vill också rikta ett tack till mina kära klasskamrater, 
vilka har peppat mig och hjälp till när jag fastnat eller saknat formuleringar. Jag är tacksam 
över att jag fått spendera dessa år tillsammans med just er. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Ronny. Du har genom din vägledning 
inspirerat mig till att reflektera på egen hand. Tack vare det har jag lyckats lösa upp mina för-
virrade tankar som ständigt gjort sig påmind under processens gång. 
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1 Inledning 
I det första kapitlet presenteras en inledande text där mitt valda intresseområde belyses. Följakt-
ligen presenteras studiens problemområde samt arbetets disposition. 

1.1 Valt intresseområde 
Som lärarstuderande i sång och blivande sångpedagog arbetar jag både med att utveckla mina  
färdigheter på avancerad nivå samtidigt som jag också ska lära mig att lära ut sång på olika 
nivåer. Detta ställer krav på att jag som sångpedagog förvärvar breda kunskaper och kan an-
passa undervisningen, för att kunna bemöta så många som möjligt. Oberoende av vilken nivå 
någon sjunger på är instrumentet komplext och kan påverkas av många olika faktorer. För att 
utveckla våra färdigheter och för att inte skada instrumentet brukar därför sångundervisning 
innehålla sångtekniska verktyg. Instrumentet är en del av den levda kroppen och till skillnad 
från många andra instrument är det inte visuellt. Vi kan bara känna och höra vad instrumentet 
gör när vi sjunger och därför kan det också vara svårt att veta om man faktiskt gör rätt eller fel. 
Och vad är egentligen rätt eller fel inom sångteknik? Hur kan vi vara säkra på att vi menar 
samma saker och förstår varandra i sångundervisning? 
 
Det är vanligt att sånglärare använder allegorier och förebildande i sin undervisning men även 
konkret språk i form av termer som gäller anatomi och röstfysiologi. Då jag har haft olika lärare 
varierar min upplevelse och mina erfarenheter kring hur sångteknik tillämpas och verbaliseras, 
samt var tyngdpunkten ligger. Att det finns olika metoder och strategier är i hög grad positivt 
men det skulle också kunna vara förvirrande för många. Saker som jag har reagerat på genom 
åren är att sångpedagoger kan bli förvånade över att elever inte helt förstått eller lärt sig grund-
läggande sångteknik som har med till exempel andning och stöd att göra. Det handlar då om 
elever som har tidigare erfarenhet av sång. Det blir således tydligt att lärare uttrycker sig på 
olika sätt, vilket vidare kan skapa osäkerheter hos eleverna. Hur kan det komma sig att grund-
läggande sångteknik förstås och tillämpas på så många olika sätt? Skulle det gynna sångunder-
visning om det fanns gemensamma formuleringar kring sångteknik, termer och metoder på våra 
lärarutbildningar? Inom olika specifika metoder finns oftast riktade förhållningssätt till sång-
teknik och uttryckta termer som används inom metoden. Mer kända metoder såsom Estill, 
Zangger Borch och Sadolin sägs vara forskade på, och på grund av det erhåller de en form av 
legitimitet. Detta förefaller dock vara omdebatterat. Daniel Zangger Borch är en populär sång-
pedagog vars metodik används av sångpedagoger runt om i landet. Han problematiserar erfa-
renhetsbaserad vokalmetodik genom att ta upp fördelar och nackdelar med den: 
 

En praktisk fördel med erfarenhetsbaserade vokalmetodiker är att de snabbt kan im-
plementeras i undervisningen, eftersom de bygger på praktiska experiment utifrån 
fysiologiska antaganden. En annan fördel är att de utmanar vår traditionella syn på 
sångteknik och därmed banar nya vägar och väcker nya frågeställningar. En brist är 
att de i de allra flesta fall inte i tillräcklig grad är grundade på aktuell forskning eller 
aktuellt forskningsläge (Zangger Borch, 2008, s.7). 

 
Detta resonemang poängterar några viktiga aspekter som har att göra med det sångtekniska och 
vokalmetodiska området. I mycket av den litteratur jag studerat i anslutning till detta arbete 
vittnar flera författare om vikten av att kunna något om röstens funktion och att dra nytta av vår 
tids utveckling av forskning och teknologi. Men var går gränsen mellan tillämpad erfarenhets-
baserad vokalmetodik och metodik som grundar sig på aktuell forskning? 
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1.2 Problemområde  
Enligt Nationalencyklopedin (2019) används begreppet register för att beskriva hela tonom-
fånget hos ett instrument eller en röst. Stämbandens längd är det som påverkar den individuella 
röstens tonomfång. Gällande tonhöjder och dess funktionella grund omfattas vokalregistret av 
olika föreställningar och termer. Detta blir särskilt tydligt hos några av de framträdande meto-
der, skolor och röstforskare som är inflytelserika i vokala verksamheter världen över. Juvas 
Liljas (2008) menar att tonhöjd kopplat till dess funktionella grund, hur register delas upp samt 
vilka termer som används har varit omdebatterat sedan 1600-talet då en av de första sångsko-
lorna publicerades. De föreställningar som finns om register idag bygger på de första uppfatt-
ningarna vi känner till. Men trots att det har gått långt tid sedan register-begreppen formades, 
trots vår tids vetenskapliga progression, finns det fortfarande inga självklara svar på hur register 
bör definieras. Det vokaltekniska området är till synes mångfacetterat och hur ska vi kunna veta 
vilken väg som är den bästa bland alla metoder, begrepp, termer och föreställningar? På avan-
cerad nivå krävs inte att de lärare som undervisar själva har gått en lärarutbildning. Speciali-
serade instrumentallärare på avancerad nivå runt om i världen rekryteras snarare på rykte och 
färdighet (Daniel & Parkes, 2017). Detta är intressant i det sammanhang som innebär att lärare 
utan lärarutbildning undervisar elever som studerar till lärare. Om en lärare är specificerad inom 
någonting skulle det kunna innebära att läraren är mycket duktig på ett specifikt område, en 
specifik genre, en specifik teknik och därför ägnar mycket tid och fokus på det. Men hur påver-
kar det lärarstudenten eller eleven som behöver en bred grund att stå på? Kan detta ha betydelse 
för vilken syn vi har på sångteknik och vara en anledning till att det finns många olika metoder 
och sätt att förhålla sig till arbetet med sångteknik? 
 
Alla dessa frågor har bidragit till en nyfikenhet över vilka erfarenheter som utvecklar sångpe-
dagogers arbete med sångteknik. Vad innebär egentligen sångteknik för dem och hur kommer 
det sig att de väljer att utgå ifrån särskilda registertermer eller metoder? Det är på grund av detta 
jag ämnar undersöka hur sångpedagoger ser på och verbaliserar sitt arbete med sångteknik, 
vilka registertermer de använder och om det finns kopplingar till någon specifik metod. Jag tror 
att en studie om detta skulle kunna skapa förståelse för vilka faktorer som anses betydelsefulla 
för sångpedagogers utveckling i området. Vidare har jag förhoppningar om att studien ska 
kunna hjälpa och inspirera sångare, lärarstudenter och sångpedagoger i sitt arbete med sångtek-
nik både i och utanför undervisningssalen. 

1.3 Arbetets disposition 
I det inledande kapitlet beskrivs studiens ämne och innehåll, samt hur intresset för området 
utvecklat sig. Vidare presenteras studiens problemområde och syfte. I det andra kapitlet pre-
senteras relevant litteratur och tidigare forskning angående det valda ämnet, följt av problem-
formuleringen, syftet och forskningsfrågorna. I kapitel tre presenteras det valda vetenskaps- 
och kunskapsteoretiska perspektiven samt fenomenologi som är det teoretiska perspektiv som 
genomsyrar studien. I kapitel fyra redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter och de-
sign. Här tas även de etiska övervägandena och giltighet och tillförlitlighet upp. I det femte 
kapitlet presenteras studiens resultat. Slutligen, i kapitel sex diskuteras studiens resultat och 
metod, följt av reflektioner angående studiens betydelse och vidare forskning. 
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2 Områdesorientering 
I följande kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området samt begrepp, litteratur 
och tidigare forskning med koppling till sångteknik och register. 

2.1 Perspektiv på området 
För att skapa förståelse för det syfte som ligger till grund för studien vill jag genom denna 
bakgrund ge en bred inblick i det sång- och vokaltekniska området. Begreppet vokalteknik 
ringar in aspekter som även har att göra med vår talröst. Först presenteras begreppet register 
samt ett utbud av de termer som registret omfattas av, för att få en uppfattning om registerter-
minologins utveckling. Detta har valts eftersom registrets termer och dess sångtekniska funkt-
ion inom olika metoder kan definieras på olika sätt. Det är således av intresse att förstå hur olika 
sångpedagoger ser på och verbaliserar sitt arbete med metoder och registertermer. Vidare pre-
senteras definitioner av synen på sångteknik och dess syfte, vanliga sångtekniska brister samt 
vikten av vetenskaplig praxis i sång. 

2.1.1 Om registerterminologins framväxt 
Begreppet register används för att beskriva hela tonomfånget hos ett instrument eller en röst 
och inom sångpedagogiken delas register upp i bröstregister och huvudregister (NE, 2019a).  
Stämbandens längd och massa har betydelse för tonomfånget hos en individuell röst. Om stäm-
banden är tunna och korta blir tonen högre och om de är tjocka och långa blir tonen lägre. Inom 
olika traditioner finns det ett varierat utbud av termer för respektive register samt olika sätt att 
dela in dem. Bröstregister och falsettregister eller huvudklang är termer som är vanligt före-
kommande och kan översättas från de ovan nämnda registertermerna. Bröströsten ligger i det 
läget som vi talar i. Falsetten och huvudklangen ligger i ett högre läge och resonerar i ansatsrö-
ret, det vill säga hålrummen som omfattas av mun, svalg och näsa.  
 
Sångskolan Bel Canto har sina rötter i 1600- och 1700-talets italienska sångtradition. I början 
av 1700-talet innebar idealet en klangfull bröstton, speciellt i det område som förenar bröströs-
ten med falsetten, menar Juvas Liljas (2008). Enligt den gamla italienska traditionen menar 
Stark (1999) att föreställningen var att rösten har två register: bröst- och huvudregister. Under 
1800-talet fanns en vilja att söka efter vetenskapliga förklaringar som skulle kunna leda till 
förståelse för registers fysiologiska principer, struphuvudets funktion och röstens anatomi. En 
av dessa företrädare var Manuel Garcias. Enligt Stark presenterade Garcias en ny teori vilken 
gick ut på att män har två register och kvinnor tre, vilket har verkat som referensram för sång-
pedagogiken fram till idag. Fler termer växte också fram, bland andra mellanröst, falsk röst och 
mix röst som alla menas ligga ovanför bröströsten. Den vanligaste uppfattningen om register 
stöds av den italienska traditionen vilket innebär att det finns två primära register vilka separe-
ras av en skarv. Dessa två lägen anses vara två specifika lägen för stämbandsvibration. Det 
finns även ett sekundärt, akustiskt register som skiljer sig genom olika resonansfenomen och 
därför beskrivs vokalregistret som ett tvåvåningsbegrepp bestående av det primära och sekun-
dära registret. Stark menar att det också finns två hjälpregister som ligger i det extremt höga 
sopranläget och i det låga basläget. 

2.1.2 Om registerterminologin idag 
Registerfunktionen är tämligen komplicerad då det finns många olika termer och definitioner 
för att beskriva ett fenomen som i grunden inte har någon bra förklaring, menar Sundberg 
(2007). Han framhåller emellertid att den mest använda förklaringen för register är ett frekvens-
område där alla toner låter likartade och verkar som om de producerats på liknande sätt. En 
annan definition han redogör för är hur röstregister enbart ses som en laryngal företeelse, vilket 
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betyder de språkljud som bildas i struphuvudet. Frekvensområdena överlappar varandra och 
definitionen av ett register är därför beroende av akustiska, fysiologiska, aerodynamiska och 
perceptuella fakta. Några av de termer som Sundberg (2007) presenterar baserat på sin egen 
forskning och tolkning av termer inom den klassiska sångtraditionen är modal- och falsettre-
gister för män, där det mellan dem finns ett frekvensområde som överlappar. För kvinnor be-
skriver han tre register och två överlappningsområden. Det ena ligger mellan bröst- och mel-
lanregistret och det andra i förhållande till mellan- och huvudregistret. Dessa överlappningar är 
för alla sångare individuella och varierar mellan individer, poängterar Sundberg.  
 
Zangger Borch (2008) anser även att registerdebatten är komplicerad och att registerbenäm-
ningar är problematiska ur ett praktiskt perspektiv. Genom att flytta fokus till röstens fysiolo-
giska inställning som ligger till grund för en sångares olika klanger, är det möjligt att kunna 
förstå och nyttja de olika inställningsmöjligheter struphuvudet förutsätter. Han menar att de 
vanligaste termerna för register är bröstregister och falsettregister. Dessa benämningar han har 
valt att använda i det forskningsarbete och de metodikböcker han publicerat, eftersom termerna 
är etablerade och används frekvent inom de flesta yrkesgrupper som arbetar med rösten. 
 
Sadolins (2009) uppfattning om register påminner om den Sundbergs beskriver, som innebär 
att definitionen av register är beroende av flera faktorer. Hon menar att begreppet register är 
framtaget för att beskriva ett tonområde men att det inte har någonting att göra med vokal klang 
eller på vilka sätt vi sjunger. Sadolin jämför stämbanden med ett gummiband och menar att 
rösten på samma sätt som ett gummiband inte har några skarvar. De skarvar som sångare kan 
uppleva har därför inte att göra med register utan vilken funktion som används. För att undvika 
förvirringen som råder kring register väljer Sadolin att tala om tonhöjd. Istället för termer som 
lågregister, fullregister/bröströst, mellanregister, randregister/huvudregister/falsett och vissel-
register/hög falsett använder hon det mycket djupa läget, det djupa läget, mellanläget, det höga 
läget och det mycket höga läget. Sadolin menar att alla typer av ljud, sångtekniker och sångstilar 
är genomförbara utifrån de funktioner som hon studerat. Den teori hon utvecklat menar hon 
bekräftar det fenomen som handlar om att funktionerna ligger till grund för röstens struktur. 
Termerna för dessa funktioner är Neutral, Curbing, Overdrive och Edge och definieras bero-
ende på vilken grad av metall de innehåller. 

2.1.3 Definitioner av sångteknikens syften 
Bickel (2016) beskriver sångteknik som en specifik process där sångaren förmår kontrollera 
koordinationen mellan fyra fysiologiska system. Dessa system är andning, fonation, artikulat-
ion och resonans. Fonation är den process som sätter stämbanden i vibration genom att luften 
färdas från lungorna och genom röstspringan. Artikulation innebär, både för tal och sång, att 
ljudet som skapas påverkas eller förändras av våra artikulatorer som består av läpparna, käken, 
tungan, mjuka gommen och struphuvudets position. Resonans är den process som förstärker de 
ljud som produceras genom fonationen. Ansatsrörets form, det vill säga hålrummen ovanför 
röstspringan, inverkar på de vibrationer som skapas genom fonationen och förstärker därmed 
vissa frekvenser och ljud. Sångare utvecklar och använder kunskaper om dessa fyra system för 
att möjliggöra produktionen av en önskvärd ton- och röstkvalitet. På samma sätt som tonkvali-
teten i sång är beroende av de fyra fysiologiska systemen sörjer de också för den grundläggande 
ljudproduktionen. Andning, fonation, artikulation och resonans är således processer som män-
niskor använder varje dag oavsett om de är sångare eller inte. Utöver dessa byggstenar menar 
Bickel även att kroppshållningen är en viktig komponent för att möjliggöra en god sångteknik.  
 
Enligt Sadolin (2009) är sångteknik ett medel som sångare kan använda för att möjliggöra det 
uttryck de önskar. Även om hennes metod till stor del handlar om teknik är det inte tekniken 
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som är viktigast. Hur en sångare vill låta och vad som ska förmedlas är avgörande för varje 
enskild sångare.  Sångare bör vara så medvetna som möjligt när det kommer till vad som händer 
i kroppen när de sjunger, och kunskap om sångteknik ska hjälpa till att motverka röstspänningar 
och röstproblem. Om den som sjunger inte upplever att det finns ett problem är det inte nöd-
vändigt att hålla på med sångteknik, menar Sadolin.  
 
Zangger Borch (2008) framhåller också att soundet ”hur en sångare låter” går före rösthälsan 
och ses som den viktigaste prioriteringen inom populärmusiksång. Det är likväl möjligt att 
skapa metoder som bidrar till en god sångteknik som tillhör de klang och uttrycksideal som 
råder, menar han. En praktisk fördel med metoder som är erfarenhetsbaserade är att de på ett 
snabbt sätt kan realiseras i undervisningen ”eftersom de bygger på praktiska experiment utifrån 
fysiologiska antaganden” (s. 7). En annan fördel som uttrycks är att metoderna utmanar tradit-
ionella syner på sångteknik och kan skapa nya möjligheter och intressanta frågor. Att metoderna 
inte baseras på aktuell forskning är dock en brist, menar han. Trots att sångare inom genren 
sjunger med pressad fonation och högt tryck går det att hitta strategier som underlättar påfrest-
ningen av rösten. En viktig faktor för god rösthälsa handlar om ökad kunskapsnivå för både 
sångpedagoger och sångare, menar Zangger Borch. Sångare behöver lära känna sina individu-
ella sångtekniska begränsningar samt förstå när rösten visar tecken på ansträngning.  

2.1.4 Vanliga sångtekniska brister 
Vanliga sångtekniska brister har ofta att göra med överdrivna muskelspänningar i tunga, nacke 
och struphuvud samt otillräckligt magstöd och överdriven volym. Att vara otillräckligt förbe-
redd genom begränsad uppvärmning och övning av svåra stycken kan enligt Sataloff (2017) 
vara orsaker till röstmissbruk. Röstbesvär kan även orsakas i högljudda miljöer där individen 
behöver kompensera för ljudnivån med sin talröst för att höras. Rätt träning skapar förutsätt-
ningar för en säker röstanvändning, men enligt Sataloff har sångare förvånansvärt lite känne-
dom om att träna sin talröst. Han menar vidare att arbete med talrösten i många fall är positivt 
för sångare eftersom det också har en indirekt effekt på sångtekniken. Miller (2017) poängterar 
att kunskap om röstens funktion gör det möjligt att åtgärda eventuella problem som uppkommer 
vid sång och ju mer vetenskaplig information en röstlärare tillgodoser sig, desto bättre.  

2.1.5 Vikten av vetenskaplig praxis i sång 
Enligt Miller (2017) har sånglärare ett ansvar i vår tids expansiva, vetenskapliga tidsålder. An-
svaret innebär förmågan att tyda och utöka de vokala traditioner som finns genom moderna 
analyssätt. Detta menar han är viktigt för att de realiserbara synpunkterna inom vokal tradition 
ska kunna förmedlas på metodiska sätt. Kvalifikationerna för att arbeta som röstlärare omfattas 
dock inte fullt av kunskap med utgångspunkt i röstens funktion, utan handlar i högre grad om 
lärarens förädlade smak, musikerskap, sprudlande karaktär, välvilja och karriärframgångar. 
Även om dessa egenskaper är positiva menar han att en lärares huvudförutsättning bör innebära 
att förstå hur rösten fungerar och hur den kan korrigeras. 
 
Både Bickel (2016) och Miller (2017) är överens i avseendet att kunskap om röstens anatomi 
och fysiologi är positiv för både läraren och eleven. Båda författarna uttrycker vikten av att 
förstå sig på vetenskaplig praxis som präglas av vår tids forskning och teknologi. Bickel (2016) 
menar att god förståelse för röstens funktion är betydande för en livslång rösthälsa. Med hjälp 
av kvalificerad vetenskaplig teknik och terminologi kan sånglärare och sångare till exempel 
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kommunicera med röstspecialister, logopeder och otolaryngologer1, som redan besitter den ve-
tenskapliga kompetensen som finns tillgänglig för att vårda och korrigera rösten. Miller (2017) 
menar att det finns fördelar med att undervisa i den vetenskapliga tidsåldern som råder idag, 
eftersom det finns möjlighet att välbetänkt sortera bland historisk och aktuell kunskap om sång-
rösten.  

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. De teman som följer är perspektiv 
på vokalfysiologi, anatomi och rösthälsa, sångpedagogers verbalisering av och erfarenheter om 
registerterminologier, erfarenheternas funktion i lärarens utveckling samt synen på sångteknik 
i två olika traditioner. 

2.2.1 Perspektiv på vokal fysiologi, anatomi och rösthälsa 
I den studie publicerad av Lemon-McMahon och Hughes (2018) vars syfte handlar om att förstå 
fenomenet vokala sammandragningar i förhållande till sång, intervjuas läkare specialiserade på 
öra, näsa och hals, sånglärare och logopeder. En vokal sammandragning innebär en spänning i 
stämbanden där stämbandens flexibilitet, det vill säga förmåga att sträckas ut och spänna av 
förhindras (Complete Vocal Institute, 2019). Användningen av terminologin varierar stort trots 
att det finns omfattande resonemang kring spänningar i stämbanden, menar författarna. Exem-
pel på termer som ofta omnämns i den allmänna litteraturen är till exempel pressad fonation, 
hyperadduktion, hyperfunktion, spänningar och tvingad fonation. Resultatet pekar på att feno-
menet är starkt kopplad till dess anatomiska, fysiologiska och psykologiska samverkan. För-
mågan att identifiera vokala sammandragningar är subjektiv och kontextberoende eftersom in-
formanterna inom de olika yrkesområdena använder olika metoder för att identifiera fenomenet. 
Sånglärarna använder sig till exempel av sina auditiva och visuella förmågor samt kinestetiska 
återkopplingar från elever. Lemon-McMahon och Hughes menar att tillämpningen av olika ter-
minologier inom dessa fält kan leda till motsättningar inom pedagogiken. Skillnaderna kan 
också påverka behandlingen av vokala sammandragningar i sång och få konsekvenser för det 
sammantagna arbetet med undervisning. Öra, näsa och hals-läkarna samt logopederna använder 
ordet vokala sammandragningar då de talar om fenomenet. Sånglärarna däremot är tveksamma 
till termen och menar att spänningar föredras i situationer där medicinsk bedömning inte kan 
göras.  
 
Medicinska resurser för sångstudenter på avancerad nivå undersöks i en studie av Latham et al. 
(2016). Resultatet i denna studie pekar på att de utbildningar som gav eleverna mer tid för 
undervisning om vokal fysiologi och hälsa visade att chansen var större att de fick lära sig av 
en professionell läkare. Den aktuella studien visar dock att 55 procent av de tillfrågade sång-
studenterna inte får undervisning av en röstläkare eller logoped. De tre största anledningarna 
till att skolor inte har denna typ av undervisning har att göra med för lite tid i kursplanerna, 
bristande ekonomiskt stöd samt att logopeder eller annan professionell läkare inte finns till-
gänglig. Resultatet visar också att de program som gav fler undervisningstimmar hade elever 
som i större utsträckning var mer positiva i sin bedömning av hur mycket undervisning som 
erbjöds. Informanternas svar visar att det finns en generell samstämmighet, att kunskap om 
vokal fysiologi och hälsa är viktig för att hjälpa sångare att motverka skador, och därför ses 
undervisningen i området som värdefull. Baserat på tidigare forskning och den aktuella studien 

                                                
1 En otolaryngolog är en läkare som arbetar med öra, näsa och halssjukdomar. (Nationalencyklopedin. Otorinola-
ryngologi. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/otorinolaryngologi Hämtad: 2019-03-29). 
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menar författarna att det till synes verkar vara sångpedagoger som är den främsta källan till 
vokal fysiologi och kunskap om rösthälsa. 

2.2.2 Sångpedagogers verbalisering av och erfarenheter om termi-
nologier 
En forskargrupp bestående av musikakustiker, talterapeuter, sångare, sånglärare och kördirek-
törer har gjort en treårig studie med målet att utarbeta en gemensam terminologi för röstkvali-
tetsbeskrivning inom vokalpedagogik, röstterapi och musikalisk akustik. (Bernardoni et al., 
2008). De termer och det vokabulär som studien utgår ifrån baseras på en förstudie med sång-
pedagog-experter, för att fastställa hur och med vilka termer röstkvaliteter beskrivs. Från denna 
undersökning fick de tillgång till ett rikt vokabulär som vidare kategoriserades i tre teman: 
uppfattning om vokalteknik, uppfattning om sound och uppfattning om framförande. Beskri-
vande termer och ljudexempel valdes gemensamt ut, och för studien användes lyssningsblad 
med olika exempel för att underlätta den perceptuella och verbala beskrivning av olika röstkva-
liteter. Deltagarna fokuserade på en given aspekt av röstkvaliteten och gavs möjlighet till sam-
förstånd angående de termer som de ansåg passade. Resultatet visar att en orienterad lyssning 
är möjlig och att en ömsesidig förståelse nås på vissa kriterier bland de representativa delta-
garna. Forskarna menar att det verkar möjligt att förbättra de olika deltagarnas överensstäm-
mande genom lärande och övande. De menar därför att de håller på att utveckla en ordlista 
kopplad till ett bibliotek av ljudexempel.  
 
Gällande vibrato och vokalplacering synliggörs en stor bedömningsskillnad mellan deltagarna 
och de experter som utgjorde förstudien. Det är enligt forskargruppen möjligt att urvalet av 
ljudexempel och andra faktorer skulle kunna inverka på differensen, eftersom vissa termer inte 
är aktuella för alla. De menar vidare att det finns föregående rapporter som visar att uppfatt-
ningen om vokalplacering verkar vara mer varierad än uppfattningen om andra röstkvalitetsa-
spekter. Uppfattningen framkommer genom deltagarens egna kunskaper om röstproduktion och 
den individuella erfarenheten av stämbandsvibrationens inre känsla. Det är möjligt att den upp-
fattade vokalplaceringen kan uppnås genom att sångare använder olika artikulationspositioner-
ingar, vilket skulle kunna förklara varför specifikt denna aspekt är mer individuell än andra 
(Bernardoni et al., 2008). 
 
Cowley (2010) är sångpedagog på avancerad nivå och har gjort en studie där hon undersöker i 
vilken utsträckning hon själv använder begrepp och termer i sin undervisning som grundar sig 
i röstvetenskapliga koncept. Den data som analyseras är en jämförelse mellan författarens egna 
sammanfattade pedagogiska texter som hon använder i sin undervisning och evidensbaserade 
begrepp och aktuell litteratur i området. Antalet register som författaren tar upp i sin pedago-
giska text överensstämmer i hög grad med den evidensbaserade litteraturen. Att tala om två 
register för både män och kvinnor är välgrundat. Att hon emellertid använder begreppet mel-
lanregister reflekteras i den diskussion som inom vetenskapen fortfarande är aktuell och handlar 
om ”den funktionella grunden för detta koncept” (s. 135). Cowley använder alternativa regis-
ternamn och menar att detta är ett medel för att koppla ihop och förtydliga termer som presen-
teras i annan pedagogisk litteratur. Hon menar också att hennes beskrivning av registerskarvar 
bygger på de resonemang som är aktuella inom röstvetenskap. Att registerskarvar skiftar bero-
ende på en sångares rösttyp, tekniska erfarenhet och musikaliska kontext anser Cowley inte 
registreras tillräckligt i vetenskaplig litteratur. Vetenskapen ger förhållandevis fasta beskriv-
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ningar av registrets fysiologi baserat på förhållandet mellan thyroaretynoid - eller cricoaryte-
noid2 muskeldominans samt stämbandsvibrationernas mönster. Jämförelsen visar emellertid att 
hon sparsamt redogör för registrets fysiologi. Register beskrivs istället mer utförligt i ett avsnitt 
som handlar om register i förhållande till tonhöjd och dess funktionella grund. Hennes sam-
manfattning överensstämmer med röstvetenskapen i beskrivningen av struphuvudets interna 
muskelfunktion i varje register. Således menar hon att det pedagogiska syftet är att stämbands-
funktionens beskrivning ska vara nära associerad med uppfattningen om röstkvalitet, eftersom 
den senare är mer benägen att vara under en sångers perceptuella kontroll. 
 
Enligt Ricks (2013) studie vars syfte var att skapa sig en uppfattning om hur sångpedagoger 
förhåller sig till röstens register i undervisningssammanhang, visas exempel på vilka olika mo-
tiv som bidrar till de registerbegrepp som används. En sammanfattning av de termer informan-
terna använder och som förklarar vilket läge en sångare sjunger i omfattas av bröstregister, 
bröströst, mellanregister, mixröst, halvröst, falsettregister, huvudregister och huvudröst. En in-
formant menar att hon inte har tänkt så mycket på vilka ord hon använder och varför. Hon 
menar att hon har ärvt begreppen från tidigare sångpedagoger. En annan sångpedagog har valt 
bort vissa begrepp hon lärt sig och använder de termer som ingår i Zangger Borchs metod ef-
tersom hon kunnat förstå och förankra dessa i sig själv. Hon anser att det är viktigt att fenomenet 
som ska läras ut är förankrat i den egna kroppen, för att det på bästa möjliga sätt ska kunna 
förklaras. 

Det senaste påståendet överensstämmer med en av informanternas i Leijon och Löfbergs (2011) 
studie som menar att blomsterspråk i undervisningen fungerar som ett förtydligande för hur 
någonting ska kännas i kroppen när någon sjunger. Det fysiska och tekniska arbetet är någon-
ting eleven själv måste uppleva för att förstå det. En av intervjufrågorna i studien handlar om 
vilket språk sånglärarna använder i sin sångundervisning och hur de resonerar i sina val. Resul-
tatet visar att alla lärare använder sig både av blomsterspråk och fysiologiskt språk men att de 
varierar dessa beroende på elevens förutsättningar. Elevens ålder är en faktor som har betydelse 
för i vilken utsträckning det fysiska språket används. Elevens upplevelse och känsla kanske inte 
stämmer överens med lärarens, och därför behöver det pågå en varaktig dialog mellan elev och 
sånglärare. En av dem har inte reflekterat över varför hon använder det språk hon gör utan 
”jobbar mest på” (s. 19). En annan informant tar Sadolin som exempel och menar att metoden 
har underlättat hur hon verbaliserar sitt arbete med teknik. En sångpedagog anser att det är 
viktigt att kunna tillämpa olika tillvägagångssätt för att nå fram till eleven eftersom instrumentet 
inte är visuellt. 

2.2.3 Erfarenheternas funktioner i lärarens utveckling 
Instrumentallärares syn på vilka faktorer som avgör på vilka sätt de undervisar samt vilket in-
nehåll det väljer undersöks i Daniel och Parkes (2017) studie. 54 instrumentallärare från fyra 
olika länder medverkade i studien som riktar sig mot enskild undervisning på avancerad nivå. 
De instrumentgrupper som representeras är brass, träblås, keyboard, stråk, slagverk och sång 
varav instrumentalundervisning i sång står för 22 procent av svarsfrekvensen. Trots att studien 
inte uteslutande handlar om sånglärares erfarenheter är resultatet intressant för föreliggande 
studie eftersom resultatet tyder på att synen inom instrumentalundervisning är liknande oavsett 
inriktning. Resultatet visar att instrumentallärarnas utbildningar och erfarenheter av tidigare 
lärare haft störst betydelse för hur de undervisar. Näst viktigast ansågs vara att lära sig genom 

                                                
2 Thyroaretynoid muskulaturen sluter, sänker, förkortar och förtjockar stämbanden. Cricoarytenoid muskulaturen 
kopplar ihop ringbrosk ”cricoid cartilage” och kannbrosk ”arytenoid cartilage” och verkar så att stämbanden kan 
öppnas och sluta. (Sataloff, 2017). Se bild, bilaga 4. 
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praktiskt arbete. De instrumentallärare som inte haft någon pedagogisk utbildning och rangord-
nar utbildning som mindre betydande, framhäver likafullt att tidigare lärare samt erfarenhet 
genom praktiskt arbete haft stor betydelse för hur de har utvecklat sin egen undervisning. 
 
På Griffith University i Brisbane gjorde Schindler (2010) en intervjustudie med syftet att iden-
tifiera negativa och positiva effekter som inverkar på undervisning som bedrivs av sångverk-
samma lärare på avancerad nivå. En stor andel lärare beskriver att de själva genomgått någon 
form av individuell kris som ligger till grund för de undervisningsstrategier och kritiska motiv 
som de bär med sig. Att som lärare själv stöta på tekniska eller personliga svårigheter lyfts fram 
som orsak till förmågan att underlätta förändringar i undervisningen på ett bättre sätt. Däremot 
uttrycker de flesta av de intervjuade lärarna ett behov av att hålla koll på sina individuella och 
emotionella gränser för att inte lasta eleverna med sina egna subjektiva erfarenheter. Resultatet 
av dessa intervjuer visar också att det finns en grad av motsättning i det fenomen som handlar 
om att lära ut på samma sätt som läraren själv lärt sig, menar Schindler. De intervjuade lärarna 
anser att deras tidigare lärare har haft ett viktigt inflytande under ett visst skede i deras egen 
utveckling, som liknar resultatet i Daniel och Parkes (2017) studie. En faktor som framkommer 
i Schindlers (2010) studie, till skillnad från Daniel och Parkes (2017) studie, är att de flesta 
lärarna upplever att väldigt lite av deras egna sångpedagogik hänger ihop med den metodik som 
de fått med sig under sina formativa studier. Sånglärarnas uttalanden pekar mot att deras prak-
tiska erfarenhet, kritiska reflektion och pågående forskning har konstruerat den lärarstil som de 
själva hade önskat lära sig av. 

2.2.4 Synen på sångteknik i två olika traditioner 
Den studie som Proba (2013) utformat avser undersöka likheter och skillnader mellan sång-
undervisning inom klassiska- och populärmusik-genrer. Probas studie baseras på intervjuer som 
gjorts med fyra sångpedagoger som arbetar på eftergymnasial nivå. I resultatet framkommer att 
sångpedagogerna anser att det främst är på detaljnivå som genrerna skiljer sig åt vilket har att 
göra med de olika klangideal som finns. Proba menar vidare att klangidealet har betydelse för 
alla moment som ingår i sångpedagogernas undervisningsinnehåll. Oavsett genre visar resulta-
tet att sångpedagogerna lägger stor vikt vid individanpassning och snabbt kan byta metoder och 
verktyg om det gynnar elevens utveckling. Proba menar att sångpedagogerna använder olika 
verktyg för att arbeta med ett specifikt moment och utgår därför inte från någon bestämd metod. 
Synen på teknik skiljer sig något mellan de två inriktningarna, där de klassiska sånglärarna 
anser att finns ett behov för goda kunskaper inom teknik för att kunna uppnå det ideal som 
eftersträvas. Sånglärarna inom populärmusik anser istället att det ideala uttrycket kan ses som 
tillfredsställande utan teknisk träning. Sångaren kan ha tränat sin röst men inte på ett sätt där 
sångaren är medveten om och har kunskap om röstens funktion. Trots denna syn saknar inte 
undervisningen nödvändigtvis tekniska moment utan sånglärarna framhåller att de arbetar med 
bland annat hållning och förankring i kroppen, stöd och avspänning, vokalformning och timing. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Tidigare forskning synliggör en bild som visar att kunskap om instrumentets fysiologi och ana-
tomi är viktig för att kunna förebygga ohälsosamma röstvanor (Bickel, 2016; Miller, 2017). 
Kunskapen sörjer också för en sångares möjlighet att göra självständiga, klangmässiga val (Sa-
dolin, 2009; Zangger Borch, 2008). Det är många saker som kommer att ha betydelse för vilken 
kunskap den sångstuderande förvärvar och vilka erfarenheter som blir viktiga. Bland annat 
kommer sångaren att påverkas av sin utbildning, sina sångpedagoger, egna tekniska problem 
och förmåga till kritiskt reflekterande (Latham et al. 2016; Schindler, 2010; Rick, 2013). Sång-
ares erfarenheter kommer därför att vara avgörande för hur den egna vokalpedagogiken utfor-
mas och hur de ser på och resonerar kring de frågor som denna studie ämnar undersöka.  
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I en metod eller sångskola tar grundaren ofta ställning till hur register definieras. En metod 
genomsyras också av ett sätt att se på och förhålla sig till sångteknik. Registrets termer och dess 
sångtekniska funktion kan därför definieras på olika sätt i olika metoder. Zangger Borch (2008) 
använder termerna bröstregister och falsettregister. Sundberg (2007) använder modal- och fal-
settregister för män, och bröst-, mellan- och huvudregister för kvinnor. Sadolin (2009) anser att 
register handlar om tonhöjd och har därför utvecklat egna funktionsbegrepp. Det framkommer 
att register i förhållande till tonhöjd och dess funktionella grund är ett kontroversiellt ämne. 
Flera författare betonar att kunskap om anatomi och fysiologi är viktigt och att det finns fördelar 
med att följa med i vår tids forskning och teknologi (Bickel, 2016; Miller, 2017). Detta har även 
bidragit till en nyfikenhet om hur sångpedagogerna ser på forskning i sitt arbete med sångtek-
nik. I litteraturen beskrivs sångteknik som ett fysiologiskt system men också som ett verktyg 
för att möjliggöra ett önskat sound/ideal. Detta gör mig nyfiken på hur sångpedagogerna ser på 
kulturella gränser gällande sångteknik eller om det med ren fysiologi är möjligt att sjunga allt. 
Eftersom studien utgår ifrån samtal som bygger på sångpedagogernas individuella tolkning och 
reflektion ligger tyngdpunkten på hur de verbaliserar sina erfarenheter snarare än hur de arbetar 
med dem.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik samt 
hur detta påverkar sångpedagogernas val av metoder, termer och deras relation till forskning. 
 

1. Hur erfar sångpedagogerna fenomenet sångteknik? 
2. Vilka erfarenheter har påverkat hur sångpedagogerna verbaliserar användningen av 

sångtekniska metoder och registertermer? 
3. Hur förhåller sig sångpedagogerna till forskning i sångteknik? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Först 
ges en redogörelse för de perspektiv som genomsyrar studiens kvalitativa inriktning. Vidare 
presenteras fenomenologin med tillhörande inriktningar som ligger till grund för studien.  

3.1 Vetenskaps och kunskapsteoretiska perspektiv 
Det kunskapsteoretiska synsättet är interpretativistiskt eftersom studien har en kvalitativ forsk-
ningsansats. Med en interpretativistisk kunskapssyn menar Bryman (2011) att forskaren foku-
serar på att ta fasta på den subjektiva innebörden av sociala företeelser, vilket är det som före-
liggande studie ämnar göra genom att bland annat undersöka hur sångpedagoger erfar fenome-
net sångteknik. Bryman menar vidare att forskaren behöver hitta en strategi som skapar ut-
rymme för tolkning mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studieobjekt. Fokus 
ligger på hur forskaren tolkar studieobjektet snarare än förklarar det. 
 
Den ontologiska frågeställningen handlar om vad som finns i världen och med konstruktiv-
ismen ser forskaren på världen som socialt konstruerad. Den sociala verkligheten består av hur 
människor interagerar med omvärlden och eftersom det som finns är konstruerat är det enligt 
Bryman (2011) också ständigt föränderligt. Det socialkonstruktivistiska perspektivet är relevant 
för denna studie eftersom de frågor som ställs till informanterna handlar om hur deras sociala 
verkligheter påverkats av de erfarenheter som ligger till grund för den nuvarande synen. 
 
Induktiv teori handlar om forskning som är fri från förutfattade hypoteser och låter resultatet 
ligga till grund för möjliga teorier. Det deduktiva angreppssättet innebär att det finns en eller 
flera hypoteser som antas eller förkastas genom empirisk granskning. Detta förhållningsätt är 
mer förknippat med kvantitativ forskning, menar Bryman (2011). När resultatet granskats och 
tolkats kan sedan nya teorier uppstå vilket är gemensamt för både induktiv och deduktiv teori. 
Eftersom föreliggande studie undersöker hur andra ser på de fenomen som ligger till grund för 
syftet och forskningsfrågorna finns ingen given teori eller hypotes. Bryman (2011) menar att 
det finns anledning att vara kritisk till de teorier som utvecklas med induktiv strategi eftersom 
de ofta är empiriska generaliseringar och därför bygger på forskarens tolkning av det insamlade 
materialet. 

3.2 Fenomenologi som teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som studien vilar på. Först görs en kort 
presentation av fenomenologin. Vidare presenteras de inriktningar inom fenomenologin som är 
relevant för studien vilka är intentionalitet och livsvärden. 

3.2.1 Fenomenologi 
Fenomenologin utgår ifrån begreppet fenomen och betyder ”läran om det som visar sig för 
medvetandet” (NE, 2019b). Enligt Bengtsson (2005) förutsätter det som visar sig att det finns 
någon att visa sig för, vilket medför att de båda företeelserna är beroende av varandra. Feno-
menbegreppet kan därför inte utesluta att det finns ett förhållande mellan objekt och subjekt. 
På grund av de många filosofer som bidragit till utvecklingen av fenomenologin och dess vari-
ationer är det svårt att tala om fenomenologi som någonting enhetligt. Det var därför benäm-
ningen fenomenologisk rörelse kom till, menar Bengtsson. Husserl grundade uttrycket ”gå till-
baka till sakerna själva” (Bengtsson, 2005, s. 11) som en del av den nya fenomenologins am-
bitioner. Denna föreställning är det som förenar den fenomenologiska rörelsen. Att ”gå tillbaka 
till sakerna själva” bör inte tolkas som en verklighet baserad på objektiva fakta. Bengtsson 
(2005) menar att viss skepsis riktas mot färdiga metoder som innehåller regler för hur det är 
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möjligt att nå dessa saker. ”Vändningen mot sakerna är nämligen förbunden med en samtidig 
vändning mot ett subjekt. De saker som vi ska gå tillbaka till är alltid saker för någon, aldrig 
saker i sig själva” (s. 11). 

3.2.2 Intentionalitet 
Karlsson (1999) betonar på motsvarande sätt som Bengtsson, (2005) att det inte är möjligt att 
utesluta varken den ena eller andra i förhållandet mellan objekt och subjekt. Det är detta som 
begreppet intentionalitet också omfattas av. Objektiv fakta står alltid presenterat i relation till 
någonting subjektivt, en subjektiv inställning som är avgörande för att kunna tala om ”något” 
som ett objektivt faktum. Subjektets intention gentemot ett objekt är i detta sammanhang det 
centrala, menar Karlsson (1999), där en individs medvetande alltid är riktat mot någonting spe-
cifikt. Den riktade medvetenheten är det som betecknar begreppet intentionalitet och hör också 
ihop med mening. Enligt Kvale och Brinkmann (2010) står meningen även i förhållande till 
individens egna livsvärld. Med intervju som utgångspunkt för att förstå hur mening formas 
registrerar och tolkar intervjuaren det som sägs men också på vilket sätt det sägs. Det som sägs 
utgår ifrån intervjupersonens livsvärld och på vilket sätt det sägs innebär att det som sägs till-
skrivs en mening. Det är därför viktigt att intervjupersonen har kunskap om ämnet och är upp-
märksam på och förmår tolka vilka tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck som 
intervjupersonen signalerar. I föreliggande studie är det således dessa två saker som jag som 
forskare kommer rikta mitt medvetande mot; det som sägs och hur det sägs. 

3.2.3 Livsvärlden 
Inom den fenomenologiska rörelsen finns ett antal betydande filosofer som bidragit till utveckl-
ingen av livsvärldsbegreppet. Tillsammans med Husserl utgörs dessa av Schelers, Heidegger, 
Merleau-Ponty och Schütz. Livsvärldsbegreppet brukar tillskrivas Husserl och hans senare fi-
losofiska verk, men Bengtsson (2005) menar att det bygger på felaktiga antaganden. Begreppet 
går troligtvis längre tillbaka än Husserl själv och genomsyrar dessutom hela hans fenomeno-
logi. För Husserl kom livsvärldsbegreppet till då han sökte efter en ”absolut och säker grund 
för all vetenskaplig kunskapsbildning” (Bengtsson, 2005, s. 16) eftersom ”vetenskaperna ge-
nom sin objektivism har förlorat sin betydelse för människors liv” (Bengtsson, 2005, s. 17). 
Den objektiva synen på världen grundar sig i en teoretisk konstruktion istället för en social 
konstruktion. Denna uppfattning stöds av Bryman (2011) som framhåller att ett objektivt för-
hållningssätt inte är lämpligt vid kvalitativ forskning. Objektivism hör istället ihop med kvan-
titativ kunskapsbildning som bygger på fakta. En livsvärldsansats är enligt både Bryman (2011) 
och Bengtsson (2005) därför synonym med kvalitativ forskning.  
 
I livsvärlden lever vi ständigt tillsammans med andra människor. Dessa människor menar 
Bengtsson (2005) att vi står i ett kommunikativt förhållande till och därför är livsvärlden en 
social värld med föremål som formats av människor. Livet är även organiserat av människor 
och förs vidare från individ till individ i generationer. I och med detta riktade Husserl sin upp-
märksamhet mot livsvärlden som en historisk värld. I följande citat ger Bengtsson exempel på 
detta: 
 

Därmed är det sagt att livsvärlden är en historisk värld. Varje bruksföremål hänvisar 
genom sin existens till en uppkomst och en skapare. Den historiska värld som på 
detta sätt ger sig till känna är således given utifrån vår egen levda värld genom tids-
horisonter som leder in i det förgångna” (Bengtsson, 2005, s. 18-19). 

 
Livsvärlden omfattas också av människans fysiska och psykiska erfarenheter. Olika subjekt är 
inte identiska med fysiska egenskaper, däremot är en fysisk handling bunden till någon form av 
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känslomässig inställning. De erfarenheter vi har därför är en förutsättning för att möjliggöra 
vidare intellektuella aktiviteter. Dessa innebär till exempel förmågan att göra jämförelser och 
dra logiska slutsatser. Genom Bengtsson (2005) synliggörs ett perspektiv och en livsvärld som 
är komplex i sin natur. De erfarenheter som en individ har är beroende av förhållande och me-
ning mellan objekt och subjekt. Den sociala världen, de föremål vi möter och den enskilda 
individens historia kommer därför ha betydelse för de handlingar och slutsatser som följer. Det 
är med denna komplexa syn jag som forskare är intresserad av att försöka förstå varje enskild 
sångpedagog som deltar i studien. Hur deras erfarenheter kan ha påverkat deras syn på och 
ställningstagande inom föreliggande område. 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkter som studien vilar på. Vidare 
presenteras studiens design som rör urvalet av studiens informanter, studiens genomförande 
samt trovärdighet och tillförlitlighet 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras den valda forskningsansatsen och forskningsmetoden vilka görs 
på kvalitativa grunder och med semistrukturerade intervjuer som utgångspunkt. Vidare har te-
matisk analysmetod använts för att utkristallisera de teman som framkommer i resultatet. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
För de forskningsfrågor som ligger till grund för föreliggande studie är den kvalitativa forsk-
ningsansatsen ett passande val. Enligt Bryman (2011) grundar sig den kvalitativa forskningen 
snarare på ord än på kvantifiering när forskaren samlar och analyserar sin empiri. En tydlig 
skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning handlar om de kunskapsteoretiska utgångs-
punkterna som ligger till grund för respektive forskningsfält. Kvalitativ forskning har en tolk-
ningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt och en ontologisk konstruktivistisk ståndpunkt, 
som presenterades i föregående kapitel. Motsvarigheten inom kvantitativ forskning utgår sna-
rare ifrån ett objektivt och naturvetenskapligt synsätt. Det är vanligt inom kvalitativ forskning 
att den avser generera en eller flera teorier som grundar sig i de praktiska forskningsresultaten. 
Detta förhållningssätt kallas induktivt vilket också kan vara utgångspunkten för kvantitativa 
studier, menar Bryman, även om det deduktiva är mer förknippat med de kvantitativa fältet. 
Föreliggande studie utgår inte ifrån någon given teori. Om intentionen emellertid skulle finnas 
är det inte säkert att nya teorier genereras. Kvalitativ forskning med intervjuer som utgångs-
punkt möjliggör i föreliggande studie ett öppnare och djupare perspektiv på sångpedagogernas 
erfarenheter och syn på området. Det är vanligt att undersökningarna även innehåller detalje-
rade beskrivningar av det som utspelar sig i en viss miljö. Bryman menar att detaljerna har ett 
väsentligt värde för forskaren, även om de skulle kunna uppfattas som enkla. De beskrivande 
detaljer som forskare för på tal är viktiga för förståelsen av det sociala sammanhang som om-
fattas av studiepersonens beteende och värderingar. Således kan ett beteende uppfattas på olika 
sätt beroende på i vilket sammanhang det tolkas. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 
En metod som är vanlig inom kvalitativ forskning och som föreliggande studie utgår ifrån är  
intervjuer. Det finns lite olika sätt att strukturera intervjuer men då studien ämnar eftersöka 
förhållandevis öppna perspektiv har semistrukturerade intervjuer valts. Semistrukturerade in-
tervjuer kan enligt Bryman (2011) göras på lite olika sätt. Generellt menar han att semistruktu-
rerade intervjuer utgår ifrån ett frågeschema med ett antal frågor där följdfrågorna mellan in-
tervjuerna kan variera. Frågorna kan vara mer allmänt formulerade än vid exempelvis struktu-
rerade intervjuer och uppföljningsfrågor kan ställas till svar som anses vara mer intressanta. 
Den strukturerade intervjuformen har en fast uppställning av frågor och brukar användas vid 
intervjuer i kvantitativ forskning. Därför har ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 
mer frekvent börjat kopplas samman med kvantitativa studier, menar Bryman. Med fenomeno-
login som grund menar Kvale & Brinkmann (2010) att semistrukturerade livsvärldsintervjuer 
strävar efter att förstå informantens individuella perspektiv genom den levda vardagsvärlden: 
”En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolk-
ning av innebörden hos de beskrivna fenomenen” (s. 43). Då föreliggande studie utgår ifrån 
fenomenologi som teoretiskt perspektiv kommer informanternas tolkningar och individuella 
livsvärldar vara centrala för studiens resultat. 
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4.1.3 Val av analysmetod 
Den mest grundläggande analysmetoden för kvalitativ forskning är tematisk analys. Genom 
analys av den text som forskaren utgår ifrån menar Bryman (2011) att återkommande motiv 
kan identifieras som sedan delas upp i teman och underteman. Enligt Braun och Clarke (2006) 
ger analysmetoden färdigheter som är användbara vid andra former av kvalitativa analysme-
toder och det anses därför finnas en poäng med att först lära sig tematisk analys. Vidare beskri-
ver de analysmetoden som flexibel vilket skapar förutsättningar för ett detaljerat innehåll och 
möjlighet att hantera stora mängder data. Däremot riktas kritik mot den eftersom den saknar 
tydliga riktlinjer. Bryman (2011) poängterar att det är svårt att säga något om tematisk analys 
som specifik analysmetod eftersom andra kvalitativa analyser även bygger på tematisk indel-
ning. Enligt Braun och Clarke (2006) är de forskare som använder tematisk analys ofta otydliga 
gällande metodens innebörd och menas sakna tydliga teoretiska och detaljerade tillvägagångs-
sätt. För att kunna utvärdera och granska innehållet framhåller de att det är viktigt att forskaren 
så tydligt som möjligt redogör för tillvägagångsättet. Enligt Bryman (2018) har forskarens för-
måga att beskriva tillvägagångsättet även direkt inverkan på studiens trovärdighet och tillför-
litlighet. Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys skiljer sig från till exempel tema-
tisk diskursanalys och grounded theory genom sin teoretiska frihet och därför lättare kan an-
passas. För forskare som är oerfarna är tematisk analys därför ett bra alternativ eftersom den är 
enkel att förstå. Trots att kritiken mot tematisk analys handlar om att den saknar tydliga riktlin-
jer så är dess styrka samtidigt att den är flexibel och enkel.  

4.2 Design av studien 
I följande avsnitt presenteras studiens design. Designen omfattas av urval av respondenter, da-
tainsamling, samt bearbetning och analys. Vidare redogörs det för studiens etiska överväganden 
och dess giltighet och tillförlitlighet.  

4.2.1 Urval av informanter 
Ett målinriktat urval är enligt Bryman (2011) då forskaren söker efter kopplingar mellan studi-
ens forskningsfrågor och de informanter som intervjuas. Informanterna bör således vara rele-
vanta för studiens område och forskningsfrågor. Det kan ses som en utmaning för den kvalita-
tiva forskaren att avgöra hur många informanter som bör intervjuas menar Bryman, eftersom 
det inte finns några självklara svar på denna fråga. Fyra intervjuer upplevdes rimligt i förhål-
lande till studiens omfattning eftersom informanterna skulle få tid på sig att reflektera och möj-
lighet att ge så djupgående svar som möjligt på intervjufrågorna. Urvalet gjordes med utgångs-
punkt i några få kriterier. Dessa kriterier innebär att alla deltagande informanter har studerat till 
sångpedagog på en musikhögskola och därmed förvärvat en legitimation som sånglärare. Infor-
manterna ska även vara eller ha varit yrkesverksamma i enskild sångundervisning. Slutligen 
fanns en önskan om att deltagarna skulle representera olika åldrar och ha varit yrkesverksamma 
olika länge. 
 
Först söktes kontakt via mejl med några sångpedagoger på olika orter i landet som jag känner 
till, med förhoppningen att få ett blandat utbud av erfarenheter och utgångspunkter. Vid första 
utskicket responderade alla utom en av de tillfrågade och tackade ja. Den sista informanten fick 
jag tips om. Även hon kontaktades via mejl och tackade ja. Nedan följer en kort presentation 
av de medverkande i studien. Några av sångpedagogerna har erfarenhet av klassundervisning 
och andra undervisningsformer. Antal år som yrkesverksamma ger således anvisningar om hur 
många år sångpedagogerna arbetat med inriktning mot individuell undervisning och arbete med 
sångteknik. Alla som intervjuats har avidentifierats av etiska skäl och tilldelats fingerade namn. 
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Agnes: Är kvinna i 35 årsåldern och yrkes-

verksam sångpedagog i fem år. 
 

 
Saga: Är kvinna i 35 årsåldern och yrkes-

verksam sångpedagog i sju år. 
 

 
Klara: Är kvinna i 55 årsåldern och yrkes-

verksam sångpedagog i 20 år. 
 

 
Edith: Är kvinna i 45 årsåldern och yrkes-

verksam sångpedagog i 18 år. 
 

 

4.2.2 Datainsamling 
För att samla den empiri som ligger till grund för föreliggande studie stämdes träff med infor-
manterna var för sig. Platserna för dessa intervjuer anpassades efter informanternas önskemål 
då min ambition var att underlätta delaktigheten så mycket som möjligt. Vid intervjuernas be-
gynnelse presenterades studiens syfte och intresseområde. Informanterna fick även skriva under 
en samtyckesblankett innan intervjuerna påbörjades, se bilaga 3. Under intervjun användes en 
intervjuguide, se bilaga 1, som baserar sig på semistrukturerade intervjufrågor där frågorna var 
utformad så att informanterna skulle få möjlighet att reflektera så fritt som möjligt. Det ställdes 
även två inledande frågor gällande informanternas tidigare utbildningar samt hur länge de varit 
yrkesverksamma sånglärare. Då och då ställdes följdfrågor med intentionen att fördjupa reso-
nemanget ytterligare. Eftersom intervjufrågorna var stora och går in i varandra varierade ord-
ningen på frågorna baserat på informanternas resonemang och riktningar. De fyra intervjuerna 
spelades in med ljudupptagning och för att undvika tekniska problem spelades intervjuerna in 
med min egen dator och med en ljudinspelare. Intervjuernas längd varierade och varade mellan 
45 och 55 minuter. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Först transkriberades intervjuerna och för att underlätta arbetet användes ett program som heter 
amazing slowdowner. I programmet var det möjligt att sänka hastigheten på den inspelade in-
tervjun, vilket kunde underlätta transkriberingsprocessen på det sättet att inspelningen inte be-
hövde stoppas och därmed spolas tillbaka lika ofta. Funktionerna i programmet gjorde det även 
möjligt att enkelt hoppa fram och tillbaka för att lyssna på olika partier igen. Vidare transkri-
berades alla intervjuer i vardera Word dokument. Stycken delades in efter de olika frågorna 
som ställdes och viss redigering gjordes av texten för att underlätta läsningen. Exempelvis ute-
lämnades vissa upprepningar samt ljud som harklingar eller liknande. Då informanten använde 
gestik, ljud eller uttryck för att förstärka sin redogörelse som skulle kunna tilldelas mening 
markerades orden med anföringstecken. Vid enstaka tillfällen skrevs även en kort mening inom 
parentes för att hjälpa till att komma ihåg ett uttryck eller meningsskildring. 
 
Den empiri som samlats in bearbetades vidare med hjälp av tematisk analys. Först lästes materi-
alet igenom en gång för att få en uppfattning om innehållet. Sedan lästes alla transkriberade 
intervjuer en andra gång med utgångspunkt i föreliggande studies intervjufrågor. De övergri-
pande teman som framkom var: sångteknik, register och metoder. Dessa ställdes upp i ett en-
skild dokument och färgkodades. Vidare lästes alla transkriptioner en tredje gång varpå de 
stycken som passade in under respektive tema färgkodades direkt i de transkriberade texterna. 
Detta gjordes flera gånger för att så noggrant som möjligt placera rätt text vid rätt tema, men 
även för att vidare möjliggöra upptäckten av underteman. När den övergripande indelningen 
var gjord började sökandet efter underteman med anknytning till forskningsfrågorna. De teman 
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som handlade om sångteknik delades till exempel in i: sångteknikens syfte, synen på sångtek-
nik, sångteknik och genre och sångteknik och forskning. Eftersom livsvärldsperspektivet och 
sångpedagogernas individuella erfarenheter är centrala framkom även underteman som har med 
sångpedagogernas erfarenheter och upplevelser av de olika teman att göra. Dessa handlar om 
varför sångpedagogerna har valt att använda specifika metoder och registertermer, hur deras 
egna erfarenheter och utbildning i sångteknik kan ha påverkat hur de ser på fenomenet samt hur 
de verbaliserar vilken inverkan det har på deras undervisning. Enligt Braun och Clarke (2006) 
kan ett tema av vikt framkomma endast en eller två gånger i texten som analyseras, om de är 
av särskilt intresse för studien. Detta synliggörs i föreliggande studie genom temat 5.2.2 Svå-
righeter med termer och begrepp i undervisningen. Detta tema ansågs intressant i motsättning 
till sökandet efter de termer som de menar att de använder, eftersom tillämpningen av termer 
också kan erfaras som problematiska. 

4.2.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer innebär i huvudsak att de etiska riktlinjerna 
verkar för att skydda individer i forskningssammanhang. De fyra huvudkrav som forskare bör 
ta hänsyn till är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet. Det är viktigt att forskaren klargör studiens syfte samt vilka risker och fördelar som delta-
gandet innebär. Detta görs genom att informanterna får ett informationsbrev. Enligt vetenskaps-
rådet ska det tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att informanterna när som helst kan 
avbryta sin medverkan. De får även skriva på en samtyckesblankett vilket har gjorts i förelig-
gande studie, se bilaga 2 och bilaga 3. En skriftlig överenskommelse kan verka som skydd för 
både informanten och forskaren om konflikter skulle bli angelägna. Konfidentialitet syftar till 
att privat empiri som påvisar identiteten hos deltagarna inte avslöjas. I föreliggande studie har 
informanterna avidentifierats genom att de tilldelats fingerade namn. Hänsyn har även tagits till 
informationen som framkommit under intervjuerna och justeringar har därför gjorts vid till-
fällen där informanterna uttryckt namn eller annat som skulle kunna peka på vem de är och var 
de arbetar. Konfidentialitetskravet handlar om sekretess och nyttjandekravet gäller att de upp-
gifter som samlats in endast får användas för forskningens ändamål. Därför kommer de inspe-
lade intervjuerna och annat material som kan äventyra deltagarnas identitet raderas så snart 
studien är färdigställd. 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som är essentiella inom forskning och de två begreppen är 
förknippade med det kvantitativa forskningsfältet. Validitet handlar om vi mäter det som fak-
tiskt ska mätas medan reliabilitet handlar om i vilken utsträckning forskningen kan replikeras, 
vilket Bryman (2018) menar är komplicerat vid kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att 
bortse från sociala omständigheter. Inom kvantitativ forskning görs mätningar på bredden me-
dan kvalitativa studier görs på djupet. Huruvida reliabilitet och validitet är begrepp som kan 
appliceras på kvalitativ forskning är därför omdebatterat. Bryman (2018) presenterar alternativa 
kriterier för bedömning av kvalitativa studier som kallas trovärdighet, överförbarhet och pålit-
lighet. Dessa kriterier stödjer studiens giltighet och tillförlitlighet. Trovärdighet och överför-
barhet motsvarar begreppet validitet och omfattas av hur det vetenskapliga arbetet framställs 
och tolkas av forskaren. Pålitligheten motsvarar begreppet reliabilitet och handlar om forska-
rens förmåga att granska studien. Forskaren ansvarar för att forskningsprocessens olika faser är 
tydligt redovisade och finns tillgängliga. Arbetet ska dessutom granskas av kollegor eller andra 
relevanta granskare. Braun och Clarke (2006) poängterar att det är viktigt att forskaren så tyd-
ligt som möjligt redogör för arbetets tillvägagångsätt, för att det ska vara möjligt att utvärdera 
och granska innehållet. Tillförlitligheten beaktas därför i föreliggande studie genom att alla steg 
i forskningsprocessen är tydligt redovisade. Hänsyn har även tagits till granskares synpunkter	
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under processens gång. Eftersom studien är kvalitativ och söker djupgående svar med utgångs-
punkt informanternas individuella livsvärldar är avsikten att beskriva deras sociala verkligheter 
så noggrant som möjligt och därför inte dra egna, allmängiltiga slutsatser. Den empiri som 
beskrivs i föreliggande studie är framtagen med utgångspunkt i studiens syfte och forsknings-
frågor där empirins relevans noggrant har studerats utifrån det som ska undersökas, vilket stär-
ker studiens tillförlitlighet.	 	
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts med utgångspunkt i fyra 
intervjuer. Resultatet presenteras i fyra teman: Sångpedagogernas syn på sångteknik, sångpe-
dagogernas erfarenheter och uppfattningar av registertermer, sångpedagogernas egna metoder 
samt sångteknik och metoder i förhållande till forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-
ning av resultatet. 

5.1 Hur sångpedagogerna erfar sångteknik 
I följande avsnitt presenteras det första temats två underkategorier: Synen på sångteknikens 
syfte och kan vi med sångteknik sjunga allt? Detta tema avser svara på den första forsknings-
frågan. 

5.1.1 Synen på sångteknikens syfte 
I analysen framkommer det att synen på sångteknik och sångteknikens huvudsyfte generellt 
handlar om två saker. Den första är att sångteknik verkar för att sångare inte ska skada sin röst. 
Den andra är att ge sångare verktyg för att kunna göra självständiga val och möjlighet att frigöra 
sina röster. Agnes menar att sångteknik verkar för att hjälpa människor att hitta sätt att sjunga 
som inte skadar. Genom att arbeta på olika sätt med teknik kan rösten bli mer fri och därmed 
kan sångare sjunga olika typer av låtar och få olika typer av sound. Saga och Klara delar Agnes 
resonemang om att sångteknik är viktigt för rösthälsan, samtidigt som de framhåller att sång-
teknik i första hand bör ses som ett verktyg som ska ge sångaren möjlighet att uttrycka sig på 
det sätt som önskas. Klara menar att sångteknik innebär att frigöra rösten så att sångare kan 
förverkliga sina intentioner om vad de vill göra. Den ska ge en bra grund, alltså förutsättningar 
som innebär att sångare ska kunna välja vad de vill göra. Det mest grundläggande och viktigaste 
med sångtekniken menar hon är andningen, att få bort alla spänningar, en bra kroppshållning 
och bra kontakt med sin kropp.  
 
Saga framhåller att den andra delen handlar om rösthälsan och att det är viktigt att sjunga utan 
att skada sig. Hon menar att det kan hända att någon strävar efter ett sound eller uttryck som de 
på något sätt får till, men som egentligen inte är bra sångtekniskt och därför kan vara skadligt 
eller slitsamt. Då menar hon att sångaren behöver backa igen och ta det via sångtekniken. Edith 
menar att sångteknik handlar om hur sångare hanterar och använder alla delar av sångapparaten, 
som är grundförutsättningen för på vilka olika sätt sångare sjunger. Hon menar att det är viktigt 
att man tar en del i taget och därför pratar hon ganska ofta om olika pusselbitar med sina elever. 
Sakerna måste sättas i automatik och därför behöver läraren träna det med eleverna många 
gånger. De pusselbitar som hon talar om är andning, stöd, fonation och luftflöde. Det är de 
bitarna som i kombination används när någon talar och sjunger. Hon menar att det är viktigt att 
sångaren kan hantera alla dessa delar och på något sätt behärska och sätta ihop dem. 

5.1.2 Kan vi med sångteknik sjunga allt? 
Sångpedagogerna belyser sin syn på sångteknik genom att problematisera huruvida det är möj-
ligt att sjunga allt med hjälp av sångteknik. Flera av dem menar att sångteknik skapar förutsätt-
ningar och ger sångare verktyg så att de ska kunna utrycka sig på de sätt de vill. Trots det är 
sångpedagogerna inte övertygade om att det är så enkelt. Edith beskriver att hon blev provoce-
rad då hon studerade klassisk sång och blev tillsagd att hon inte kunde sjunga för dramatiska 
stycken. Hon ville i alla fall testa och försöka och har med sina erfarenheter kommit fram till 
följande insikt:  
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Jag kan inte sjunga Wagner för jag är för liten och spröd, hela jag och mina stäm-
band. Det funkar inte och där är vi olika. Man får inte lura sig själv med att säga att 
du kan sjunga allt för det stämmer inte riktigt. Vi har olika lätt för olika saker… Jag 
tror också att man inte ska göra våld på sig själv. För jag hör väldigt många skadade 
röster idag. För att de tänker att de kan sjunga allt. Men är du inte bottnad i din 
teknik, då kommer det inte gå så länge. (Edith) 

 
Emellertid menar hon att hon i efterhand förstår att hon faktiskt inte kan sjunga allt eftersom 
hon inte har den volym som krävs i sina klangrum. Saga har på samma sätt som Edith tidiga 
erfarenheter som har påverkat synen på olika ideal. Hon hade afrosång som huvudämne och 
klassisk sång som andraämne då hon gick folkhögskola och menar att det medförde en respekt 
för att det finns olika ideal och olika tekniker: 
 

…och att inte bara kliva på och tänka att det kan ju jag för jag kan ju sjunga, alltså 
kan jag sjunga allt. Och det är klart att man kan. Jag vill ju inte låta som sådär, du 
får inte byta genre, det är ju klart att det är jätteviktigt, jättekul. Men att man har 
respekt för att det finns olika ideal. (Saga) 

 
Det framkommer att Saga har en ödmjuk inställning till om det med sångteknik är möjligt att 
sjunga allt. Inställningen genomsyras av en respekt för andra ideal, eftersom hon själv har pro-
vat på det. På frågan om hon anpassar sina sångtekniska övningar efter olika genrer menar hon 
att hon ”nog har det ganska uppdelat”. Saga har erfarenhet av förhållandevis många elever som 
är duktiga klassiska sångare, som vill prova på att sjunga antingen jazz, pop eller rock. Hon 
menar då att det blir väldigt tydligt att hon som lärare behöver tänka på ett annat sätt. Röstens 
placering behöver vara annorlunda, tekniken behöver förändras och stödet behöver slappna av 
på ett annat sätt. För att soundet ska bli rätt och det till exempel inte ska låta som en operasång-
are som sjunger pop måste några tekniska saker ändras genom att lägga till från det sångaren 
redan gör, eller tas bort. Hon menar att det därför bli många skräddarsydda påsar, olika paket 
beroende på vad hon och eleven behöver jobba med. 
 
Klara är också kritisk till om det är möjligt att sjunga allt. Om en sångare vill göra någonting 
fullt ut så menar hon att det ligger bortom tekniken men poängterar att det troligtvis är bra att 
sjunga lite olika saker för att inte fastna i ett sätt: 
 

Och det är klart om man bara sjunger blues och riktigt, ja då kanske man mera är i 
det uttrycket, men och andra sidan är ju risken stor att det stelnar. Att rösten stelnar 
när det blir så grovt pådrag hela tiden. Det är ju kanske nyttigt att göra andra saker 
också. (Klara) 

 
Hon menar att det är därför hon vill att eleverna ska prova olika saker för att se vad som händer. 
Jazzen är ett exempel där hon menar att det händer mycket med människor som aldrig har 
sjungit eftersom sångsättet är mjukt. Det är mer ”finlir” och då kan det också sätta igång andra 
processer. Jazz men även visor har en form av mellankaraktär och därför tror hon att det är lätt 
att växla mellan de två eftersom sångaren kan vara mera fri. I mer extrema genrer som hårdrock, 
growl eller opera tror hon att det är svårare. Om en sångare verkligen vill gå in i någonting mer 
extremt, på riktigt, så kanske det i alla fall är svårt att blanda samma dag, menar hon. 
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5.2 Sångpedagogernas erfarenheter och uppfattningar 
av register 
I följande avsnitt presenteras det andra temats två underkategorier: Registrets definition och 
valet av terminologi samt svårigheter med termer och begrepp i undervisningen. Detta tema 
avser svara på den första och andra forskningsfrågan. 

5.2.1 Registrets definition och valet av terminologi 
Agnes och Saga tolkar fenomenen register och mixfunktion jämförelsevis likartat. Agnes menar 
att hon mestadels använder termerna bröströst och huvudklang eller falsett. Hon anser inte att 
det är nödvändigt att säga att huvudklang är för tjejer och falsett är för killar, men att det är 
viktigt att eleverna vet att det är samma ord och samma teknik för båda begreppen. Hon menar 
att många har en skarv. Det gäller särskilt killar mellan bröst- och falsettregistret. I ett omfång 
runt skarven finns också mellanregistret där det är möjligt att börja ljusa upp bröströsten för att 
möjliggöra en smidig övergång. Vidare menar hon att om eleverna förstår dessa två register så 
är det enklare att sedan prata om mixröst eller mellanregister då muskulatur från båda registerna 
blandas in. Hon menar att hon är van vid att förklara det så och erfar att de förstår vad hon 
menar när hon pratar om det. Anledningen till varför det blev just de termerna menar hon tro-
ligtvis är för att andra har använt dem. Vidare menar hon att det skulle kunna vara en vanesak 
för att det är fler elever som är bekanta med just termerna huvudklang, falsett och bröströst. 
Hon beskriver att hon försökt använda Sadolins funktioner men att de inte riktigt ”smakar gott” 
då hon försöker applicera dem i undervisningen. De passar henne ibland när hon själv övar men 
menar att det inte riktigt känns som att det fungerar lika bra när hon ska förklara för andra.  
 
Saga menar också att det finns två register: bröstregister och falsettregister, men till skillnad 
från Agnes så nämner hon inte huvudklang, utan enbart falsett. Detta förhållningssätt har hon 
hämtat från Zangger Borchs metodik vilket verbaliserar på följande sätt: 
 

Mixrösten som man pratar om ofta eller som man känner igen, eller mixregistret, 
hävdar Borch inte finns rent fysiologiskt. Antingen jobbar musklerna som dom gör 
i ett bröstregister, eller så jobbar musklerna som dom gör i falsett. Och däremellan 
så kan man ju, alltså ett mixregister i så fall, är en del av falsetten som du drar ner. 
Där du aktiverar en del av bröstregistermusklerna, eller tvärt om… Men det finns 
inget mixregister hävdar han. (Saga) 

 
Hon menar att hon på något sätt köpt detta resonemang som hon beskriver i citatet ovan. Vi-
dare menar hon att det också är för att hon tror att han lutar sig mot röstforskaren Johan Sund-
berg. 
 
Klara använder också begreppen bröströst och falsett. När hon talar specifikt om kvinnoröster 
upplever hon att det är bröströst och huvudklang. Hennes uppfattning skiljer sig från Agnes och 
Sagas i frågan om mixfunktion, för även om någon sjunger med huvudklang menar hon att det 
måste finnas en förankring i botten: 
 

För mig är det inte mix, utan det är bröströsten. Ungefär som att du kan sjunga med 
bröströst med mycket klang och luft. Så är det ju liksom att det nästan låter, vad ska 
jag säga, mycket huvudklang fast det ändå är bröströstfunktion… Så det kanske är 
det man kallar mix. Men för mig är det bröströstfunktion, det är så väldigt tydligt. 
(Klara) 
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Trots att mixfunktionen är ett etablerat begrepp som andra använder tar hon medvetet ställning 
till fenomenet och menar att hon inte upplever det på det sättet. Det framkommer att synen på 
registrets termer är valda utifrån den egna livsvärlden där sångens förankring i kroppen är av 
stor betydelse. 
 
Edith är klassiskt skolad i grunden och när hon kom ut som ny sångpedagog handlade register 
om hur klangen ligger i förhållande till tonhöjder. I dagsläget tror hon att hon blandar mycket 
mer än förr. Hon tänker fortfarande i klanger, men har också tagit inspiration av Sadolins metod 
som går ut på att klanger fungerar olika bra i olika register. Även andra faktorer som övningar 
inom olika genrer, böcker av olika pedagoger, saker som hon läst på nätet och hört av andra har 
påverkat hennes förhållningssätt idag. När hon använt nya övningar och därmed andra klanger 
menar hon att terminologin har förändrats. Ibland använder hon Sadolins uttryck som till ex-
empel Edge, Curbing och Overdrive. Men när det gäller register ”då är det nog fortfarande 
tonhöjder” menar hon. Hon pratar också om till exempel tenorläge och sopranläge och använder 
de termer som är vanligt förknippade med körsammahang. I ett visst register går det inte att 
sjunga i Overdrive eftersom det kan bli skadligt, och över en viss tonhöjd måste hon därför 
välja att jobba mot en annan klang. Klangvalet är därför beroende av vilken låten och stilen är 
samt vilken känsla som ska förmedlas, menar hon. Någonting som enbart Edith nämner i sam-
talet som rör register är att register också påverkas av stämbandens längd. 

5.2.2 Svårigheter med termer och begrepp 
Agnes och Saga erfar att det finns vissa svårigheter när det kommer till de olika definitioner 
och termer som används i sång i förhållande till exempelvis register och olika funktioner. Båda 
uttrycker att det finns många begrepp i luften och att det ofta kan bli så att de får gå igenom 
flera ord för samma sak eftersom eleverna har med sig olika uttryck från tidigare utbildningar 
och sånglärare. Saga menar därför att det är bra att en sångpedagog är bred. Det behöver inte 
betyda att alla ska använda sig av alla uttryck, men åtminstone har förståelse för dom. Ett ex-
empel som lyfts fram är om en sångpedagog enbart är utbildad inom en skola och utgår ifrån 
ett sätt. Hon upplever själv att hon har ganska god förståelse för hur hon skulle översätta funkt-
ionerna i Sadolins metod om hon talar om till exempel bröstregister, falsett och kanske 
mixfunktionen. Hon menar att hon ”hoppas att det går åt andra hållet med” när det gäller andra 
metoder som till exempel Estill och Sadolin. Det är lätt att peka ut Sadolins metod som exempel 
då den så tydligt är en egen skola, menar hon. Båda sångpedagogerna uttrycker samtidigt en 
aktsamhet i användningen av vissa begrepp och uttryck. Sångpedagogernas erfarenheter pekar 
på en komplexitet som handlar om när det egentligen är lämpligt att använda olika och nya 
begrepp, termer och förklaringar.  
 
Agnes menar att nya ord och ny teknik skulle kunna göra det mer komplicerat och att det kan 
vara ofördelaktigt att börja med en förklaring. Ibland är det bättre att eleverna får härma ef-
tersom en teknik måste sätta sig i kroppen. Hon tror inte att man alltid ska prata om vad det är 
man gör och således förklara tekniken med ord. Hon menar att det handlar om var någon är och 
vidareutvecklar detta i följande citat: 
 

Ja men jag måste också säga att det är väldigt mycket av sångteknik, upplever jag i 
många fall, att man ska undvika de här orden. För att det kan skrämma också… Jag 
tror inte att man ska gå längre tekniskt med eleverna än att de förstår vad det är de 
gör. Hellre komma en liten bit och att de förstår grunderna. Låt grunderna sätta sig 
istället för att hasta sig förbi för att de ska få lära sig en massa fina uttryck. Det är 
bara dumt. (Agnes) 
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Saga menar att det inte alltid är relevant vilka uttrycka som används, särskilt med yngre elever. 
Om eleverna använder bröströst så gör hon också det just på grund av att det finns så många 
begrepp i luften. Hon menar att hon har haft elever som väldigt starkt upplever ett mixregister 
och anser därmed inte att det är viktigt att hon ska in och peta i det och säga att det inte finns. 

5.3 Sångpedagogernas egna metoder 
I följande avsnitt presenteras det tredje temats tre underkategorier: Hur den egna metoden kom 
till, sångteknik och övningar i den egna metoden samt de egna erfarenheterna som bidragande 
faktorer för sångteknik i undervisningen. Detta tema avser svara på den första och andra forsk-
ningsfrågan. 

5.3.1 Hur den egna metoden kom till 
Att sångpedagogerna har lite olika erfarenheter av enskilda metoder och sångskolor synliggörs 
i arbetets analys. De specifika metoder och sångskolor som kommit på tal under intervjuerna 
är Sadolin, Zangger Borch och Estill. Alla fyra pedagoger har också erfarenhet av Sundberg 
som är röstforskare i tal och sång. Trots att några av dem influerats av dessa sångtekniska me-
toder är det ingen av dem som uteslutande följer en metod och enbart använder dess begrepp 
och termer. Alla informanter menar att de har skapat sin egen metod. Agnes resonerar enligt 
följande citat på frågan om hon utgår ifrån någon specifik metod:  
 

Jag tänker inte att jag ska följa den här skolan, eller den här skolan. Jag tar det som 
funkar, allt funkar olika på varje elev. Skulle jag bara köra ett enda sätt så skulle inte 
det gå tror jag. Man måste blanda, testa en grej från den biten och en grej från den 
biten. Nej jag har nog blandat och gjort min egen metod. För att det måste kännas 
vad som känns rätt för en själv. Annars blir man inte trovärdig, tror jag. (Agnes) 

 
Hon menar att specifika metoder har haft olika syften som hon haft nytta av i sitt eget arbete. 
Kursen som hon gått efter sin utbildning i Estill har varit betydande då den har gett henne fler 
konkreta verktyg för att arbeta med sångteknik. Hon erfar att det för vissa elever fungerar det 
bättre med blomsterspråk, men inte för andra och då behövs fler verktyg.  
 
Såväl Agnes som Saga hävdar att den klassiska sångskolan som de fick lära sig på musikhögs-
kolan har blivit en del av den grundläggande sångtekniken som de har med i sin egen metod. 
Agnes upplever att den innehåller lättfattliga begrepp och förklaringar för elever att förstå. Saga 
verbaliserar detta på följande vis: 
 

Och sen är det så himla olika beroende på vad man jobbar med, men om man just 
ska tänka sångteknik så är det ju också en blandning av den klassiska, alltså inte 
klassisk sång, men vad ska man säga, den gammaldagsa sångtekniken, med bara 
hållning och stöd och såna saker. Som heller inte känns som att det är någon metod 
just, utan mer landade övningar typ. Så nej jag blandar mer än att jag försöker hålla 
mig till en. (Saga) 
 

Det framkommer att hon blandar ganska mycket och utgår därför inte ifrån någon skola eller 
metod. Hon menar att hon lutar sig mot vissa, till exempel Zangger Borch när det gäller register 
och också en del bra övningar i Sadolins bok som har med tekniska områden att göra. 
 
Edith följer inte heller en sångskola. Hon ”hugger lite här och där” och menar att hon har plockat 
inspiration både från den klassiska traditionen, från Zangger Borch och en del från Gabrielsson. 
Hon plockar också från gamla kör-böcker och sjung i kör-övningar, där det handlar om andning 
och stöd. Hon använder också övningar som hon själv sjungit mycket och bottnar i. Hon utgår 
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ifrån de här olika teknikerna men skapar sedan ganska mycket utifrån vad hon tycker behövs. 
Hon anser att övningar i sig många gånger kan hindra henne eller eleverna från att hitta den 
teknik som hon är ute efter: 
 

Det tar tid att lära sig den specifika övningen så att man inte tappar idén med öv-
ningen. Så då är det bättre att alltid göra så enkelt som möjligt så jag har gått tillbaka 
till att, från att jag ett tag botaniserade jättemycket i olika skolor och övningar… har 
jag gått tillbaka till att jobba mycket med glissando, helt enkelt basic övningar som 
är väldigt mycket upp och ner på olika vokaler. Jag tror att min sångundervisning 
har gått i vågor. Ibland stannar man av och tycker att allt blir tråkigt. Alla ens öv-
ningar blir tråkiga, men det är ju bara tråkigt för mig. En teknikövning är ju bara bra 
när man kan den riktigt bra. (Edith) 

 
På liknande sätt som i citatet ovan menar även Klara att hon håller sig till enkla och grundläg-
gande övningar i sångteknik. Hon testar ofta olika saker och hittar på övningar i stunden. När 
någonting fungerar menar hon att det blir till det hon gör, så därför ändrar hon inte hela tiden, 
men hon försöker hitta sätt som fungerar för de elever hon har framför sig. Det som är drivande 
för Klara är att hon ser att det funkar, och därför menar hon att hon har svårt för att ta till enbart 
en metod. ”I och med att man alltid vill förankra allt i sig själv så är det svårt att ta någonting 
rakt av. Det blir ju en egen metod, i så fall.”  

5.3.2 Sångteknik och övningar inom den egna metoden 
Resultatet visar att alla sångpedagoger har en egen metod. Den egna metoden omfattas av sång-
pedagogernas egna erfarenheter och förvärvade kunskaper som enligt Agnes: ”sedan hamnar i 
ryggsäcken”. Om det kommer en specifik sångteknisk fråga eller om de övningar som redan 
finns i den egna metoden inte fungerar för en elev, menar Saga att hon brukar leta på många 
olika sätt. Till exempel i olika böcker, frågar sångkollegor och på nätet. Hon poängterar sedan 
att hon brukar börja med de övningar som ligger närmast henne själv och fungerar för henne. 
Vidare menar hon att hon försöker vara så ändamålsenlig som möjligt i valet av övningar. I de 
genrer som hon mest utgår ifrån handlar det mycket om vilket sound eleven i slutändan vill ha, 
vilket oftast dikterar vilka sångtekniska övningar hon väljer: 
 

…men det hjälper ju inte med den här låten. För där kommer du ändå behöva sjunga 
med jättehög energi och då kommer vi behöva hitta avspänning i det. Så möjligen 
att man ska försöka tänka lite så. Passar den här övningen just precis det här som vi 
jobbar med, eller gör den inte det. För att det kan bli såna omvägar ibland om man 
behöver gå för långt efter rätt teknik. (Saga) 

 
I citatet synliggörs att den sångteknik som ligger till grund för undervisningen väljs med omsorg 
och har en funktionsbaserad utgångspunkt. 

 
Agnes betonar vikten av att använda övningar som fungerar för henne själv. Hon menar att 
många övningar är som trygga kort som hon vet har fungerat för många. De sitter i ryggmärgen 
och dom kan man alltid rycka fram. I följande citat beskriver hon hur hon upplever att hon 
arbetar med sångteknik och övningar: 
 

Det finns inte tid eftersom allting sker i stunden. Då måste man ha en ryggsäck som 
man kanske fyller på ibland. Den ryggsäcken är väl då från grunden saker som har 
funkat för en själv, som man testkör och som sedan hamnar i ryggsäcken för alla 
andra. Sen kanske man hör från en kollega att de har en annan övning i ryggsäcken 
som har funkat för många och då testar man den. (Agnes) 
 



 30 

Både Klara och Edith framhåller att övningarna inte ska vara svåra och riktar uppsjungnings-
övningarna mot den klang och det sound som de ska jobba med under lektionen. Edith menar 
att hon har gått tillbaka till att övningarna ska vara så enkla som möjligt eftersom svårare öv-
ningar ibland får fel funktion: 
 

Men jag försöker nog att inte ta för svåra övningar. För om jag ska jag göra en svår 
tonalitetsövning så kan det ta fyra gånger innan dom verkligen greppar den, så att de 
verkligen kan slappna av i den övningen. Och då har den en annan funktion. Då har 
den en gehörsmässig funktion. (Edith) 

 
I citatet ovan menar hon att det är viktigt att tänka på vad övningarna har för funktion. Om 
övningen är för svår kan det ta längre tid än nödvändigt innan sångaren kan hantera övningens 
sångtekniska principer. När hon tänker övningar brukar det också kunna handla om variation. 
Hon beskriver att hon har väldigt många olika övningar i sin ryggsäck och frågar sig själv om 
variationen egentligen är för henne eller för eleverna. Hon menar att hon egentligen inte tror att 
variationen är lika nödvändigt för eleverna. För dem är tryggheten mycket viktigare. Om de 
känner igen övningen kan de enklare tänka på andning eftersom det blir färre saker att tänka 
på, och därför har hon ”kokat ner det” till att övningarna ska vara så enkla som möjligt. 
 
Klara arbetar också med enkla och tydliga övningar. Hon anser att det viktigaste är att eleverna 
får till grunderna som till exempel andning, avslappning och stöd. Hon menar att hon träffat 
många sångelever med mycket hämningar och spänningar och att det blir problematiskt när de 
kommer till en ny sångpedagog och får börja om. Hon säger att hon känner ett ansvar för att ge 
dem en bra grund så att eleverna åtminstone inte skada sig. Eftersom det inte är möjligt att se 
vad som händer måste eleverna således våga känna efter hur det känns. När hon har gruppun-
dervisning där de är många elever brukar hon ibland blunda för att visa att de ska gå in i sig 
själva och när de blir tryggare med varandra kan hon se att det börjar hända saker.  
 
Klara resonerar likt Saga om att använda övningar som riktar sig mot en specifik sak. Om det 
handlar om en genre som improvisation och jazz, eller om en annan typ av tonalitet eftersträvas, 
så väljer hon av den anledningen. Det kan också handla om olika tonsprång. I sina övningar 
menar hon att hon alltid utgår ifrån sig själv. Hon behöver förstå det fysiskt och kan inte säga 
åt en elev att göra någonting som hon inte kan visa själv. Hon gör bara sådant som hon själv 
kan förankra i kroppen. Ibland kan det såklart påverkas med anledning av att sångare har olika 
röster, högre bröströstomfång eller ligger i ett annat läge. Det menar hon är en sak, men så långt 
det går måste hon på något sätt förstå det hon gör. 

5.3.3 De egna erfarenheterna som bidragande faktorer för sång-
teknik i den egna metoden  
Saga menar att någonting som hon ofta återkommer till i sin undervisning är någon form av 
jämvikt i systemet, vilket påminner om de pusselbitar som Edith beskriver. Saga utvecklar detta 
enligt följande citat: 
 

Alternativt att du har fått för dig att du behöver jobba supermycket med stödet, för 
det har du hört, att du ska sjunga mycket med magen. Så då gör du det och så släpper 
du å andra sidan inte ut den kraft du faktiskt ger vilket gör att du blir spänd, och då 
blir du trasig i halsen. Så mycket sådana saker, att hitta en jämvikt i hela systemet… 
Där upplever jag störst problem. Och då kan ju problemen vara åt båda hållen. För 
mycket stöd, för lite stöd och för statiskt stöd, till exempel… Fast jag säger nog inte 
så ofta jämvikt men jag syftar till det. (Saga) 
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Anledningen till att hon idag anser att detta är viktigt är på grund av att hon själv inte fick höra 
så mycket om denna form av jämvikt innan hon började undervisa, men upplever att det kan 
vara till stor hjälp.  
 
Edith berättar att hon tidigt sjöng sönder sin röst när hon började undervisa. Hon utvecklade 
fonasteni och när hon kom till en logoped insåg hon att talrösten var mycket ansträngd: 
 

Så jag var till logoped och där ändrade jag ganska mycket i hur jag undervisade vad 
gäller talrösten. Jag var mycket mer noga efter det. Att ungdomarna ska bottna i 
någon slags talröst också. Inte bara sjunga ”här uppe”. För då måste man ner i botten, 
ner i bröströsten och sjunga eller prata. Så det ändrade ganska mycket den biten. 
(Edith) 
 

Det framkommer att taltekniken är betydelsefull för sångtekniken, vilket Edith själv erfarit med 
de röstproblemen som hon haft. För något år sedan fick Edith problem med rösten igen. Då gick 
hon till en sångpedagog som påminde henne om luftflödet, att använda mer luft. ”Ja just det, 
mera luft”. Det var en påminnelse om att det är luften som gör att stämbanden svänger, förklarar 
hon. Det har bidragit till att hon också kommit tillbaka till det mer i undervisningen igen. Hon 
förklarar tekniskt vad som händer i halsen och hur det faktiskt fungerar med luften och stäm-
banden. Hon menar att hon har fått pussla ihop sin teknik ganska mycket i efterhand när hon 
har märkt att saker och ting hamnat i diket. Då har hon sökt sig till olika instanser för att få 
hjälp: 
 

Sång är ett svårt instrument. Från början är det jättelätt och det kan gå jättefort framåt 
med coachning. Men sen måste man underhålla det på ett annat sätt än vad man tror, 
och jag tror att det nu med åldern, så har det blivit ännu viktigare. Med att till exem-
pel, när man byter genre, att jag faktiskt ser till att jag är med. Min kropp är med, 
min muskulatur är med, hit ska jag. För att jag tror att man måste vara med, ju äldre 
man blir, desto noggrannare måste man vara för att inte hamna i diket, som pedagog 
också. (Edith) 

 
Efter att ha gått en fortbildningskurs i Estill fick Agnes förklaringar till varför hon upplever att 
hon känner sig statisk när hon sjunger. Hon menar att hon alltid haft svårt för att komma upp 
på höjden i bröströst. Under kursen insåg hon att hon formar vokalerna på ett ofördelaktigt sätt 
och att det inte går att använda alla vokaler vid belting. När hon ändrade vokalplacering loss-
nade det och blev bättre: 
 

Det är såna här grejer som jag önskat att jag jobbat mer med på musikhögskolan. Att 
jag hade fått jobba mer med mina problem, så att jag hade hittat lösningarna tidigare 
än när jag var färdig. För att dom grejerna, det här med vokalplacering och att lyfta 
upp saker, även bröströsten lite mer nasalt, att det inte bara ska vara i bröstet, upple-
ver jag har hjälpt mig ganska mycket när jag ska förklara för elever. (Agnes) 
 

Hon upplever att den afroamerikanska tekniken hon har med sig idag är något hon fått lära sig 
själv efter utbildningen. Hon anser att utbildningen var lite för smal och därför valde hon att gå 
fortbildningskursen i Estill. Metodiken menar hon var mer teknisk och analytisk, men den rik-
tade sig mer mot klassisk teknik. Vad någon får med sig beror nog väldigt mycket på vilken 
lärare man har, menar hon.  
 
Klara gick klassisk inriktning då hon studerade till lärare och på den tiden förklarar hon att det 
i stort sett bara var klassisk sångteknik. Hon älskade redan då blues, men menar att det inte 
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riktigt var godtagbart att hålla på med annat än klassiskt. I följande citat problematiserar hon 
erfarenheten vidare: 
 

Det var väl också den haken, att jag tyckte nog inte att jag ville låta sådär. Jag tyckte 
nog att, vissa delar kunde jag aldrig förlika mig med och det kan man ju ha med sig, 
att ens elever inte alltid vill. Man kan ju inte övertyga dem om att göra det här fullt 
ut och det får man ju förstå, att det är så. Du behöver aldrig låta såhär mer än här 
inne mer än just för att hitta olika sätt att använda rösten på. Så det har jag väl tagit 
med mig från det. När dom inte vill, då backar jag och då blir det inte fullt ut. Så det 
handlar ju mycket om att få bort det här med att du ska låta såhär. Att det är ett sätt 
att hitta nya sätt, hur du kan använda din röst. Vi kan leka ihop, vi kan testa det här, 
vi låtsas saker och ting. Så att vi liksom får bort det här att jag ska pocka på någon 
ett ideal. (Klara) 
 

Trots denna upplevelse menar hon att hon har haft mycket nytta av den klassiska sångtekniken. 
Problem med rygg och hållning är någonting som Klara även menar att hon själv behövt ta hand 
om. De erfarenheter hon har hjälper även de hon har omkring sig. Hon menar att det är viktigt 
att hitta friheten i kroppen som hänger ihop med andningen. Friheten ”lastar av allting” så att 
sångare inte går omkring med spänningar. Denna erfarenhet har hon tagit med sig till undervis-
ningen. Eleverna får ofta röra på sig under tiden de till exempel gör uppsjungningar, så att de 
inte ska spänna sig just då. 

5.4 Sångteknik och forskning 
I följande avsnitt presenteras det sista temats underkategori: Sångteknik och metoder i förhål-
lande till forskning. Detta tema avser svara på den tredje forskningsfrågan. 

5.4.1 Sångteknik och metoder i förhållande till forskning 
En fråga som ställdes till samtliga sångpedagoger handlar om i vilken utsträckning de förhåller 
sig till sångteknik i aktuell forskning. Agnes menar att hon försöker vara uppmärksam på om 
saker bara är något som någon tycker. ”Att just försöka se det jämfört med att se saker som 
faktiskt är beprövade.” Hon menar att det är skillnad på en teknik som alla säger är bra och om 
den faktiskt är forskat på och att hon själv nog inte tagit det steget så ofta, att gå till forskningen. 
Hon stannar oftast vid en punkt där hon ser att andra skriver under på ett nytt fenomen, till 
exempel en övning eller en teknik som andra gillar och som verkar fungera. Saga är bekant med 
Sundbergs forskning och tycker det är jätteintressant. Hon ser poänger med att använda sig av 
den i sin undervisningen men upplever det ”så väldigt vetenskapligt.” Hon menar att hon hittat 
en balans via Zangger Borchs metodik eftersom han är inspirerad av Sundbergs forskning och 
har tagit det till en kontext som är lite mer populärvetenskaplig: 
 

Så, en del av varför jag tycker att många av hans övningar är bra är nog för att jag 
vågar lita på att dom är okej eftersom han känner en som har forskat. Samtidigt som 
jag då kan uppleva att jag är försiktigt positiv men ändå skeptisk till exempelvis 
Complete Vocal Technique. Jag är verkligen positiv eftersom jag vet många som har 
blivit hjälpta av det. Så kan jag också känna, att om jag vet någon som har blivit 
hjälpt av det, så är det ju en bra metod. Men den är inte för alla. (Saga) 

 
Med citatet ovan framkommer att hon lutar sig mot hans metodik eftersom den stöds av en 
betydande forskare, och därför får en form av legitimitet. 

 
Agnes har också förvärvat kunskaper genom Sundberg, främst genom sin utbildning. Emeller-
tid nämner hon också Estill och Sadolin som inflytelserika forskare hon känner till. Hon menar 
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att hon gärna skulle vilja ha koll på fler forskare men att det inte finns tid. Ett sätt att få tid 
skulle till exempel vara genom fortbildningsdagar på jobbet, men det är svårt att få in i sitt 
arbetsschema. Om hon jobbat på avancerad nivå menar hon att hon skulle sätta sig in i det på 
ett annat sätt, dock det är sällan hon behöver gå in på tekniska termer och förklaringar på en 
sådan nivå idag. Som hon arbetar nu är det jämförelsevis grundläggande sångteknik det handlar 
om, och då anser hon att hon klarar sig bra. 
 
Klara menar att hon inte har erfarenhet av så mycket forskning. Då hon studerade och läste 
metodik så var det ganska grundläggande metodik, barsångsmetodik och även Sundbergs forsk-
ning. Hans före detta fru arbetade på skolan och genom det kunde hon hålla sig lite uppdaterad. 
Hon menar att det hamnade lite på sidan eftersom hon undervisat i ensemble och lite annat. I 
nuläget skulle det vara mer aktuellt eftersom hon har mer sång, men ”det går i perioder”. Klara 
resonerar likt Agnes och menar att när man undervisar barn och ungdomar behöver man som 
lärare bara se till så att det fungerar. Vidare ser hon sång mer som ett hantverk där sångpeda-
gogen ska kunna se och höra vad som händer eftersom det ska bottna i kroppen: 
 

Om man sitter i en jury som man gör ibland, man sitter och lyssnar där man är två 
stycken som har kunskaper så är man ju helt överens om vad som är och inte är, 
faktiskt. (Klara) 

 
I citatet ovan menar hon att det oftast är självklart vilka grundläggande aspekter av sången och 
sångtekniken som är bra eller behöver utvecklas. Hon upplever att det finns en poäng med att 
förankra sången i kroppen snarare än teoretiskt. Precis som de andra pedagogerna nämner Edith 
också Sundberg som en av de forskare hon känner till. När hon studerade var det de böcker som 
fanns på institutionen som hon kom i kontakt med. Hon menar att hon inte var så kritisk på den 
tiden och litade på att institutionen förmedlade korrekta saker. Likt Saga lyssnar Edith till och 
provar på de rön som kommer mer än hon läser på om forskning. Hon har till exempel testat 
fonationsrör och Sadolins teknik. Även om hon inte frekvent läser på om forskning menar hon 
att hon tycker att det är jättebra att det finns. Med nya tekniska hjälpmedel är det säkert, ef-
tersom det är möjligt att gå ned i halsen och titta med en magnetkamera hur det faktiskt ser ut 
och vad som händer. Hon har själv tittat på sina egna stämband några gånger för att se så att det 
ser okej ut. I följande citat reflekterar hon kring forskningsläget idag: 
 

Jag tycker det är bra att forskningen blir mycket mer allmän, när det finns databa-
ser man kan söka i. Sen är det ju svårt, för det är ju som att ha ett bibliotek som är 
oändligt stort ,så man måste verkligen veta vad man är ute efter och se till att det 
verkligen är gedigen forskning. (Edith) 

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet framkommer att sångpedagogernas syn på sångteknikens syfte visar sig vara förhål-
landevis likartade men aspekterna som tas upp prioriteras på olika sätt. Både tveksamhet och 
optimism synliggörs gällande hur sångpedagogerna erfar sångteknik i förhållande till andra 
genrer. Saga menar att det är många tekniska delar som behöver förändras när en sångare byter 
genre och har respekt för andra ideal. Klara framhåller att det kan vara svårare att byta teknik 
mellan de mer extrema genrerna. Edith menar istället att vi inte kan sjunga allt då våra fysiska 
förutsättningar är olika. Angående de registertermer som verbaliseras framkommer både lik-
heter och skillnader och valen av dessa visar sig vara mer eller mindre medvetna. Saga legiti-
merar sina val genom stöd av Zangger Borchs (2008) metod som har förankring i forskning. 
Klara har däremot valt begreppen med utgångspunkt i hur hon upplever att det känns i kroppen 
när hon sjunger. Någonting som de fyra sångpedagogerna är klingande överens om är att de har 
skapat sina egna metoder genom de förvärvade kunskaper och erfarenheter de fått både under 
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och efter sina lärarutbildningar. Agnes menar att specifika metoder har haft olika syften som 
hon haft nytta av i sitt arbete. Flera av dem har erfarenheter från olika metoder och använder 
därför olika typer av övningar från dessa metoder, som främst fungerat för dem själva. Klara 
och Edith har genom sina erfarenheter av undervisning gått tillbaka till enkla och grundläg-
gande övningar inom sina metoder. De menar att de utgår ifrån vad eleverna behöver och att 
övningarna därför måste vara tydliga och ändamålsenliga. Flera av dem erfar att de fått ”pussla 
ihop” sångtekniken på egen hand efter sin utbildning vilket tyder på att deras egen utvecklingen 
i sångteknik varit viktig även efter studierna. Edith framhåller att det är viktigt att ta hand om 
sin röst som lärare. Hon har själv haft återkommande röstproblem som bland annat bottnat i 
talrösten. Hon är också den enda av sångpedagogerna som berör fenomenet vokalteknik som 
en del av sångtekniken och uttrycker detta som viktigt i undervisningen. Alla sångpedagoger är 
även överens om att forskning är viktigt. Emellertid är det sällan de själva söker efter svar inom 
forskningen utan lyssnar snarare till de råd och rön som cirkulerar och provar på sådant som är 
populärt bland andra yrkesverksamma sångpedagoger och sångare.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till studiens teoretiska perspektiv samt litteratur 
och tidigare forskning. Vidare förs en diskussion kring studiens valda metod, arbetets betydelse 
samt fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt presenteras diskussionen som är indelad i fem teman: Sångteknik med ut-
gångspunkt i varje sångpedagogs egna livsvärld, sångpedagogernas syn på sångteknik, erfaren-
heternas intentioner, register samt forskning i mån av tid, förutsättningar och behov. 

6.1.1 Sångteknik med utgångspunkt i varje sångpedagogs egna 
livsvärld 
Resultatet som framkommer i föreliggande studie exemplifierar fyra sångpedagogers olika för-
hållningssätt till sångteknik. De erfarenheter som redogörs för är därmed erfarenheter som upp-
levs i varje sångpedagogs individuella livsvärld. Instrumentet sång är ett komplext och subjek-
tivt fenomen vilket sångpedagogernas erfarenheter synliggör. Vilka synsätten och de register-
termer som de använder är varierar eftersom sångpedagogerna själva förstår dem på olika sätt. 
Att det är viktigt att en sångpedagog har tillgång till ett brett utbud av verktyg framkommer 
också, eftersom eleverna i sin tur förstår dem på olika sätt. Lemon-McMahon och Hughes 
(2018) menar att sångpedagogers förmåga att bedöma vokala spänningar är subjektiv. Situat-
ionen är också kontextberoende vilket innebär att många olika faktorer har betydelse för hur 
läraren agerar i en specifik situation. I föreliggande studie visas också exempel på detta genom 
sångpedagogernas problematisering av vissa begrepp och termer. Enligt Bengtsson (2005) om-
fattas livsvärlden av individens psykiska och fysiska erfarenheter. Han menar att den fysiska 
handlingen är bunden till en känslomässig inställning vilket förstås i resultatet som framkom-
mer i Schindlers (2010) studie. Enligt informanterna i Schindlers studie är det viktigt att obser-
vera de egna individuella och emotionella gränserna för att inte lasta sina elever med de egna 
subjektiva erfarenheterna. Vilken syn sångpedagogerna har på sångteknik och hur de verbali-
serar fenomenet för mig som forskare tar därmed utgångspunkt i den egna livsvärlden. Således 
utgör sångpedagogens livsvärld grunden för på vilka sätt de själva verbaliserar sina erfarenheter 
och förhållningssätt. 

6.1.2 Sångpedagogernas syn på sångteknik 
Sångpedagogernas syn på sångteknik består av både likheter och olikheter. Tre av de fyra sång-
pedagogerna menar att sångteknik är något som används för att möjliggöra hälsosamma och 
självständiga val i sång. Den fjärde sångpedagogen beskriver sångteknik mer som en form av 
en apparat, vilken består av olika pusselbitar som är beroende av varandra. Den senare definit-
ionen stämmer överens med den beskrivning Bickel (2016) tar i anspråk, som handlar om sång-
ares förmåga att hantera och kontrollera de fyra fysiologiska systemen: andning, fonation, arti-
kulation och resonans. Detta synsätt är också direkt kopplat till de fysiologiska termer som 
används inom röstvetenskapen för att beskriva ljudalstringens funktion. De andra sångpedago-
gernas beskrivningar stämmer i högre grad överens med den syn som Sadolin (2009) och Zang-
ger Borch (2008) redogör för och handlar snarare om vilket syfte sångteknik har, istället för 
vad sångteknik är. De är båda överens om att soundet går före rösthälsan, vilket inte går att 
tolka enligt sångpedagogernas beskrivningar. Sångpedagogerna anser att rösthälsan är viktig 
men att sångteknik verkar för att möjliggöra sångares egna val. Således verbaliserar de en syn 
som pekar mot att de båda aspekterna är beroende av varandra. 
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Enligt Probas (2013) studie menar de sångpedagoger som arbetar inom populärmusik att det 
ideala uttrycket kan ses som tillfredsställande utan teknisk träning, där sångaren kan vara erfa-
ren, dock nödvändigtvis inte vara medveten om tekniken. Trots att de har denna syn menar de 
att undervisningen inte behöver sakna tekniska moment. Sadolin (2009) menar att om den som 
sjunger inte upplever att det finns ett problem är det heller inte nödvändigt att hålla på med 
sångteknik. Av sångpedagogerna i föreliggande studie verbaliseras sångteknik inte på ett sätt 
som pekar på att sångteknik inte är nödvändigt. Däremot är det möjligt att förstå att det kan 
skilja sig i vilken utsträckning sångteknik synliggörs för eleverna. Beroende på vilken ålder och 
vilka förkunskaper eleverna har menar några sångpedagoger att de är försiktiga med hur mycket 
och vilka termer och begrepp de använder. Detta bekräftas även i Leijon och Löfbergs (2011) 
studie där sångpedagogerna menar att det språk som de använder väljs med hänsyn till eleven. 
En av sångpedagogerna i föreliggande studie menar att det är viktigt att anpassa undervisningen 
efter elevens kunskaper och således inte gå längre än vad eleverna förstår. Därför menar hon 
att en lärare inte alltid ska prata om vad det är man gör utan låta eleverna härma, eftersom 
tekniken måste förankras i kroppen. 
 
Den sångpedagog som i föreliggande studie beskriver sångteknik på liknande sätt som Bickel 
(2016) har sina rötter i den klassiska genren. Skulle det kunna vara en anledning till att synen 
på sångteknik skiljer sig från de övriga sångpedagogerna och att synen på sångteknik således 
har en koppling till genre? Både Sadolin (2009) och Zangger Borch (2008), som båda är verk-
samma inom populärmusik synliggör ett perspektiv som handlar mer om det konstnärliga sna-
rare än det fysiologiska. En annan sångpedagog i föreliggande studie som också har sina rötter 
inom den klassiska genren menar att idealet handlade om att man skulle låta på ett visst sätt, 
vilket har påverkat hennes syn på sångteknik. Under intervjun poängterar hon att det är viktigt 
att sångteknik ska möjliggöra och förverkliga sångares intentioner. På det sätt som hon beskri-
ver fenomenet tillskrivs det mening (Bengtsson, 2005) och kan tolkas som en motreaktion mot 
den tidigare upplevda erfarenheten. 

6.1.3 Erfarenheternas intentioner 
I resultatet synliggörs några av sångpedagogernas egna svårigheter och utmaningar som har 
med sångteknik och rösthälsa att göra. Dessa erfarenheter har haft betydelse för sångpedago-
gernas förhållningssätt till sångteknik och undervisning idag. Det synliggörs också uppfatt-
ningar som handlar om kunskaper som de önskar att de lärt sig tidigare. Flera av dem beskrivit 
att de fått ”pussla ihop” sin egen sångteknik efter utbildningen. Erfarenheterna som beskrivs 
har både positiv och negativ klang, vilket är förbundet till en subjektiv mening som erfars i 
respektive livsvärld. En av sångpedagogerna menar att hon önskat att hon hade fått jobba mer 
med sina svårigheter och problem så att hon hade kunnat hitta lösningar mycket tidigare.  
 
Skulle det emellertid kunna vara så att det som uppfattas som negativa erfarenheter i själva 
verket är positiva? Enligt Daniel och Parkes (2017) studie har tidigare lärare haft störst bety-
delse för instrumentallärarnas utveckling. Detta bekräftas även i Schindlers (2010) studie. 
Schindler menar att sångpedagogerna betonar att deras erfarenheter, kritiska reflektioner och 
vidare forskning ligger till grund för den typ av lärare de vill vara. Det visar sig även att det 
finns en motsättning i att undervisa på samma sätt som tidigare lärare. Detta skulle kunna vara 
tecken på att det finns förhållningssätt till undervisningen som sångpedagogerna tar avstånd 
ifrån. När någon studerar till pedagog kan det finnas anledning att söka efter vilken typ av lärare 
någon vill eller inte vill vara. Sångpedagogerna i föreliggande studie har på grund av tidigare 
erfarenheter fortbildad sig och utvecklat sina kunskaper i sångteknik på olika sätt, vilket har 
bidragit till att de har flera verktyg och en således bred grund att utgå ifrån. I Schindlers studie 



 37 

framkommer också att utmaningar och individuella kriser bidrar till de kritiska motiv och stra-
tegier som lärarna utgår ifrån i sin egen undervisning. Erfarenheter, positiva som negativa, är 
enligt Bengtsson (2005) en förutsättning för att möjliggöra vidare intellektuella aktiviteter. I 
föreliggande studie synliggörs detta fenomen genom att sångpedagogerna på olika sätt baserar 
sina förhållningssätt både på de positiva och negativa erfarenheterna. En av sångpedagogerna i 
föreliggande studie har till exempel fortbildad sig i sångteknik då hon upplevde att viss kunskap 
hon ansett sig behöva under sin utbildning inte fanns tillgänglig. Detta bidrog till att hon skaf-
fade sig ett bredare utbud av termer. En annan sångpedagog fick röstproblem vilket grundade 
sig i hur hon använde talrösten. Detta bidrog till vidare kunskaper och förståelse för vokalteknik 
och rösthälsa. Hon menar att det är någonting som faktiskt har betydelse även för sångtekniken 
och som hon tillämpar i den undervisning som hon bedriver idag. Det är möjligt att alla dessa 
erfarenheter har bidragit till nya insikter och kunskaper som i förlängningen är positiva. Därför 
skulle de vara möjligt att tolka de negativa erfarenheterna som någonting positivt hos varje 
enskild sångpedagog. 

6.1.4 Register 
I resultatet framkommer att det sedan länge omdebatterade fenomenet register erfars på lite 
olika sätt. Trots att det än idag debatteras kring registrets definition och funktion är det tydligt 
att det etablerades en signifikant grund redan under framväxten av den italienska sångtradit-
ionen Bel Canto. För 200 år sedan började sökandet efter fysiologiska, anatomiska och funkt-
ionella svar på frågan om röstens register (Stark, 1999). Trots den vetenskapliga tidsålder som 
vi idag lever i, där vi kan gå in och se vad som händer i halsen, har vi ännu inte några självklara 
svar. Sundberg (2007) som är en inflytelserik forskare på vokalområdet menar att register i 
grunden inte har någon bra förklaring. Kanske är det så att det inte är möjligt att ge några själv-
klara svar på hur fenomenet bör definieras och att vi inte kan påstå att något är mer riktigt än 
något annat? Sundberg menar att definitionen av ett register är beroende av akustiska, fysiolo-
giska, aerodynamiska och perceptuella fakta. Instrumenten som vi sjunger med är således 
byggda på olika sätt och används också på olika sätt. Enligt Sundberg är registrets överlapp-
ningsområden individuella vilket skulle kunna vara en av anledningarna till varför det är svårt 
att konstruera en samlad definition. Även Cowley (2010) menar att dessa överlappningsområ-
den som hon kallar registerskarvar, skiftar beroende på en sångares rösttyp. Även tekniska- och 
musikaliska erfarenheter har betydelse, menar hon. Många olika saker påverkar således förstå-
elsen för hur ett register avgränsas och fungerar. Därför kanske det är så att fenomenet är bero-
ende av subjektiva faktorer och därför måste utgå ifrån varje enskild sångares förståelse. En av 
sångpedagogerna i föreliggande studie verbaliserar en tydlig bild av registret och dess funktion. 
Hon delar in registret i två delar, bröströst och huvudklang för tjejer respektive falsett för killar. 
Hon använder inte termen mix- eller mellanregister eftersom att det är så tydligt för henne att 
det måste finnas en förankring i bröströsten även då hon sjunger i huvudklangen. Kanske är det 
så fenomenet i slutändan måste förstås. Det vill säga genom kunskap om de olika definitioner 
som redan finns, samt förankring till det egna instrumentet där sångaren själv kan avgöra vad 
som känns riktigt och rätt. 
 
Flera av pedagogerna i föreliggande studie delar in registret i två delar, både för män och kvin-
nor, vilket enligt Zangger Borch (2008) är vanligt och används av många yrkesgrupper inom 
vokalområdet. Sundberg (2007) tar utgångspunkt i det klassiska idealet och skiljer därför på 
register mellan män och kvinnor. Männen har enligt honom två register medan kvinnor har tre, 
bröst-, mellan- och huvudregister. Det är således mellanregistret, mixregistret eller mixfunkt-
ionen som är mest omdebatterad och som enligt Cowley (2010) handlar om en funktionell 
grund. I föreliggande studie är pedagogerna överens om att det inte finns något mellanregister 
utan att det snarare handlar om en mixfunktion där muskler lånas in från det ena eller det andra 
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av två register. Cowley (2010) menar att hon använder flera alternativa registernamn för att 
koppla ihop det hon verbaliserar i undervisningen med andra pedagogiska termer, vilket fram-
kommer även i föreliggande studie. Trots att sångpedagogerna har individuella uppfattningar 
om fenomenet verkar det vara betydelsefullt att kunna någonting om termer och funktioner som 
används inom andra metoder för att kunna kommunicera med och hjälpa sina sångelever. Klara 
erfar register genom förankring i den egna kroppen. Agnes har inte funderat så mycket på varför 
hon valt de termer hon använder, utan tror att hon har fortsatt använda de termer och begrepp 
som presenterats för henne. Saga lutar sig mot en metodik som stödjer sig på Sundbergs (2007) 
forskning och Edith menar att hon sedan utbildningen kommit i kontakt med många olika be-
grepp och tack var det utvecklat och blandar de termer hon använder. När det kommer till re-
gistertermerna och hur de används pekar resultatet på att sångpedagogerna har gjort mer eller 
mindre medvetna val. Deras erfarenheter och anledningar till valen skiljer sig trots att flera av 
dem använder samma eller liknande registertermer. 

6.1.5 Forskning i mån av förutsättningar 
I resultatet framkommer att de flesta sångpedagogerna är överens om att forskning är någonting 
som är viktigt och som de framhäver som någonting bra. Något som de har gemensamt är att 
alla under sina utbildningar mött Sundbergs (2007) litteratur och forskning. En av sångpedago-
gerna menar att hans forskning är intressant men kan vara svår att förstå och använda praktiskt 
på grund av att den är så vetenskapligt formulerad. Precis som i studien av Latham et al. (2016) 
ses kunskaper om röst och hälsa som någonting värdefullt. Trots att sångpedagogerna i förelig-
gande studie tycker att det är viktigt menar de flesta att de själva inte läser på så mycket om 
aktuell forskning. Några av sångpedagogerna menar att de oftast utgår ifrån sådant som verkar 
fungera för andra samt olika typer av rön som de hör talas om i sina kretsar. Detta fenomen ses 
av Zangger Borch (2008) som någonting positivt eftersom det praktiska utövande snabbt kan 
realiseras i undervisningen och också utmana de traditionella syner som finns om sångteknik. 
 
En av sångpedagogerna menar att hon inte har erfarenhet av så mycket forskning om sångteknik 
och rösthälsa från sin studietid. Då var det Sundberg (2007) som hon kom i kontakt med, men 
det var inte lika utbrett och tillgängligt då på samma sätt som det är idag. En annan sångpedagog 
menar att hon gärna skulle vilja känna till fler forskare men att det är svårt att hitta tid. Vidare 
påpekar hon att fortbildning skulle kunna vara en lösning på detta men det är enligt henne svårt 
att få till i schemat. På vilka sätt var och en av sångpedagogernas utbildningar erbjöd dem kun-
skaper om röst och hälsa så händer det hela tiden mycket inom forskningen. Det skulle kunna 
betyda att sånglärare måste avsätta tid även efter sin utbildning för att kunna följa med i ut-
vecklingen. Miller (2017) menar att sånglärare har ett ansvar i vår snabbt växande vetenskapliga 
tid. Det ansvar som han betonar handlar om att kunna tyda och utöka de vokala traditioner som 
finns så att det som är realiserbart kan förmedlas på ett systematiskt sätt. Men är det realistiskt 
att detta ansvar ska ligga på lärare som kanske redan har ett tidsbegränsat schema? Innebär 
förberedelsetiden i varje sångpedagogs tjänst att en del av tiden ska avsättas till att studera och 
praktisera forskning? Eftersom vidare forskning idag uppmuntras på många olika sätt kanske 
det skulle kunna implementeras på arbetsplatser som en obligatorisk del av tjänsten, där det 
också är möjligt att få stöd. En av sångpedagogerna i föreliggande studie menar att det är svårt 
att söka efter forskning i sång. Det är som ett oändligt stort bibliotek och därför måste den som 
söker veta vad den letar efter. För att vetenskap och forskning kring sångteknik och sång gene-
rellt ska få en starkare legitimitet kanske vi måste hjälpas åt att se till så att det finns förutsätt-
ningar för det även efter utbildningstiden. Någonting som framkommer är också en syn som 
handlar om att forskning och avancerade termer inte är avgörande för sångpedagogerna där de 
arbetar just nu. En av dem menar att behovet är annorlunda gällande undervisning på avancerad 
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nivå där det är viktigare att uttrycka sig med avancerade och korrekta termer. En annan sång-
pedagog är inne på samma spår. Där hon arbetar menar hon att behovet i större utsträckning 
handlar om att hitta sätt att förankra sångtekniken i kroppen snarare än att jobba med fysiologi 
och termer. 

6.2 Metoddiskussion 
Det finns enligt både Bryman (2011) och Braun och Clarke (2006) positiva och negativa 
aspekter med tematisk analys. För att svara på föreliggande forskningsfrågor har emellertid 
analysmetoden många fördelar. Enligt Braun och Clarke är den flexibel och möjliggör därför 
detaljerade upptäckter, till exempel genom att viktiga teman kan åskådliggöras trots att de fram-
kommer endast en eller två gånger i analysen. Då det finns ett intresse av att förstå vilka erfa-
renheter som ligger till grund för de frågor som ställs kan informanterna omöjligt verbalisera 
objektiva svar. De kommer att vara färgade av de egna erfarenheterna i en livsvärld där Bengts-
son (2005) menar att fysiska handlingar tillskrivs olika känslotillstånd. Det är därför de kun-
skapsteoretiska- och ontologiska ståndpunkterna är interpretativism och konstruktionism. Båda 
ståndpunkterna omfattas av sociala fenomen vilka är tolkningsbara och föränderliga, enligt Bry-
man (2011). Bryman menar att forskaren behöver hitta en strategi som skapar utrymme för 
tolkning mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studieobjekt, och det är just det 
där utrymmet som jag upplever är mest intressant. Ett beteende eller syn på någonting särskilt 
kan i ett sammanhang verka ologiskt men förefalla helt logiskt i en annan kontext. Det som 
denna kvalitativa forskningsansats möjliggör är att jag som forskare får tillgång till värdefulla 
detaljer som kan bidra till en förståelse för sångpedagogernas sociala kontext och således de 
beteenden och värderingar som följer. 
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att få svar på syftet och de forskningsfrågor 
som studien vilar på. Valet gjordes då det fanns en önskan om att få så öppna, detaljerade och 
individuella perspektiv som möjligt, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2010) även är avgö-
rande med det fenomenologiska perspektivet som utgångspunkt. Enligt Bryman (2011) innebär 
semistrukturerade intervjuer att frågorna kan vara allmänt formulerade. De behöver inte heller 
komma i en specifik ordning. Frågorna som ställdes under intervjuerna är stora och går in i 
varandra, därför varierade ordningen och uppföljningsfrågorna från intervju till intervju. Detta 
har jag upplevt mycket intressant men också komplicerat. De stora frågorna tillsammans med 
den förhållandevis fria intervjustrukturen har genererat svar som kan analyseras med utgångs-
punkt i olika perspektiv. Sångteknik är ett brett begrepp som har stark koppling till det didak-
tiska området och därför har intressanta reflektioner med koppling till det detta fått bortses 
ifrån. Trovärdigheten och överförbarheten handlar enligt Bryman (2018) om att forskaren fak-
tiskt undersöker det som studien avser undersöka. Det är därför viktigt att den empiri som tas 
fram är förankrad i studiens syfte och forskningsfrågor. Den avgränsning som gjorts i förelig-
gande studie har därför varit viktig för arbetets tillförlitlighet. Med facit i handen skulle studiens 
intervjufrågor redan från början kunnat avgränsas för att nå djupare och detaljerade resonemang 
som svarar mot studiens forskningsfrågor. 
 
Det finns anledning att vara kritisk till det som framkommer i Schindlers (2010) studie, där 
resultatet visar att studiens informanter upplever att deras egen sångpedagogik föga hänger ihop 
med den metodik de läst under sina studier. Hur de erfar detta i den egna livsvärlden och ver-
baliserar sina erfarenheter är en sak, men hur kan vi vara säkra på vad som faktisk händer i 
praktiken jämför med vad de säger? Bryman (2011) menar att det finns anledning att vara kri-
tisk till de resultat och slutsatser som bygger på kvalitativa studier eftersom de ofta är empiriska 
generaliseringar som tolkas av forskaren. För att närmare kunna förstå att det faktiskt är som 
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sångpedagogerna i Schindlers (2010) studie verbaliserar, skulle forskaren kunna jämföra sång-
pedagogernas utsagor med till exempel videoobservationer av den praktiska undervisningen. I 
detta fall skulle forskaren även behöva veta vilken typ av metodik de menar att de tar avstånd 
ifrån. Retrospektivt skulle det vara väldigt intressant även för föreliggande studie med obser-
vationer i tillägg till intervjuerna, för att kunna analysera förhållandet mellan de verbaliserade 
uppfattningarna och de termer och metoder de säger sig förhålla sig till i undervisningssalen.  

6.3 Arbetets betydelse 
Denna studie har givit mig insikter som gör att jag känner mig tryggare inför mitt kommande 
yrkesliv som sångpedagog, men också som sångare. Jag har funderat mycket över vilka termer 
jag borde använda, hur jag ska uttrycka mig och känt mig vilse bland sångteknikens alla be-
grepp, metoder och idéer. Så här i slutskedet av arbetet förstår jag att det är någonting jag stän-
digt kommer att utveckla. Jag inser också att det finns en god anledning till att först utgå ifrån 
det egna instrumentet, baserat på den kunskap jag har och den egna kritiska reflektionen, då det 
i vissa avseenden kan vara svårt att säga att vissa termer skulle vara bättre än andra termer. 
Därför behöver jag ta reda på vilka olika alternativ som finns och pröva dem, för att hitta vilket 
som är rätt svar för mig. Men också kunna resonera om alternativen med andra som uppfattar 
och förstår dem på andra sätt. 
 
Med denna studie hoppas jag att jag kan inspirera andra sånglärare och sångstuderande att fun-
dera över varför vissa termer och förhållningssätt prioriteras framför andra. Det förefaller finnas 
en styrka i att vara bred när det kommer till sångteknikens alla termer och begrepp i och utanför 
de etablerade metoderna. Genom att samtala om på vilka olika sätt vi förstår sångteknik kan vi 
således ta hjälp av varandra i situationer där det egna synsättet inte fungerar. Därför skulle jag 
gärna se fler studier som undersöker varför olika sångare, sångpedagoger och forskare väljer 
vissa förhållningssätt framför andra och vilka erfarenheter som har bidragit till dessa.  

6.4 Fortsatt forskning 
Under tidens gång har olika intressanta aspekter synliggjorts vilka skulle kunna vara betydel-
sefulla att studera vidare. Sångteknik med utgångspunkt i olika traditioner anser jag skulle vara 
intressant att utforska mer detaljerat. Finns det en universell sångteknik? Vidare hoppas jag att 
föreliggande studie kan generera idéer till mer specifika frågor som har med det sångtekniska 
området att göra. I föreliggande studie undersöks några sångpedagogers individuella perspektiv 
med utgångspunkt i individer som identifierar sig som lärare, även om de själva har varit stu-
denter en gång i tiden. Det skulle således vara intressant att undersöka synen på sångteknik ur 
ett elevperspektiv. På vilka olika sätt instrumentet erfars för sångare som inte arbetar som lärare. 
Det skulle också vara intressant att studera hur sångare i andra branscher ser på sångteknik och 
jämföra synen mellan exempelvis lärare och verksamma artister. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 

1. Hur många år har du varit verksam som sångpedagog? 
2. Berätta om de sångutbildningar du gått och om du har erfarenheter från till exempel 

fortbildning i sång? 
 

 
Samtal med utgångspunkt i fyra olika teman 
 

1. Vad innebär fenomenet sångteknik för dig? 
 
Det finns olika uppfattningar om vad register är och vilka termer som används. Detta synlig-
görs när man tittar närmare på olika specifika metoder/sångskolor och röstforskare. 
 

2. Hur ser du på vad ett register är och vad det har för funktion i sång? 
 

3. Vad innebär en metod för dig? 
 

4. Vilka erfarenheter har påverkat dina val av sångtekniskt innehåll, termer och metoder 
som du använder i din undervisning? 
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Bilaga 2. Information om forskningsstudien  
 
Mitt namn är Martina Hed och jag är lärarstuderande på musikhögskolan Ingesund. Som av-
slutande moment i min utbildning ska jag skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken syn på och erfarenhet av fenomenet sångteknik sång-
pedagoger har samt hur dessa faktorer påverkar deras val av registertermer och metoder. För 
att genomföra detta kommer jag att intervjua några olika sångpedagoger där jag ställer frågor 
som berör området. 
 
Din medverkar innebär att vi bokar in ett tillfälle då det passar att jag intervjuar dig, för att få 
din syn på ämnet. Intervjuerna spelas in med ljudupptagning så att jag som forskare kan tran-
skribera det som sägs. Inspelningarna kommer att förvaras så att bara jag kan komma åt dem 
och endast brukas för den aktuella studien. Jag kommer, efter avslutat arbete, att slänga ljudfi-
lerna. 
 
Alla som intervjuas kommer att avidentifieras i det skrivna arbetet och ditt deltagande är fri-
villigt. Det betyder att du om önskas kan avbryta intervjun när du vill. Som informant önskar 
jag att du ger ditt samtyckte till att bli intervjuad och i samband med intervjun kommer du att 
få skriva under en medgivandeblankett. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på följande mejl eller telefonnum-
mer: 
 
Martina Hed 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mejl: 
Mobil: 
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Bilaga 3. Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-
landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 
fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-
tuella frågor besvarade.  
 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien     □ JA  
 
 
 
Namn:______________________________________________________________________  
 
 
 
Lärare på (skola):_________________________________________________________  
 
 
 
Ålder:______________________ 
 
 
 
Datum, ort och namnunderskrift: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Larynx inre muskulatur 
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Larynx: Intrinsic Muscles

The intrinsic muscles are responsible for abduction, 
adduction, and tension of the vocal folds (Figures 
10–6 and 10–7). All but one of the muscles on each 
side of the larynx are innervated by the 2 recurrent 
(or inferior) laryngeal nerves, which are discussed 
in detail below. Because these nerves usually run 
long courses from the neck down into the chest and 
back up to the larynx (hence, the name “recurrent”), 
they are easily injured by trauma, neck surgery, and 
thoracic surgery. The left recurrent laryngeal nerve 
is more susceptible to injury during chest surgery 
because of its course around the aortic arch. The right 
recurrent laryngeal nerve, however, is more likely to 
have an oblique course laterally in the neck and thus 
may be at greater risk for injury in neck surgery. Such 
injuries may result in abductor and adductor paraly-
sis of the vocal fold. The remaining muscle, the CT 

muscle, is innervated by the superior laryngeal nerve 
on each side, which is especially susceptible to viral 
and traumatic injury.

For some purposes, including electromyography 
and surgery, it is important to understand the func-
tion of individual laryngeal muscles in detail. The 
muscles of primary functional importance are those 
innervated by the recurrent laryngeal nerves includ-
ing the thyroarytenoid (TA), posterior cricoarytenoid 
(PCA), lateral cricoarytenoid (LCA), and interaryte-
noid or arytenoideus (IA), and the superior laryngeal 
nerves including the cricothyroid (CT) (Figures 10–6, 
10–7, and 10–8).

The TA muscle adducts, lowers, shortens, and 
thickens the vocal folds, thus rounding the vocal 
fold’s edge. Thus, the cover (epithelium and super-
ficial layer of lamina propria) and transition (inter-
mediate and deep layers of lamina propria) are 
effectively made slacker, while the body is stiffened. 

Figure 10–6. The intrinsic muscles of the larynx.
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Figure 10–7. A. Action of the intrinsic muscles. In the bottom 4 figures, the directional arrows suggest muscle actions 
but may give a misleading impression of arytenoid motion. These drawings should not be misinterpreted as indicat-
ing that the arytenoid cartilage rotates around a vertical axis. The angle of the long axis of the cricoid facets does not 
permit some of the motion implied in this figure. However, the drawing still provides a useful conceptualization of the 
effect of individual intrinsic muscles, so long as the limitations are recognized. (continues)
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