
 1 

  
 

 
 
  

Vilken vacker klang hon har! 

En intervjustudie kring begreppen klang, timbre och klangfärg hos sopraner 

What a beautiful timbre! 
An interview study about soprano timbre 

 
Hedda Lund Andersen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Institutionen för konstnärliga studier 
Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan 
Självständigt arbete 2 – Musiklärare, avancerad nivå, MUAL15, 15 hp 
Handledare: Ragnhild Sandberg-Jurström 
Examinerande lärare: Dennis Groth 
Datum: 2019-05-13 



 2 

Sammanfattning  
 
I föreliggande studie är syftet att studera några högskolelärares upptattningar angående-, inne-
börden av och arbete med en sopranklang på en högskolenivå. Tidigare litteratur och forskning 
visar på olika svar om hur begreppet kan användas, innebörden av begreppet samt nyanseringen 
av begreppen klang, timbre och klangfärg. Arbetet är kvalitativt och utgår från det teoretiska 
perspektivet designteori och socialsemiotik. Metoden som används är stimulated recall-inter-
vjuer som i föreliggande fall innebär en videoobservation av en sånglektion och ett intervjutill-
fälle där läraren i en semistrukturerad intervju berättar om uppfattningar och arbete med en 
vacker klang, med videon som underlag för intervjun. Resultatet delas in teman om uppfatt-
ningar om och arbetet med klang. Gällande uppfattningar angående klang framkommer att 
klang ses som en medfödd, utvecklingsbar och kommunikativ förmåga samt som ett ej använd-
bart begrepp. Resultatet visar att Arbetet med klangen utgår ifrån verbala, sångliga, fysiska och 
känslomässiga representationer. I diskussionen diskuteras aspekten om en vacker klang kan 
tyckas vara medfödd eller utvecklingsbar. Även vikten av multimodalitet i arbetet med klang 
diskuteras. I diskussionen lyfts även aspekter av arbetet med klang som direkt eller indirekt 
eller som ett fysiskt fenomen kontra ett abstrakt fenomen. 
 
 
Nyckelord: klang, timbre, klangfärg, sopran, undervisning, högskola, stimulated recall-intervju, 
multimodalitet, designteori, 
 
Abstract  
 
This study is about the soprano timbre, how university teachers defines the term and how the 
work with it in teaching. Previous research presented different answers about the meaning of 
the term timbre. It’s a qualitative study and based on the theoretical perspective design theory 
and social semiotic. The method used is stimulated recall interviews, which in the present case 
is both a video observation of a singing lesson and an interview occasion where the teachers 
are interviewed one by one. The interview is semi-structured and the teachers got to tell about 
their opinion about a beautiful sound, and the work with timbre. The video is used as a basis 
for the interview. The result is divided into the categories "The opinion of" and "the work with" 
timbre.The opinion of timbre is also divided into the headings: sound as innate, developable 
and communicative ability and also the term timbre being not useful. The work with the timbre 
is based on verbal, singable, physical and emotional representations. In the discussion, the as-
pect is further discussed if a beautiful sound can seem to be innate or developable, as well as 
the multimodality and its resources. The discussion also discusses aspects of the work with the 
sound as direct or indirect or as a physical phenomenon versus an abstract phenomenon. In 
addition, the beautiful timbre of the multimodality is discussed.  
 
Keywords: timbre, vocal color, tone color, soprano, teaching, university, stimulated recall-in-
terwievs, multimodality, design theory  
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1 Inledning 
Detta kapitel består av en inledande text där intresseområdet beskrivs. Därefter formuleras pro-
blemområdet och slutligen presenteras arbetets disposition.  

1.1 Valt intresseområde 
Tänk dig att du har varit på en konsert med en sopransolist. Rösten var otroligt vacker och sångaren 
fick dig att luta dig tillbaka och njuta av stunden. Mest sannolikt var det hennes klang som du tyckte 
om, hennes röst, hennes timbre. Men vad menas egentligen med det? Vad var det du egentligen 
tyckte om? 
 
Begreppen ”klang”, ”timbre” och ”klangfärg” tycks vara svåra att skilja åt. Dessutom verkar det 
vara svårt att definiera vad som anses vara ”en vacker klang” och inte. Efter nio år som sångelev 
och tjugo år som körsångare har jag mött flera olika lärare med olika kontrasterande uppfattningar 
om min röst. Jag har fått höra att jag har en mörk röst och att jag har en ljus röst. Jag har fått höra 
att jag tillhör alla röstfacken från alt, mezzosopran, mörk sopran till lyrisk/soubrettesopran. Min röst 
har beskrivits som ljus och kvittrande men också som mörk, tung och andra gånger mjuk och varm. 
Jag har av en lärare fått höra att min röst är luftig och av en annan bara några dagar senare för 
spetsig. Alla dessa olika meningar om min röst har skapat förvirring, men även nyfikenhet och ett 
intresse hos mig kring ämnet klang. Vad är det som avgör, eller är frågan snarare vem som avgör? 
Jag har ställt mig frågor som till exempel om en vacker klang kanske är som smak och tycke i 
allmänhet, att vissa gillar kött och andra fisk, eller att vissa väljer surt godis, andra salt eller sött. 
Jag undrar också om det finns ett svar på vad som generellt föredras framför annat. 
 
Varje sånglärare tycks enligt mig ha sina egna sångliga metoder i sin undervisning. Om så är, bety-
der det att studenter kan välja ”fel lärare” och inte bli lika bra som om valet fallit på en annan lärare? 
Vidare undrar jag om det är det möjligt att lärares bild av den enskilda elevens klang kan variera i 
så stor grad att eleven inte uppnår sin fulla potential. Kan alla studenter åstadkomma den perfekta 
klangen? Frågan är i sådana fall hur och  genom vilka verktyg. Dessutom undrar jag om alla lärare 
arbetar mot ett gemensamt mål om en vacker klang eller om de tycker olika kring vackra klanger. 
Efter många år, olika lärare, olika övningsstrategier, fokus och tusentals timmar i övningsrummet 
har detta intresse för klang vuxit fram. Jag vill i föreliggande studie undersöka vad som anses viktigt 
för att uppnå en vacker sopranröst och vilka faktorer kring klang som prioriteras i sångundervis-
ningen.  
 
Det skulle möjligtvis kunna vara problematiskt att undersöka ett så pass abstrakt område som 
klang och även troligen känsligt eftersom det kan verka som att sånglärares metoder ofta är 
personliga och baserade på många års erfarenhet. Jag har valt att avgränsa forskningen till en-
bart sopranrösten eftersom det ofta kan tyckas enligt min uppfattning pratas om skillnaderna 
mellan kvinnoröster och mansröster, snarare än spesifika röstfack som till exempel sopraner. 
Den personliga erfarenheten från sånglärare, körledare och sångkollegor är att det inte alltid 
pratas om samma sak när begreppen klang, timbre och klangfärg används vilket enligt mig är 
problematiskt. Jag upplever att det finns behov för konkretisering och nyansering av begreppen 
för att skapa medvetenhet i undervisningen. ”Vilken vacker klang hon har”.. eller är det verk-
ligen klangen som menas? 
 
 
 
 



 7 

1.2 Problemområde 
Min personliga erfarenhet från sånglärare, körledare och sångkollegor är att det inte alltid pratas om 
samma sak när begreppet används, vilket kan bli problematiskt. Jag upplever att det finns behov av 
att konkretisera begreppet, vilket i sin tur skulle kunna leda till mer medvetenhet kring detta i under-
visningen. Medvetenheten skulle även kunna leda till större effektivitet i undervisningen eftersom 
vägen mot målet troligen skulle bli tydligare. Problemet med ovetskapen kan leda till felaktiga val 
i tekniska övningar, i repertoarval och i arbetet med klangen. Ett förtydligande av begreppen klang, 
timbre och klangfärg skulle kunna hjälpa sångare att undvika skador och ohälsosamma sångsätt.  
Om inte dessa tankar och fokus finns med i lärarutbildningen, hur kan vi då lära ut den rätta tekniken 
om man inte vet vilket mål man arbetar mot? I föreliggande studie kommer jag	ta	reda	på	mer	om	
högskolelärares	uppfattningar	om	och	arbete	med	klang	hos	sopranröster.	Detta	undersöks	
via	videoobservation	och	kvalitativa	intervjuer.		
 

1.3 Arbetets disposition 
Inledningskapitlet beskriver det valda intresseområdet om sopranröstens klang samt egna erfa-
renheter om olika synsätt och förhållningssätt kring röst och klang. Bakgrundskapitlet innehål-
ler litteratur och tidigare forskning om klang, timbre och klangfärg samt röstideal och struphu-
vudets fysiska position i samband med skapande av olika typer av klang. Kapitel tre, teorika-
pitlet, beskriver vilka vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter som valts i förelig-
gande studie samt den teoretiska ram som studien vilar på. I kapitel fyra presenteras val av 
forskningsansats, metod och analyssätt samt studiens genomförande.   Femte kapitlet presente-
rar resultatet av analyserna av datamaterialet. Slutligen, i kapitel sex, presenteras både en resul-
tatdiskussion och samt även en metoddiskussion.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel tas det upp relevanta aspekter om innebörden av begreppen klang, timbre och 
klangfärgs upp samt tidigare forskning, problemformulering, syfte och föreliggande studies 
forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
I detta delkapitel presenteras viktiga perspektiv på området som till exempel klang och timbre 
som begrepp, skillnader på individuell klangfärg och personlig timbre, uppfattningar angående 
klang i bel canto-traditionen, uppnåendet av en vacker röst, fokuseringstekniken, tonplacering 
och röstproblem.  

2.1.1 Klang, timbre och klangfärg  
Begreppen klang, timbre (uttalas tämbre) och klangfärg tycks vara svårdefinierbara. Enligt 
Bojanowski (2009) är klang ett begrepp som används för att beskriva, kartlägga och kategori-
sera ljudkällor i till exempel en röst eller ett instrument. Ordlistan beskriver även att klangen 
kan omtalas som anspänt, djup, hård, jämn, ljus, mjuk, mörk, nasal, stor, varm och välkling-
ande. Klangen är sammansatt av en eller flera sinustoner, alltså toner med bara en frekvens. 
Denna sammansättning utgör ett spektra av toner. Sinustonens styrka i förhållande till grundto-
nen (klangens grundfrekvens) utgör enligt ordboken klangfärgen i ljudet.  
 
Sundberg (2007) förklarar begreppet klangfärg på följande sätt: ”klangfärg (timbre), den ljud-
kvalité som gör att två toner som har samma tonhöjd och tonstyrka ändå kan låta olika” (s. 282). 
Vidare skriver Sundberg att olika vokaler skiljer sig i klangfärg, och att även samma vokal 
skiljer sig beroende på vem som uttalar den. Arder (2006) menar att formanterna, de förstär-
kande övertonerna i ansatsröret, skapar vokalfärgen och den enskilda sångarens klangfärg. 
Sundberg (2007) menar också att röstens klangfärg beror på formantfrekvenserna, men lägger 
till artikulation och fonation, alltså röstkällans egenskaper, som flera påverkningsfaktorer. I 
Store norske leksikon (2019) beskrivs formanterna som bestämda tongrupper som ger ljud 
karraktär och klangfärg. Vidare preciseras detta som speciellt för vokalerna. Sundberg (2007) 
menar i sin tur att klangfärgen kan beskrivas som den kvalitén i ljudet som gör att en ton med 
samma tonhöjd och styrka kan låta olika. Med andra ord skulle det kunna vara möjligt att tolka 
Sundbergs resonemang som att klangfärgen och individens timbre är ett resultat av artikulation, 
fonation och formanter. 
 
Christy (1990) använder begreppet timbre som en beskrivning av tonens mål (eng. the tone 
goal) som en klanglig variation (eng. timbreal variety). Han beskriver att dramatiska uttryck 
kräver möjligheter för att ändra vokalfärg med ljusa toner, som är starkare i låga register, och 
mörka toner som är svagare i högre register. Dessutom menar Christy att det också gäller andra 
röstkvaliteter som produceras som en respons på fantasin och känslor. Christy använder med 
andra ord timbre som något som kan produceras via fantasi och känslor. Arder (2006) menar 
att klangkvalité snarare handlar om röstens kategoriska indelning i det tyska facksystemet uti-
från klangfärg och röstomfång. Tjelland (2006) menar att röster bör kategoriseras efter klang-
färg, men även röstens volym snarare än vikt och klang. Med vikt menas inte hur starkt eller 
stort det låter utan om rösten till exempel är lätt, tung, ljus eller mörk. Klangen och rösten är 
enligt Tjelland konstant. Det finns med andra ord skilda åsikter enligt områdesorienterien om 
den vackra klangen, vilket talar för att föreliggande studies analyser skulle kunna bli viktiga.  
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2.1.2 Individuell klangfärg och personlig timbre 
Det tycks finnas en skillnad i benämningen av begreppet klangfärg. Å ena sidan kan rösten 
ändra klangfärg beroende på vilken vokal som sjungs (Sundberg, 2007). Å andra sidan kan 
timbre enligt Christy (1990) ses som en klangfärg som beskriver ”vocal tonecolor”, röstlig 
klangfärg, och sedan sätter ordet ”timbre” i parantes. En tredje variant är att en persons klang-
färg kan handla om en färg/timbre i rösten, en sorts individuell klang. Det sistnämnda benämns 
av Tjelland (2006) som, det hon väljer att kalla, en ”medfödd rösttyp”(s.36). Arder (2006) me-
nar att det är formanterna som påverkar klangfärgen samt den enskilda sångarens klangfärg. Å 
ena sidan beskrivs resonansrummens fysiska form som den mest väsentliga faktorn för klang-
färgen eller ”timbren”, men å andra sidan lyfts vibratorn (stämläppar i en röstgivande funktion) 
som den största förutsättningen för en vacker klang.  

Enligt sopranen Luisa Tetrazzini finns det bara ett optimalt och sunt sätt att sjunga på. Detta 
sätt är naturligt, komfortabelt, egaliserat med en klar ton och kvalité på alla toner. Tetrazzini 
menar att alla röster låter unikt (Tetrazzini & Caruso, 1975). En naturlig röst utvecklas enligt 
henne genom att producera ljud med lätthet, skönhet och kontroll.  Arder (2006) menar i sin tur 
att justeringar och sänkningar av struphuvudet skulle vara ett recept på den vackra klangen. 
Tjelland (2006) lägger till att den vackra klangen även värderas utifrån vibrato, snabbhet, om-
fång och tessitura (där flertalet toner ligger), samt sångarens personlighet och karaktär. Klangen 
är enligt Medlyn (2016) snarare ett resultat av kroppslig aktivitet i tonproduktionen. Vissa röster 
och kroppar är mer muskulösa och har mer massa och kan därför skapa mer färg och volym. 
Sångare måste enligt Medlyn ha en viss kroppsmassa för att kunna tillföra substans till rösten 
så att de aktiva musklerna får en motvikt som igen skapar stabilitet i det som är den naturliga 
rösten. 

2.1.3 Uppfattningar angående klang i sångtraditionen Bel canto 
I sångtraditionen Bel-canto finns två huvudsakliga skolor, Lamperti och Garcia (Stark 1999). 
Manuel Garcia (1805-1906) menade i sin skola att klang och timbre kunde vara antigen ljus 
och öppen eller mörk och stängd. Ett högt struphuvud (hög larynxposition) sänker mjuka gom-
men och ger en ljus klang. En låg larynigal position höjer gommen och ger därmed en mörk 
klang. Stark beskriver att Garcia lyfter fram begreppet voix sombrée, två typer av röstkvalitéer: 
klar och täckt. I den klara typen är rösten fri och bärande, men skarp och gäll i pressat högt 
bröstregiser eftersom svalget dras ihop samtidigt som larynx höjs och gommen sänks. Den 
täckta röstkvalitén handlar om egaliserade röster (eng. cover of the voice). Detta kräver ett öp-
pet svalg och att den mjuka gommen höjs. Detta kan leda till en rund, fyllig och mjuk röstklang 
som kan appliceras i alla register. Vad som är register och vad som är röstkvalité har enligt 
Garcia aldrig etablerats eller analyserats. Beskrivningen av sångröstens ideala klangfärg använ-
des däremot på 1800-talet av till exempel Francesco Lamperti (1813-1892). Stark beskriver att 
Lamperti själv nämner öppen och stängd som två röstkvalitéer likt Garcia. Han menar att det 
skall strävas mot ett öppet svalg med till exempel vokalljudet till ett italienskt ”a”.  I likhet med 
Garcia, ska vokalen formas med en låg larynxposition och stor mun. Lamperti menar att 
klangen skall formas ”i botten av halsen” och innehålla en kombination av ljus och mörk klang 
samt ett öppet svalg och en fri ton. Garcias beskrivningar av röstideal och klang är enligt Stark 
nära musiktermen chiaroscuro (den ideela blandningen mellan ljust och mörkt). 

2.1.4 Uppnåendet av den vackra rösten  
Historiskt sett har människor, enligt Kempe och West (2010) alltid funderat över musikens 
värde, om det finns riktlinjer och lagar som gör den mer eller mindre vacker eller om musiken 
helt enkelt är en yttre reflektion av känslor hos människor. Dessa tankar har påverkat kompo-
sitionen och värderandet av musiken, om den omtalas som fin eller ful. Begreppet estetik kan, 
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enligt Kempe och West (2010)  handla om hur vi uppfattar musiken genom våra sinnen, kog-
nitivt-psykologisk formad kunskap. Estetik kan även vara en så kallad normativ inriktad kun-
skap där det skapas kriterier för vad som betecknas som fint eller fult men också analyser av 
människors förnimmelser av yttringar i till exempel kultur och konst. Sundberg (2010) har un-
dersökt ”den vackra rösten” och tolkat resultaten utifrån utvalda grafiska kriterier. Han har ge-
nom experiment kommit fram till några faktorer som skulle kunna beskriva skillnaderna i rös-
testetik. Sundberg skriver bland annat om sångarformanten (förstärkt formant i ansatsröret) för 
män och formantens funktion att kunna nå över en orkester. Resultaten visar att hos en vacker 
röst måste sångarförmanten finnas med, förstaformanten (lägre frekvens än sångarformanten) 
kontrolleras till en frekvens över grundtonens frekvens. Dessutom behövs  förmågan att sjunga 
starka toner utan en pressad fonation. Det föredras även ett jämt vibrato med ett konsekvent 
medelvärde. Den så kallade ”fula rösten” hade i motsättning till den ”vackra” ett ojämnt vibrato 
under medelvärdet av tonen, en pressad fonation och glidande ansatser till tonen. Detta berodde 
på mindre röstlig kontroll vilket också gjorde att intonationen blev för låg. 
 
Kempe och West (2010) menar att det konstnärliga värdet aldrig har med själva ljudet att göra, 
utan snarare att det handlar om sociala konstruktioner och sociala överenskommelser i sam-
hället om vad som tycks vara fint och vad som uppfattas vara fult. Christensen (1960) menar 
att fokus bör ligga på att tonbildningens mål är en vacker och fyllig röst, med en klang på alla 
toner. Det perfekta framförandet av en sång måste vara en samklang mellan tonhöjd, tidsvärde 
och klang. Vidare skriver hon att den vackra rösten också har klangfulla obesvärade toner. Ar-
der (2006) menar att om röstapparatens inställning är god, men primärtonen sämre, blir resul-
tatet inte tillfredställande. Om stämläpparnas funktion däremot är bra kan övertonerna som upp-
står i resonansrummen förgylla klangen. Den vackra rösten kan också i någon grad finjusteras 
vid små förändringar i resonatorn. Med andra ord beror tonens kvalité på samspelet mellan 
resonanser i ansatsröret och primärtonens klang. 

En vacker röst enligt Tjelland (2006) är en röst utan muskelspänningar som kan sjunga i timmar 
utan att bli trött. Rösten låter då lätt, egaliserad och kan växla mellan crescendo och diminu-
endo. Texten är tydlig och andningen har överskott. Sundberg (2010) menar istället att ”den 
perfekta klangen”, exempelvis chiaroscuro som tidigare beskrivits, avgörs genom larynxposit-
ionen och larynxhöjden. Dessa faktorers inställningar påverkas av formantfrekvenserna. En la-
rynxhöjd som varieras i tonhöjd och med fonationsfrekvensen är fördelaktigt för sopranrösten 
enligt Sundberg . Skillnader i svalglängd är utslagsgivande i jämförelse med höjd och sänkt 
larynx. Höjning leder till förkortning av svalg och minskning av vidden i nedre del av svalget. 
Vid sänkning sträcks svalgväggarna så svalget vidgas. Eftersom svalget oftast är kortare hos 
kvinnoröster än mansröster blir ändringarna i formantfrekvens som uppstår vid positionsänd-
ring av struphuvudet olika beroende på instrumentets fysiska förutsättningar. Tjelland (2006) 
menar att flera sångare har inövade ovanor för att lyfta larynx med tonhöjden, vilket enligt 
henne leder till överbelastning och förlorad egalitet. Andra pressar ned larynx med för hög 
luftkompression vilket leder till hinder för luften att fritt kunna flyta genom struphuvudet.  

Arder (2006) menar att det, från ett sångligt perspektiv, behöver utvecklas ett sinne för att lyssna 
till den egna klangen. Annars kan sångaren inte producera den. För att skapa förhållningspunk-
ter till instrumentet på insidan behövs en justering efter ljuden som kommer ut på utsidan. Vi-
dare skriver Arder att klangidealet hos sångare måste utvecklas utifrån vad omvärlden uppfattar 
som estetiskt vackert och att elevens yttre klangideal behöver stämma med det inre klangidealet. 
Tankar om att sångstudenters anpassning av klang efter omvärlden är intressant utifrån vad som 
studeras i föreliggande studie där klang timbre och klangfärg kommer att konkretiseras och 
värderas och studeras i praktiken. Christy (1990) tillför även aspekten om samspelet mellan 
mentalt och fysiskt arbete för att uppnå lätthet och frihet. Han skriver att publiken inte vill höra 
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ansträngningen, utan istället njuta av ett fritt, ohämmat och spontant ljud utan spänningar. Be-
tyget ”en vacker röst” kommer när sångaren inte bara sjunger komfortabelt, utan också ser 
komfortabel ut. Detta är ännu en aspekt av målet om en vacker röst, vilket styrker min vilja att 
undersöka detta vidare.  

2.1.5 Sångteknik, tonplacering och fokuseringstekniken 
Lehmann (1909) refererar till olika ställen i ansiktet där man ”placerar klangen” för att nå olika 
formantfrekvenser. Detta bekräftas även av Arder (2006) som beskriver sättet att uppnå en bä-
rande röst som exempelvis figurativa liknelser eller placering av klang i ansiktet som en mask. 
Miller (1996) menar snarare att det är vibratot och vibratots kvalité som gör att rösten bär. Han 
kallar det för ”det acceptabla vibratot”. Miller beskriver också en tonplacering som istället 
handlar om en spinnande ton, ”the ring”, som ett resultat av energi, stämlappar och resonans. 
Christensen (1960) konstaterar ett problem i arbetet med tonbildning. Det handlar om att tonens 
klang ofta stödjer sig på motstridiga aktiviteter. Detta handlar om valvdjupsförnimmelsen 
kontra breddförnimmelsen samt uppåtgående förnimmelser när tonhöjden rör sig nedåt och 
nedåtgående förnimmelse när tonhöjden rör sig uppåt. Christensens lösning på detta är att leda 
tanken bort från ”det stället där vi känner tonbildningen” (s. 54), men specificerar inte vart. 
Enligt Eken (1998) behövs sångarens förmåga att fokusera rösten när en röst skall byggas. Detta 
görs genom det hon kallar för en fokuseringsteknik. Eken menar att istället för att prata om 
placering kan begreppet fokus användas. Med fokus menas en röst som har förmåga att bära. 
Tjelland (2006) skriver om tonplacering och nasalteknik som verktyg för röstfokusering. 
Tonplaceringen går ut på att frigöra luftflödet från lungorna genom att locka studenten till att 
slappna av i olika muskler, vilket enligt Tjelland leder till tonens optimala klangprägel. Detta 
uppnås genom en fri passage från näshåla till bihålor och tekniken kallas nasalteknik. Enligt 
Tjelland är detta det som gör rösten bärande.  

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning utrifrån mätningar, observationer och multimoda-
litet. I en kvantitativ studie av Mainka, Poznyakovskiy, Platzek, Fleischer, Sundberg och 
Mürbe, (2015) gjordes mätningar av struphuvudets påverkan på röstens klang. Studien gjordes 
på tretton manliga sångare som sjöng vokalerna (tysk uttal) /a/, /e/, /i/, /o/ och /u. Resultatet 
visar att den manliga timbren produceradess vid högfrekvent energi i ett kluster av formanter. 
Detta kluster av formanter (eng.source and pectrum slope) tas även upp i en studie av Cleveland 
(1977) där analysen visar att tenorens timbre befann sig i högre  formantfrekvenser befann sig 
tenorens timbre och i längre formantfrekvenser basen vilket tyder på olika mun- och svalgläng-
der. I Philadelphia undersökte McHenry (2014) aerodynamiska och akustiska ändringar samt 
skillnader som uppstår i struphuvudet innan, och dagen efter en operaföreställning. I studien 
deltog fem manliga och fem kvinnliga sångare och det subglottala trycket, luftflödet, resisten-
sen av struphuvudet och ljudnivån mättes under sången.  Resultaten genom stroboskop (instru-
ment som sänder ljuspulser) av larynx visade på allergisymptom i rösten men ingen skillnad i 
kanterna på stämläpparna hos männen. Alla sångarna använde ökat luftflöde och reducerad 
resistens av struphuvudet efter föreställningen.  
 
I en studie av Sandberg-Jurström (2016) undersöks kroppsliga representationer för musikaliskt 
meningsskapande i sångundervisning. I studiens konklusion menar hon att det är viktigt att 
lärare inom olika genrer tar del av andra sångstilars kunskapspraktiker, gestaltningar och under-
visningsdesigner. I resultatet framkommer bland annat att lärare och studenter arbetar med rös-
ten på olika sätt. I slutledningen framkommer det att när lärare enbart arbetar utifrån en genre 
eller en stils traditioner  går studenterna miste om annan kunskap, något som i sin tur kan på-
verka deras musikaliska utveckling och även framtida yrkesverksamhet. Det är med andra ord 
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viktigt som lärare att göra medvetna val och komunikationssätt eftersom detta påverkar studen-
ten i stor grad. Studien tangerar föreliggande studies syfte att ta reda på hur lärare arbetar med 
klang och hur de resonerar och formulerar begreppet klang. I en annan studie av Heydon, 
McKee och O´Neill (2018) undersöktes fördelar med multimodalitet i arbetet med estetik i för-
skolan, där bland sången användes som medel för meningsskapande. Resultaten visade att 
sången hade en stor kommunikativ kraft och en förmåga att vara ett effektivt verktyg i ett mul-
timodalt lärande. I en studie av Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2009) visar resultaten att förskolebarns estetiska kunskaper är utvecklingsbara. 
Vidare beskrivs vikten av lärarens hållningar till ämnet där det först var svårt för de deltagande 
lärarna att relatera till ämnet, men sedan blev bekväma vilket gav resultat. Sistnämnda visar på 
vikten av en medveten praktisk yrkesteori bland lärare.  
 
I en studie av Erickson (2011) undersöktes intonation och påverkan av timbre, vibrato, intonat-
ion och sånglig karaktär bland tolv sopraner och elva mezzosopraner som hade minst tre års 
sångundervisning. Resultatet visar att vibratot inte hade någon påverkan på intonationen bland 
sångarna. Det fanns inte heller någon effekt på formanterna (förstarkade övertoner i ansatsröret) 
i de olika tonhöjderna. Resultatet visar däremot att sångarna försökte att matcha klangen och 
timbren med stimuli av vibratot. Konklusionen i studien är att intonation är en komplex process 
som påverkas av många parametrar, som till exempel vibratot. I Björköys (2000) studie fram-
kommer att klangen bildas genom ett lågt struphuvud. I studien undersöktes rösten i sångläge 
genom ultraljud, vilket var första gången ett liknande expreiment genomfördes. Björköy utfors-
kade också akustiska inspelningar, röstdissekering och muskelmätningar av rösten. Genom ult-
raljudet kunde sångarens vibrato synliggöras i grafer. I studien synliggjordes med andra ord 
abstrakta faktorer som vibrato och klang och resultatet visade på bland annat tungryggens rö-
relser i förhållande till tonhöjd, samspelet mellan tungrygg och velum, och tungas rörelsemöns-
ter i sång. Frekvens och amplitudvariationer i vibratot utforskades i en studie av Ixone och 
Alfonso (2007). Tillsammans med tonjhöjdssynkroniseringar (eng. pitch synchronous variat-
ions) granskades detta genom en apparat där effekter av vibratot, som till exempel svag ton-
höjdssynkronisering av rösten, kunde beskrivas. Dessutom analyserades akustiska egenskap-
erna i vibratot och röstkällan där de kom fram till bland annat att den naturliga rösten är mer 
komplex än de hade väntat sig och att verktyg behövs utvecklas för att vidare kunna mäta och 
granska intonation i förhållande till vibrato hos män. Den interaktiva vibratomodellen som pro-
ducerades beskriver mer noggrant den naturliga vibratoeffekten. Dock var det lättare att mäta 
det konstgjorda vibratot genom ljudprogram än det naturliga vibratot från människan som spe-
lades in.  
 
I en annan observationsstudie av Erickson (2018) visas att amatörlyssnare utan information om 
omfång eller tessitura oftast ger samma svar som experternas värderingar av en professionell 
röst. Sångarna kunde placeras i facken sopran med ljus timbre, sopran med mörk timbre och 
mezzosopran. I en studie av Selevan Schorr, Pekarsky, Mitta, Diamont, Stept och Oliviera 
(2016) fick lärare bedöma sin egen röst som sedan jämfördes med experters värdering. Resul-
tatet visar att lärarnas uppfattning delvis stämde med experternas, förutom i kategorin ”vokala 
kvalitéer” och ”röstbelastning”. Det fanns även ett samband mellan antal elever i lärarens klass 
och lärarens uppfattning av röstfrekvens. Resultaten verkar visa på en komplexitet där man å 
ena sidan kan känna igen röster, men å andra sidan har svårt att avgöra sin egna rösts kvaliteer. 
Kubo, Kobayashi, Toda, Neubig, Sakti och Nakamura (2017) har studerat hur kontrollparamet-
rar utformas för röstklang. Resultatet i den kvantitativa studien visar att det var svårt att mäta 
dessa parametrar. Det var dock lättare att använda metoden på konstgjort ljud än på naturliga 
röster. Detta för att människorösten är så komplex att den innehåller så många flera mätbara 
parametrar än ett kontruerat ljud.   
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2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Litteraturen visar på många kvantitativa studier om hur studenten uppnår klang genom till ex-
empel vibrato, intonation och struphuvudets possition. Arder (2006) beskriver till exempel re-
sonansrummens form som grund till den vackra klangen, Tjelland (2006) skriver om andra fy-
siska föutsättningarna som volym och vikt som avgörande och påpekar att det även kan finns 
andra övriga faktorer än rösten som spelar in i det som kallas för en vacker klang. Christy (1990) 
i sin tur talar för klangen som produktionsbar genom känslor och Medlyn genom kroppslig 
aktivitet. menar att den vackra klangen kan produceras genom fantasi och känslor, och Medlyn 
(2016) menar att den beror på kroppslig aktivitet. Jag vill i föreliggande studie undersöka vad 
som bland högskolelärare anses viktigt för att uppnå en vacker sopranklang, vilka faktorer kring 
”klang” som prioriteras i sångundervisningen samt lärarnas användning av och uppfattningar 
angående begreppen klang, timbre och klangfärg.. 
 
Syftet med studien är att undersöka några sånglärares uppfattningar angående-, innebörden av 
och arbete med begreppet klang. 
 

1. Hur definierar sånglärarna begreppet ”en vacker sopranklang”? 
2. Vilka uppfattningar har de tillfrågade sånglärarna angående betydelsen av begreppen 

klang, timbre och klangfärg? 
3. Hur arbetar sånglärare för att åstadkomma ”en vacker klang” hos studenter? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras vetenskaps och kunskapsteoretiska perspektiv samt studiens teore-
tiska utgångspunkt.   

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Föreliggande studie bygger på tolkning och förståelse samt fokuserar på den subjektiva inne-
börden av sociala företeelser. Den utgår från interpretativism, även kallad tolkningsperspekti-
vet, som har sina rötter i hermeneutiska och fenomenologiska traditionen (Bryman, 2018). Stu-
diens fokus är människan, människans intuitioner och intresse. Verkligheten ses som påverk-
ningsbar och inte något som är fast och bestämd som i till exempel positivismen. Forskaren i 
en kvalitativ studie intresserar sig istället enligt Bryman för individen och individens konstrukt-
ion av den sociala verkligheten. Han beskriver konstruktionismen som en invitation till forska-
ren att ta reda på hur de sociala aktörerna skapar den sociala verkligheten. Kategorierna som 
individerna använder sig av kallas för sociala produkter och deras meningar konstrueras i och 
genom samspelet. Eftersom syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattningar angående 
begreppet klang kan det genom interpretativismen öppnas upp för olika tolkningar och använd-
ningsområden. Frågor om vad som finns, de ontologiska frågeställningarna, besvaras genom 
konstruktionismen. Detta betyder att världen enligt Bryman (2018) ses som ständigt föränd-
ringsbar, rekonstruktionsbar och därmed också påverkningsbar. Därmed innebär kontruktion-
ismen i grunden en möjlighet för forskaren att undersöka den sociala verkligheten istället för 
att verkligheten styr dem. Detta leder till möjligheten att ta reda på hur dessa sociala företeelser 
representeras, i föreliggande fall vilken syn lärare har på begreppen klang och timbre samt hur 
de arbetar med detta i sångundervisning.  
 
Kunskapsteoretiska frågor är enligt Bryman (2018) viktiga eftersom de berättar mycket om 
forskningens praxis, vilken ståndpunkt den tar och hur forskaren väljer att se på världen och 
kunskap. Bryman menar att den kvantitativa forskningen utgår från deduktiva teorier, medan 
en kvalitativ forskning med en interpretativistisk syn kan vara induktiv. Han betonar även att 
detta är tendenser som finns i forskningen och att det mycket väl finns andra kombinationer. 
Föreliggande studie är ett exempel på detta. Föreliggande studies teori, socialsemoitik med fo-
kus på design för lärande, ger studien en ram att utgå ifrån. Designen för föreliggande studie är 
induktiv eftersom det inte är en hypotes som testas,som kommer fram och resultatet kommer 
förhoppningsvis att kunna skapa nya slutsatser.  

3.2 Design för lärande och socialsemiotiskt perspektiv 
För att sätta ord på handlingar samt skapa begrepp och mening har det socialsemiotiska per-
spektivet med fokus på design för lärande använts i föreliggande studie.  

3.2.1 Design för lärande 
Design för lärande fokuserar på individens fokus, val och samspel i olika sammanhang, till 
exempel undervisning. En individs intressen och realiseringen av dessa kan uppmärksammas 
genom att fokusera på dennes design av en lärsituation. De situationsbaserade förutsättningarna 
för lärande innefattar aktivitetens syfte och interaktion med andra. Enligt Selander och Kress 
är fokus på individen och hur den skapar olika teckenvärldar för representation av sin förståelse 
av olika aspekter viktigt. Flera teckenaktiviteter utgör samtidigt en multimodalitet. Att bryta 
ned lärandesituationen i mikrodelar och förstå lärande utifrån denna måttstock, leder även till 
ökad förståelse för lärandets komplexitet och multimodalitetens roll i undervisning. När en re-
presentation skapas utgår den ifrån redan tillgängliga kommunikativa resurser samt olika sätt 
som finns för att beskriva världen. I kommunikationen kan det också användas kroppsliga re-
surser som en gest, blick eller beröring. Det handlar med andra ord om hur individer represen-
terar sin förståelse av och syn på något, vilket visar på graden av förståelse. 
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3.2.2 Kommunikation för lärande 
Om det skall finnas förståelse för lärande som en teckenskapande aktivitet behöves det enligt 
Kempe och West (2010) finnas förståelse för kommunikation. I det designteoretiska perspekti-
vet ses kommunikationen som multimodal och den fokuserar på intresset, resurser för tolkning 
och bearbetning samt gestaltning av nya representationer. Tecken är signaler som har innebör-
der knutna till system, till exempel taktarter eller notsystemet. Teckensystemen är redskap som 
används för kommunikation. Det kallas för semiotiska resurser. Olika budskap kan framföras 
genom användning av olika resurser, som i föreliggande studie till exempel kan vara klang. Det 
är först när tecknet sätts i system med en innebörd som det skapar mening och kan användas. 
Semiotiska resurser (modes på engelska) kan delas in i olika kategorier. Det finns både rums-
baserade resurser som till exempel gester, blickar och miner och tidsbaserade resurser som mu-
sik eller ljud. När olika former av teckensystem används uppstår multimodaliteten. Musikun-
dervisning, eller sångundervisning som i föreliggande studie, kan med andra ord sägas vara en 
multimodal aktivitet, där olika resurser som tal, noter, gester, ögonkast och sång används. 

3.2.3 Lärsekvenser 
Det går enligt Selander och Kress (2017) inte att fysiskt se lärande utan istället är det tecken på 
lärande som kan ses. Analys av lärsekvenser kan göras genom att undersöka handlingar som 
länkas till varandra, val som tas i situationen, vilka och vilken typ av tecken som skapas samt 
vilka och vilken typ av representation som gestaltas. I en lärsekvens görs det val som tillfälligt 
fastslås med en innebörd. Detta kallas fixeringspunkter. Val av resurser för gestaltandet av för-
ståelse beror på vad som anses vara en självklar resurs för aktiviteten vilket på engelska kallas 
affordance. När redan befintliga resurser kombineras och rekonstrueras kallas det för en trans-
formation. Förståelsen kan omformas till andra teckenvärldar (transduktion), till exempel om 
läraren läser en dikt för studenten och eleven tonsätter denna dikt. Det skulle också kunna vara 
att läraren i föreliggande studie verbalt beskriver hur den vill att klangen skall låta och studenten 
utför beskrivningen sångligt. Den första transformationscykeln handlar med andra ord om att 
studera pågående kommunikation. När representationen visar på nya färdigheter, kunnande och 
förståelse övergår den till den andra transformationscykeln. Den är till för att analysera såväl 
formellt som informellt lärande.  
 
Lärande handlar enligt Selander och Kress (2017) om samspel i undervisningen snarare än en 
överföring av information. I en lärsekvens är det viktigt med iscensättningen (inramningen av 
en lektion), uppmärksamhetsfokus, resursen och deltagaren i undervisningen. Då syftet med 
studien är att ta reda på betydelsen av det abstrakta begreppet klang och att ta reda på vilka 
tecken som används eller bör användas för att arbeta med klang i undervisningssituationer ser 
jag det socialemiotiska perspektivet med fokus på multimodalitet och lärsekvenser som en 
lämplig teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie. 

3.2.4 Aktiviteter för lärande  
Härmning som medel kan enligt Selander och Kress (2017) ses som en resurs för repetition 
snarare än en kopia. Lärande genom härmning kallas i det designteoretiska perspektivet för 
mimesis och är en direkttolkning av ett tecken. Att gestalta tecken genom ett nytt medel är en 
transduktion.  När en elevs förståelse prövas genom deltagande kan lärande visas genom hand-
lingar. Om eleven dessutom kan verbalisera erfarenheter visar den på reflektion. Om reflekt-
ionen behandlar elevens eget lärande kallas det i det designteoretiska perspektivet för en meta-
reflektion. Lärande kan enligt Selander och Kress (2017) ses som en process som innebär lek 
och fantasi. Det kan också uppstå lärande i till exempel specifika situationer, stimulerande mil-
jöer, i digitala miljöer eller genom till exempel samspel och samarbete. Kunskapen kan med 
andra ord nås på olika sätt. I perspektivet design för lärande tas begreppet ”förkroppsligad kun-
skap” upp. Detta beskriver kunskap som är automatiserad och som ” sitter i kroppen” och som 
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inte behöver fokuseras på eller tänkas mycket på. Det kan till exempel vara att kunna laga mat 
samtidigt som man konverserar med någon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 17 

4 Metod  
I detta kapitel redogörs för studiens val av metod och utgångspunkter. Här presenteras även 
studiens design, genomförande av studien, val av informanter samt studiens trovärdighet och 
giltighet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens kvalitativa forskningsansats, stimulated recall-intervju som 
forskningsmetod och den tematiska och multimodala analysmetoden som användts. 

4.1.1 Kvalitativ forskningsansats 
Föreliggande studie är en kvalitativ studie där lärares åsikter, tankar och hållningar utforskas 
genom intervjuer och videoobservation.  Den kvalitativa forskningen skiljer sig enlig Bryman 
(2018) från den kvantitativa genom bland annat ansatsens synsätt på relation mellan teori och 
praktik. Den kvalitativa forskningen utgår från att tyngden läggs på bearbetning av teorier, ett 
induktivt synsätt, medan den kvantitativa forskningen oftast har en deduktiv ansats och en syn 
på teori och forskning där fokus ligger på prövning av teorier. I den kvalitativa forskningen ges 
individerna möjlighet att tolka den sociala verkligheten, medan kvantitativ forskning menar att 
verkligheten är absolut. Den kvalitativa forskningen ser med andra ord verkligheten som för-
ändringsbar.  Bryman (2018) menar att man i den kvalitativa forskningen skall försöka att ”se 
världen genom andras ögon” (s. 440). Den kvalitativa studien öppnar med andra ord upp för 
fördjupning och möjligheter att hitta svar på föreliggande studies forskningsfrågor än om en 
kvantitativ studie hade valts.  

4.1.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 
Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Bryman (2018) den mest användbara när det gäller 
intervjuer. Detta för att det är en flexibel metod där intervjupersonerna själva uppfattar och 
tolkar världen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuerna bidrar positivt till målet att 
se världen från deras perspektiv. Dessutom är intervjuformen lik ett vardagligt samtal men i ett 
professionellt sammanhang där de medverkande aktörerna har ett utbyte av åsikter byggt på ett 
ömsesidigt intresse. Kunskapen konstrueras med andra ord i samspelet mellan den som inter-
vjuar och den som blir intervjuad. Intervjuerna kan göras i olika strukturerade eller ostrukture-
rade former. I föreliggande studie har det valts semistrukturerade intervjuer där intervjuaren 
utgår från en intervjuguide med hållpunkter för temat som tas upp. Eftersom individen står i 
fokus leds intervjuprocessen av intervjupersonen utifrån intervjuguiden. Intervjuaren får enligt 
Bryman (2018) avvika från intervjuguiden om det skulle behövas och då kan det finnas möjlig-
het för följdfrågor. I föreliggande studie genomförs individuella intervjuer och det kan därför 
också enligt Bryman fokuseras på mer detaljerade reflektioner än om det vore till exempel ett 
fokusgruppsamtal där alla deltagare måste få plats. I föreliggande studie vill jag ta reda vad 
begreppet klang betyder för lärare. Bryman menar att det mest funktionella sättet att ta reda på 
en persons åsikter är att fråga dem vilket är tanken med föreliggande studie. 

4.1.3 Stimulated recall och videoobservationer 
För att kunna nå lärares tankar, beslutsfattande och anledningar till agerande menar Calderhead 
(1981) att metoden stimulated recall-intervjuer är ett lämpligt verktyg. Informationen blir vär-
defull eftersom den skulle kunna ge svar på hur lärandet sker i sin ordinarie och naturliga miljö. 
Metoden går ut på att först videofilma en situation för sedan att använda den som underlag för 
en intervju där respondenten själv får stanna filmen och prata fritt kring ett ämne. I föreliggande 
fall är det en sånglektion på en musikhögskola som videofilmas och med en sånglärare på hög-
skolenivå som intervjuas. Stimulated recall-intervjuer tillåter med andra ord forskaren att både 
observera och intervjua vilket enligt mig passar föreliggande studie eftersom klang då under-
söks i teorin och praktiken. 
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I en deltagande observation vill forskaren kunna få en annan kontakt och relation med infor-
manterna än genom en intervju, även om det skulle intervjuas flera gånger. Intervjun bygger på 
hur lärare, till exempel som det är i föreliggande fall, pratar om undervisningen snarare än visar 
på arbetet. Vid observation får forskaren vistas i miljön och delta i det sociala livet vilket enligt 
Bryman ger en djupare förståelse också för de beteenden eller skeenden som annars kan vara 
svåra att verbalisera eller som kanske inte ens är medvetna. I föreliggande fall är observations-
delen bara vid ett tillfälle, och kan med andra ord av denna grund inte kallas för någon fältstudie 
eller helhetlig deltagande observation. Däremot kan det skapas en inblick i hur det går till i 
praktiken, vilket enligt mig styrker studiens bredd och djup. Kardorff och Steinke (2004) skri-
ver att genom etnografiska processer kan det kommas åt information som annars hade varit 
otillgänglig. Därför deltar jag som forskare även vid ett lektionstillfälle, liknande en etnolog, 
där det ges en unik möjlighet att observera dessa tecken hos de olika lärarna som också filmas.  
Föreliggande studies form för deltagande observation skulle kunna kallas för en kortvarig et-
nologisk närvarande observation eftersom forskaren själv är närvarande under lektionen, ob-
serverar och antecknar. 
 
Calderhead (1981) varnar dock för risker där lärarens självförtroende i sin yrkesroll påverkas 
negativt av videoobservation. Det kan uppfattas stressande och ångestframkallande att granska 
sig själv på detta sätt. Bryman (2018) skriver också om reaktiva effekter av forskarens närvaro 
under observation. Forskarens närvaro gör situationen mindre naturlig för respondenten. En 
intervju kan vara onaturlig i sin karaktär, eftersom det liknar ett naturligt samtal, men samtidigt 
är konturerat och konstlat. I både intervjuer och deltagande observation kan situationer uppstå 
som annars inte hade uppstått om inte vetskapen om att deltagandet i en observation hade fun-
nits. Andra faktorer som skulle problematiseras angående stimulated recall-intervjuer är att lä-
rarens språk kring undervisningen uppfattas något okontrollerat eller omedvetet. En tyst kun-
skap, som aldrig har blivit uttalad, skulle kunna formuleras för första gången. Denna skulle till 
exempel kunna ha utvecklats genom erfarenhet, pedagogiska experiment eller annan kognitiv 
aktivitet. Lärarens grad av medvetenhet kan med andra ord påverka en stimulated recall-inter-
vju. Grad av medvetenhet från lärarens sida påverkar även intervjun i till exempel hur förberedd 
läraren är på att kommentera och granska sin egen undervisning. Detta kan också bero på vilken 
typ av förberedelse forskaren har gjort innan intervjun. Det kan finnas svårigheter med hur 
forskaren förbereder lärarna eftersom forskaren måste ta ställning till risken att lärare framför 
andra tolkningar av skeenden och agerandet än i realiteten.  
 
Björndal (2005) menar att videoinspelningar är ett bra verktyg och han presenterar två fördelar 
med just denna metod. Videoinspelning ger observatören möjlighet att konservera observat-
ioner som annars skulle ha försvunnit. Videon är konstant och innehåller en detaljrikedom som 
bara en videoinspelning kan ge. Av de totalt elva miljoner bits som videon spelar in kan män-
niskan enbart uppfatta 40 åt gången. Den inspelade filmen kan visas med samma kvalité obe-
gränsat antal gånger. Den kan till och med spelas upp i ”slow motion” för att tydliggöra ytter-
ligare information. Forskaren kan därför få syn på nya detaljer för varje uppspelning. Under en 
videoobservation kan, enligt Björndal (2005), videon som verktyg ge möjligheten att spola till-
baka, repetera, bekräfta samt stryka information eller antaganden. Detta underlättar för förstå-
elsen av komplexiteten i undervisningssituationer. I föreliggande fall används en videoobser-
vation inkluderad i metoden stimulated recall-intervju.  
 
Eken (1998) menar att sångundervisningen ofta har ett eget språk mellan läraren och eleven 
som uppstår genom flera års arbete tillsammans. Det kan därför vara svårt att beskriva vad som 
egentligen händer eftersom det kan finnas till exempel icke-verbal kommunikation, överens-
kommelser och tecken med interna innebörder som lockar fram till exempel ett specifikt ljud. 
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Eftersom läraren är med när videon analyseras kan den förklara eventuell icke-verbal kommu-
nikation. Dessutom skulle intervjuerna enligt Bryman (2018) kunna kallas för forskarstyrda 
livsberättelser eftersom det är information som berättas fritt, även om den efterfrågas av fors-
karen.  

4.1.4 Tematisk och multimodal analys 

Braun och Clarke (2006) menar att den tematiska analysen måste samspela med den kvalitativa 
forskningens syfte. Analysmetoden söker utifrån epistemologiska och ontologiska frågeställ-
ningar efter mönster och teman. Forskaren måste vara tydlig och medveten om sina val eftersom 
den tematiska analysen redan är en flexibel metod som inte annars blir tillförlitlig. En bra te-
matisk analys enligt Braun och Clarke behöver en tydlig transkribering på detaljnivå som också 
kontrolleras mot inspelningen flera gånger för att säkerställa data. Vidare behövs en analys som 
förklarar resultaten och sätter den i sammanhang. Det är med andra ord inte tillräckligt med 
enbart transkriberingar, utan dessa måste även tolkas. Tid behövs för att jämföra och slutföra 
analysen utan att framskynda resultat eller teman. Slutligen menar Braun och Clare att det be-
hövs en sammanfattning där det tydligt förklaras samband mellan vad som hävdas göra och vad 
som har gjorts för att göra en tematisk analys.  

Genom analys av semiotik kan enligt Kempe och West (2005) nya kunskaper om kommunikat-
ion skapas. En bra multimodal analys handlar enligt Kempe och West om att systematisera 
resurserna för att sedan undersöka potentialen utifrån historiska perspektiv och även sociala 
aspekter. Sedan analyseras resurserna, hur de används, i vilka sammanhang de framkommer 
och hur de omtalas. Slutligen behöver en analys göras av hur resurserna kombineras, används 
och formas till nya teckensystem och medier i undervisningen. Norris (2004) beskriver en mul-
timodal analys utifrån ett teoretiskt ramverk. Denna metod utgår ofta från icke-verbalt beteende 
och växte fram från interaktionell sociolingvistik. Metoden kombineras med multimodalitet i 
samband med användning av videokameror och teknologi. Norris utgår från att alla interakt-
ioner är multimodala, att alla rörelser och ljud har interaktionell mening. Det är enligt henne 
komplext att analysera multimodalitet med tanke på den stora mängd data som kan nås. Norris 
ger exempel på att orden” god morgon” även kan analyseras utifrån gester, blickar, hållning, 
och tonläge som fanns med när de sades. Vidare är en multimodal analys enligt Norris påverkad 
av kommunikationens synlighet, medvetenhet i interaktionsanalysen och uttryck av erfaren-
heter. Eftersom syftet med föreliggande studie är att ta reda på lärares arbete med klang är en 
multimodal analys ett lämpligt verktyg för att konkretisera ett annars så abstrakt område.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras föreliggande studies urval av informanter, studiens genomförande, 
etiska överväganden och argumentationer för studiens tillförlitlighet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
Syftet i föreliggande studie är att ta reda på högskolelärares uppfattningar angående och arbete 
med begreppet klang med sopranröster. Sånglärare valdes genom att söka upp anställda inom 
klassisk sång på olika musikhögskolors hemsidor och maila en förfrågan om deltagande till 
några av dessa lärare. Högskolelärare var mer upptagna och svåra att få tag på än beräknat. 
Dessutom behövdes ett godkännande från deras sångstudenter. Många tackade nej med anled-
ning av att de inte hade tid. Först handlade föreliggande studie enbart om lyriska soubretteso-
praner, men eftersom det blev för svårt att få tag på lärare som hade tid och samtidigt undervi-
sade denna typ av sopran ändrades studiens inriktning till alla typer av sopraner. Kriteriet för 
att kunna delta var med andra ord att läraren jobbade på en högskola och undervisade en sopran. 
Detta för att undersöka röstarbete på en högre nivå och inte i en nybörjarfas eller liknande. 
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Med tanke på Ekens (1998) påpekande om att det kan finnas ett kodspråk mellan elev och lärare 
var ett kriterium för utvalet att lärare och elev skulle känna varandra och ha arbetat tillsammans 
en längre tid. Därför behövdes lärarnas redan befintliga studenter för att genomföra studien. 
Eftersom operamiljön enlig mig inte är så stor har jag träffat vissa av de tillfrågade lärarna 
tidigare. Dock har inte temat diskuterats med dem förut, vilket gjorde mötet i intervjusituationen 
givande. Kön, ålder och erfarenhet har inte tagits hänsyn till så länge läraren och studenten har 
befunnit sig på en högskolenivå.  
 
För att få en så naturlig bild av en sånglektion som möjligt var det tänkt från början att inte 
berätta för respondenten vad studien skulle handla om. Jag beslutade dock att berätta att det 
handlade om klang för att säkerställa att få fram ett resultat som verkligeren handlade om klang, 
men utan vidare information om hur eller varför. Avvägningen av hur mycket som skulle be-
rättas lades mycket tid på. Vissa respondenter ställde flera frågor innan de kunde ge ett god-
kännande, medan andra direkt kunde säga om de ville delta eller ej. Jag vill påpeka att ingen av 
informanterna har fått mer information av vikt än andra, något som annars kanske skulle kunna 
styra forskningen eller påverka tillförlitligheten av den på något sätt. Det gavs enbart informat-
ion om studiens syfte och om mitt intresse av att undersöka klang. Fyra högskolelärare tackade 
ja till att delta i föreliggande studie. Alla respondenter arbetar vid en musikhögskola eftersom 
detta är kravet på nivå i föreliggande studie. Alla respondenter undervisar sopraner som är stu-
denter på en utövande musikutbildning vid en musikhögskola och därmed också sångligt sätt 
på en högskolenivå.  
 
Respondent 1  
Björn är i fyrtioårsåldern och har jobbat som sånglärare i 13 år. Han är fortfarande yrkesverk-
sam som sångare circa 2-3 gånger i halvåret. Björn är utbildad på musikhögskola och opera-
högskola samt har tagit en musiklärarexamen. Björns student har sjungit hos honom i circa sju 
månader med kontinuerliga lektioner.  
 
Respondent 2  
Jane är i femtioårsåldern och har jobbat som lärare sedan 2000, och numera på heltid. Hon har 
cirka 10 års utbildning från olika musikhögskolor. Jane är fortfarande yrkesverksam som sång-
are. Förut gjordes 50–60 konserter om året, och nu när undervisningsdelen har ökat har den 
aktiva delen halverats till 20-30 konserter om året. Studenten som observerades är 19 år och 
går sitt första år på musikhögskolan.  
 
Respondent 3  
Tina är i sexstioårsåldern och har undervisat sedan 80-talet. Hon har circa10 års högre sångut-
bildning och har länge varit en aktiv sångare. Numera fokuserar Tina enbart på undervisning 
på musikhögskolan. Studenten är 23 år och går sitt tredje år på musikerlinjen vid musikhögs-
kolan.  
 
Respondent 4  
Helmer är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i circa 20 år. Han har en lärarutbildning 
och en master i musikalisk gestaltning. Han är själv en aktiv sångare cirka 2 gånger i månaden, 
lite beroende på vilka jobb som finns. Helmers student är 20 år och har sjungit hos Helmer i 
circa 7 månader.  
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4.2.2 Datainsamling 
Det genomfördes en pilotintervju innan intervjusituationen med sånglärarna. Provintervjun var 
med en oberoende sångstudent och gjordes för att säkerställa teknisk utrustning som video- och 
ljudinspelning av intervjun samt intervjufrågornas relevans och tidsåtgång. Detta var en vecka 
innan intervjuerna skulle genomföras för att kunna justera frågorna med erfarenhet från pilot-
intervjun. Data samlades in vid två tillfällen, observationstillfället och intervjutillfället. Video-
observationen tog mellan 30–60 minuter eftersom lektionernas varighet varierade. Intervjun tog 
mellan 45–70 minuter. Anledningen till att det blev olika långa intervjuer beror på att intervju-
personen fick frihet att prata så länge den ville på varje fråga. För att samla in data och doku-
mentera observationstillfällena användes en Ipad air 2. Ipaden var handhållen och placerades 
bakerst i undervisningsrummet. Studentens rygg är med andra ord alltid vänd mot kameran men 
lärarens syns framifrån för att kunna se gester, blickar och andra tecken. Det optimala hade 
varit att ha två kameror som filmade eleven och läraren framifrån, men eftersom föreliggande 
studie enbart fokuserar på lärarens teckenskapande begränsades urvalet av data till enbart en 
vinkel. Målet var från början att hitta en bra plats att filma på för att undvika att flytta mig och 
därmed störa undervisningen som kunde påminna om att det var ett observationstillfälle. Dock 
var det nödvändigt att ibland flytta sig till en av sidorna för att få läraren i bild. 
 
Som backup fanns anteckningar som togs under tiden samt en Zoom som spelade in ljudet om 
videofilmandet inte skulle lyckas. Anteckningsblocket fanns även med för att snabbt kunna 
anteckna under sånglektionens gång om det skulle upptäckas något särskilt intressant i stunden 
samt för att kunna skriva ned nyckelord och tiden på händelsen. Om något intressant hände 
under lektionen sveptes handen snabbt över kameralinsen för att komma ihåg tanken som upp-
stod under videoobservationen. Handens rörelse framför kameran signaliserade att något viktigt 
precis hände för att underlätta analysprocessen i efterhand. Detta var inte något som störde eller 
uppmärksammades av respondenterna under observationen. Syftet var att underlätta den senare 
analysprocessen. Sedan lades videon över till en MacBook via överföringsfunktionen Airdrop 
för att frigöra utrymme till kommande intervju. Dessutom är skärmen på MacBooken bättre att 
använda vid stimuladet recall-intervjuerna, då det lätt kan spolas fram och tillbaka i filmen.  
 
Det gavs information till alla medverkande om att genomföra en vanlig sånglektion som om jag 
inte fanns med i rummet. En lärare uttalade vid intervjutillfället att det var svårt att glömma 
bort det, medan en annan hade glömt bort att det skulle videofilmas och märkte därför inte att 
det spelades in. En tredje lärare vände sig till kameran och ställde frågor samt bad eleven under 
lektionen att repetera övningar för forskningens del. Det var med andra ord varierande hur be-
kväma lärarna var med situationen.  
 
Föreliggande studies stimulated recall-intervjuer bestod av en intervjuguide och videoobservat-
ionen som underlag för intervjun. Intervjuguiden innehållt  inledande frågor där intervjuperso-
nen fick berätta, resonderande frågor där det kunde beskrivas mer ingående och specificerande 
frågor där det gav möjlighet att dyka djupare i temat. Läraren blev instruerad i att stanna filmen 
när den menade att den arbetade med klang för att berätta till exemel på vilket sätt, hur eller 
varför den gjorde så. Tiden antecknades. De flesta lärare berättade medan filmen gick i bak-
grunden istället för att stanna. I vissa fall stannade jag filmen åt dem, för uppmärksamhetens 
skull, men även ljudet in til Zoomen. Det var inte alla lärare som berättade fritt om sin under-
visning om klang och det ställdes därför några följdfrågor om tankar kring arbetet med klang. 
Det ställdes även bekräftande frågor till lärarna som för att bekräfta att informationen uppfat-
tades rätt, som till exempel ” har jag förstått det rätt som att du…?” eller ”på vilket sätt menar 
du att…?”. Ibland pratade respondenten även om andra saker än just klang, men återknöt oftast 
i dessa situationer. Andra gånger kunde det verka som att lärarna snarare ville analysera sin 
metodik och vid några tillfällen ville de även lyssna vidare för ”sin egen skull” på elevens 
prestationer eller den egna undervisningen än att bidra till föreliggande studie. Uttalanden som 
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till exempel ”oj vad jag pratar mycket” förekom också hos flera. För att hinna med alla frågor 
och analys av videon ställdes det frågor under tiden om materialet som visades på filmen och 
ibland fick det bli intervjuarens initiativ att fråga om det skulle spolas fram. Vissa av lärarna 
berättade fritt men andra behövde flera följdfrågor som ”hjälp på traven”. Dock har ledande 
frågor försökts undvikas.  
 
För att undersöka sånglärares uppfattningar angående-, innebörden av och arbete med begrep-
pet klang gjordes, en intervjuguide enligt Brymans (2018) beskrivningar, där det som kan kallas 
för huvudfrågor fanns med. I början av intervjuguiden fanns även frågor för att ta reda på bak-
grundsinformation om läraren och studenten som deltog. Bryman (2018) menar att vid semi-
strukturerade intervjuer kan forskaren avvika från intervjuguiden för att fördjupa teman som 
intervjupersonen tar upp. Videoobservationen och intervjuerna genomföres på valda lärares ar-
betsrum i tysta omgivningar för bäst möjligt ljud. Bryman (2018) skriver att det bör vara upp 
till respondenten att välja rum inför intervjuerna för att skapa trygghet för respondenten i inter-
vjusituationen, vilket igen påverkar resultatet. Intervjuerna genomföres efter den videoinspe-
lade lektionen, vilket påverkade stämningen positivt vid intervjutillfället eftersom vi redan hade 
setts en gång förut. Ofta pratade också informanterna när kameran var avstängd, medan Zoo-
men fortfarande spelade in. Denna information räknas i föreliggande fall lika mycket som den 
som finns via kameran. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes på transportsträckor till och från respondenterna, i 
tillgängliga övningsrum eller andra typer av tysta rum. För att bevara deltagarnas anonymitet 
minimerades skärmen så det inte skulle vara möjligt för någon annan att läsa något på exem-
pelvis tåget. Planen var att använda programmet ”Slowdowner”, men eftersom MacBook inte 
hade en ingång till minneskortet från Zoominspelaren fick en alternativ lösning användas. Zoo-
men har en start, stopp och spol-funktion och kunde användas till att spela upp intervjun till 
hörlurar. Det lyssnades på några få sekunder åt gången för att sedan stoppa och skriva ned dessa 
i skrivprogrammet Word. För varje ny fråga som ställdes från intervjuguiden antecknades tiden. 
Ibland vid längre utläggningar lades tiden in även i mitten av stycket för att lättare kunna gå 
tillbaka om det skulle behövas. Läraren fick en bokstav, till exempel J och jag som intervjuare 
fick ett H i texten. Idéer som till exempel ”syn på teman” noterades i en parantes på följande 
sätt: ”(Idé: metafor för klang?)”. För att lättare hitta i transkriberingen fick intervjufrågorna från 
intervjuguiden en siffra och ett nytt avsnitt för efterföljande svar. Frågor som handlade om 
samma tema eller som bad intervjupersonen om att förklara ytterligare står beskrivet med bok-
stav och därefter frågan, exempelvis: J: Jag arbetar med… H: Förstår jag det rätt om... J: Ja, det 
menar jag. När respondenten tänkte eller gjorde en längre paus transkriberades detta med tre 
punkter i rad i en parentes (…). Ord med en särskild betoning transkriberades med stora bok-
stäver.  
 
Under intervjun uppstod även flera sångliga exempel. Dessa transkriberades med diftonger som 
till exempel ”oioioi” och siffror som representation för skaltoner. Under intervjun försöktes det 
repetera och beskriva vad läraren gjorde så att det skulle komma med på inspelningen. Kombi-
nationen av det sångliga exemplet från läraren kunde då transkriberas med ”oioioi” samt ljudet 
av mig som säger ”och då känner du på pannan hur det resonerar?”. Transkriberingarna gjordes 
i ett och samma dokument eftersom det sågs som mer översiktligt. 
 
Transkriberingen av videomaterialet gjordes i efterhand eftersom det i den exempelvis fram-
kom vilka fysiska tecken och representationer som fanns hos sånglärarna. Det blev även rele-
vant att ta med vad respondenterna sa om deras uppfattningar angående klang under lektionen. 
Denna transkribering gjordes på samma sätt som intervjutranskriberingen. Skillnaden blev att 
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övningar som repeterades efter varandra bara stod transkriberat en gång och sedan en parantes 
som visade antalet gånger den gjordes eller om det gjordes med variationer, till exempel ” 
wywywywy” (4, på tal, sedan 54321, börja på olika tonhöjd)”.  
 
Efter varje videoinspelning gjordes en sammanfattning av intryck och anteckningar från blocket 
för att få en snabböversikt över lektionen. Efter intervjuerna gjordes en tankekarta över starkare 
teman som har uppkommit. Där anknöts det även till möjliga kopplingar till klang. Därefter 
genomfördes en tematisk och en multimodal analys av insamlat datamaterial, vilket enligt Bry-
man (2018) beskrivs som en metod där data struktureras upp av matriser och teman som i re-
sultatet sedan kan utgöra olika rubriker. Användandet av ramverk, beskrivet av Norris (2004), 
där det handlar om att skapa ett ramverk för arbetet med teman användes som ett verktyg. Dessa 
teman färglades i färgkoder för att lättare få syn på dem. Forskaren bör enligt Bryman (2018) i 
den tematiska analysmetoden vara uppmärksam på resultat som rör likheter och skillnader samt 
repetitioner eller saknade data. Teman som upptäcktes skrevs också in i en tankekarta för att ge 
en bättre visuell översikt över materialet. Även tankekartans teman färglades. Exempel på te-
man kunde vara ”förutsättningar för klang”. Likheter i analysen av arbetet skulle kunna handla 
om lärarnas förhållningssätt och synsätt till begreppen. Allt som kunde kopplas till klang, klang-
färg eller timbre ansågs relevant.  
 
För att hitta teman skrevs transkriptionen först ut på papper för att sedan färgläggas. Eftersom 
det upptäcktes att flera meningar kunde ha samma färg lades dessa papper bort och texten fick 
istället färg digitalt i Word för att där kunna ändra färg efter fokusområdet. Det lästes noggrant 
igenom och teman som uppkom under första genomläsningen skrevs ned på ett separat papper. 
Sedan valdes ett tema ut som hade framkommit i alla intervjuerna. Efter flera genomläsningar 
uppkom flera andra teman som igen analyserades på samma sätt och fick andra färger. Den 
färgade texten kopierades sedan in i dokumentet där allt sorterades i olika rubriker.  
 
Den multimodala analysen påbörjades redan vid intervjutillfället genom dialog, men gjordes 
även i efterhand via videoinspelningen. Eftersom respondenterna inte var insatta i varken det 
teoretiska perspektivet eller intervjuformen stimulated recall-interview valdes det som tidigare 
nämnts att i efterhand analysera multimodaliteten hos respondenten i videofilmerna. På så sätt 
kunde det i intervjuerna istället fokuseras på hur lärarna arbetade samt deras tankar, reflektioner 
och beskrivningar kring till exempel vissa övningar.  

4.2.4 Etiska överväganden 
Samtycke har skett enligt Codex (2016) etiska föreskrifter. Det har varit frivilligt att delta och 
jag som forskare har frågat om det finns intresse för att medverka i studien och respondenterna 
har svarat ja (Bilaga 2). På så sätt har samtycke om deltagande uppstått. Det gjordes en sam-
tyckesblankett som signerades av student vid observationstillfället och av läraren vid intervju-
tillfället av praktiska själ. Lagen om etikprövning paragraf 18 (Codex, 2019) beskriver att det 
behövs ett samtycke från vårdnadshavare i forskning där barn deltar. Eftersom alla studenter i 
föreliggande studie är över 18 år behövdes inget samtycke från vårdnadshavare. Dock var det 
viktigt att få ett samtycke från studenten även om inte studentens handlingar och ord är i fokus 
på samma sätt som lärarens. Både student och lärare signerade därför samtyckesblanketten. 
Videon visades enbart för informanten och forskaren. I föreliggande studie har det tagits hänsyn 
till Vetenskapsrådets(2017) fyra krav som handlar om sektretess, tystnadsplikt, anonymisering 
eller avidentifiering, samt integretet. Den bygger därför på god forskningsed 
 
Förskrifter om personuppgifter enligt Codex (2016) har tagits i beaktande, och det har varit 
viktigt att anonymisera och avidentifiera respondenter för att ingen skall kunna spåra åsikter 
eller hållningar. Detta har även varit anledningen till att flera av lärarna skulle acceptera att 
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delta. Enligt Codex måste forskning utföras med respekt för människovärdet och detta skall 
prioriteras framför vetenskapen eller studiens behov. Såväl studenter som lärare beskrivs spar-
samt i uppsatsen. Namnen i resultaten är inte lärarnas riktiga namn och de angivna könen stäm-
mer inte nödvändigtvis överens med det biologiska könet för att avidendifiera så mycket som 
möjligt. Användning av namn valdes för att skapa flyt i läsningen av resultatet och för att lättare 
kunna följa varje person.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Kirk och Miller (1986, refererad i Bryman, 2018) har omformulerat begreppen, validitet och 
reliabilitet, som annars ofta används i den kvantitativa forskningen och sedan överfört dem till 
kvalitativa forskningsmetoder. Trots att det kan finnas en kritik mot att de nya omformulerade 
begreppen om giltighet och tillförlitlighet skall finnas i kvalitativa studier skriver Bryman 
(2018) att kvalitativa studier kan testas genom fyra olika faktorer. Det första handlar om tro-
värdigheten av arbetet, som motsvarar en intern validitet, och som handlar om sannolikheten i 
resultaten och data. Sannolikheten i arbetet om klang kan vara hög eftersom det utgås från 
informanters uppfattningar, erfarenheter, tyckanden och tillslut utföranden. Det osannolika i 
studien skulle kunna vara om videon visar på att en  sånglärare till exempel säger en sak och 
gör en annan, eller om läraren i intervjun ifrågasätter egna handlingar eller skeenden i under-
visningen. Pålitligheten innebär om samma resultat kan uppstå flera gånger. Eftersom intervjuer 
bara sker i stunden och inte kan återupprepas på exakt samma sätt, kan inte studien göras igen 
och få exakt samma resultat. Däremot kan flera lärare mena samma sak eller agera på samma 
sätt, och definitionen av begreppet klang kan visa sig på samma sätt. Vidare handlar det om 
överförbarheten motsvarar den externa validiteten som finns i kvantitativ forskning och om 
resultaten kan tillämpas i flera sammanhang.  Detta vill jag mena att de kan. Klang är ett välkänd 
och mycket använt begrepp och det arbetas med klang kanske varje sånglektion, vilket betyder 
att informationen från forskningen skulle kunna komma till användning i all sångundervisning. 
Det skulle enligt mig kunna användas av andra instrumentalister, Tillslut lyfts begreppet kon-
firmation som handlar om huruvuda forskaren har hållit tillbaka sina egna värderingar i proces-
sen, konfirmation. Det har varit ett mål för mig att förhålla mig neutral till forskningsresultatet 
och särskilt i intervjusammanhangen eftersom jag själv naturligtvis har åsikter och tankar kring 
det hela.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av föreliggande studie under två huvudrubriker, uppfatt-
ningar angående klang samt arbetet med klang.  

5.1 Uppfattningar angående klang  
I detta avsnitt beskrivs lärarnas uppfattning angående klang som medfödd förmåga, kommuni-
kativ förmåga, utvecklingsbar förmåga samt klangbegreppet som ej användbart.  

5.1.1 Klang som medfödd förmåga 
Utifrån videoobservation och intervjuer kan det tyckas finnas ett mönster i uttalanden, metodik 
och ordval som pekar mot uppfattningar angående klang som en medfödd förmåga. Björn me-
nar att klang är något som kan hittas, vilket han menar kan göras genom att sjunga mycket. Jane 
beskriver en naturlig röst som målet med klangen, men varnar för att det inte handlar om att 
kontruera eller placera en klang eftersom det kan leda till förlorad kontakt med det spontana i 
rösten. Vidare menar Jane att en vacker sopranklang beror på vilka förutsättningar som finns i 
rösten. Det måste enligt henne finnas en utgångspunkt och ett material för att kunna sjunga 
vackert. Hon jämför människans unika röst med människans unika fingeravtryck.” På samma 
sätt som att människor föds med unika fingeravtryck föds man med olika röster”. Jane använder 
även uttryck som hänger ihop med medfödda förmågor som musikalitet och fysiska förutsätt-
ningar i undervisningen. Om sångaren inte har musikalitet och därmed inte kan frasera, blir 
klangen enligt Jane ”icke-vacker”. Musikaliteten ses av Jane också som något medfödd och 
som kan slås av och på. Under observationstilfället arbetade hon bland annat med att lägga bort 
studentens musikalitetet och bad studenten att sjunga omusikalisk. ”Musikaliteten är långtids-
hållbar, lägg den i kylskåpet. Tekniken är färskvara”. Janes uttalande skulle kunna tydas som 
att musikaliteten är något studenten har eller inte har, medan tekniken måste utvecklas.  
 
Vid ett tillfälle under videoobservationen uttalar Björn att det finns vissa som har vackrare 
röster än andra och uttalar följande: ”Sen har vi alla den rösten vi har, vi kan göra om den till 
viss del. Men en del har… alla har vackra röster och en del har jättevackra röster”. Detta utta-
landet kan tolkas som att det även hos Björn finns tankar om medfödda förmågor. Björn uttalar 
även att hans sångstudent är begåvad och ”har en vacker röst” under videoobservationen. I ett 
exempel om misstyckande om sopranen Maria Callas klang menar Björn att det inte är något 
rösttekniskt fel som görs, vilket skulle tyda på att klang för Björn inte handlar om teknik. Han 
menar snarare att en vacker klang kan handla om olika typer av röstkategorier som till exempel 
dramatiska och lyriska röster.  
 
 Det kan verka som att klangen för Jane är konstant och personbestämd. Hon beskriver studen-
tens instrument utifrån kategorier som till exempel blötmuskulär. Blötmuskulära personer be-
hövs enlig Jane stramas upp, och hon har olika tekniska strategier för att kunna göra detta. Dock 
sjunger studenten till exempel ett enligt Jane bra staccato, där Jane berättar att hon inte trodde 
studenten kunde bli bra på just staccato. Dessutom sjunger studenten även en bra och fri drill 
vilket enligt Jane inte stämmer överens med hennes bedömning av vilken kroppstyp studenten 
är. Detta skulle kunna vara ett exempel på att vissa typer av röster eller personligheter anses 
agera på bestämda sätt. Tankar om den personliga faktorn kan även finnas hos Helmer. Han 
menar att frågan om hur och vad studenten lär sig handlar om hur och vem personen är. Andra 
medfödda faktorer menar Helmer kan handla om hur människor är byggda, snarare än en vilken 
klang man har. Vidare menar Helmer att om det är många som tycker om den optimerade 
klangen kan man säga att den är medfödd, som till exempel: 
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Men man låter ju olika, och om det då är någon som har en klang som väldigt  
många tycker om då kan man säga att det är medfödd, den personen är konstruerad  
anatomiskt så, just klangen kan vara medfödd, om man optimerar sin klang så  
låter det ju olika. (Helmer) 

 
Han påpekar också att alla utifrån sin personliga röst kan få fram en vacker klang om man hittar 
en lärare som kan ta fram den och om studenten själv kan jobba med det. Från lärarens perspek-
tiv menar Helmer att fysiska förutsättningar finns, men att det snarare handlar om hur man 
förhåller sig till dem. 

5.1.2 Klang som utvecklingsbar förmåga 
Ett annat tema som uppkom i undersökningen var uppfattningar angående och arbetet med 
klang som en utvecklingsbar förmåga. Klangen beskrivs enligt Jane som bättre eller sämre i 
olika övningar vilket skulle kunna tyda på att klangen även enligt Jane kan ändras och därför 
ses som utvecklingsbar. Tina menar också att det inte är så att varje person har sin klang. Istället 
beskriver hon det som att varje röst enligt henne har sin särprägel. Klangen är inte absolut men 
istället förändringsbar, variabel och påverkas enligt henne av att man ändrar resonansrummen. 
Hon menar även att klangen  kan påverkas beroende på vilket fysiskt rum det sjungs i . Detta 
kallar Tina för klangnyansering. Målet är för Tina att alltid uppnå en vacker klang om det inte 
står något annat beskrivit i noten.  Björn menar att klangen utvecklas genom dialog och dis-
kussion. I intervjun säger han följande: ”Jag är av den uppfattningen att alla röster går att för-
ändra, sen är det bara upp till sångerskan att vara inställd”.Vad som menas med att studenten 
skall vara ”inställd” är oklart.Vidare menar Björn att det är fullt möjligt att ändra alla röster 
utifrån vilket material man har, annars menar han att han inte skulle arbeta som lärare. Helmer 
beskriver att röstutveckling och klang snarare kan handla om en oförmåga hos läraren än hos 
studenten. Denna oförmåga hos läraren kan handla om att inte se studentens problematik. Det 
kan också handla om lärarens förmåga att analysera eller identifiera vad som behöver arbetas 
med. Dock kan det enligt Helmer även finnas en oförmåga hos studenten som till exempel att 
den har svårt att arbeta med instrumentet eftersom det finns inuti kroppen.Vid ett senare tilfälle 
under intervjun uttalar Helmer att: ”I princip så tänker jag såhär att alla kan uppnå det om man 
vill, men man måste hamna hos en lärare som kan jobba med de här sakerna hos just den per-
sonen”. Tina menar också att alla röster kan ändras: 
 

Ja det tror jag absolut. Jag opererar utifrån tanken om att alla kan sjunga, alla  
kan bli bättre och någon blir bäst. Om jag tänker att alla kan sjunga så har vi  
alla vår personliga klangfärg, timbre, eftersom rösten är så personlig som ett  
fingeravtryck. (Tina) 

 
Tinas individuppfattning om klang finns också i tolkningen av begreppen klangfärg och timbre. 
Som grund finns en timbre menar hon, men den kan ändras genom att till exempel en ljus sopran 
sjunger dramatisk som en färg i rösten, som ett uttryck eller en känsla i kroppen. Röstliga kon-
traster ger enlig Tina klangfärg. Detta sker enligt henne när resonansrummen ändras. Uppfatt-
ningar angående den utvecklingsbara rösten finns också hos Jane där flera sångtekniska tecken 
för att utveckla en sopranröst beskrivs. Hon menar till exempel att: ”En vacker sopranklang 
innebär att rösten är fri, har stöd, rätt balans mellan kompression i stämbanden och tryck från 
stödmuskulaturen så att stämbanden är slanka, har gott sträck och att den fysiska balansen mel-
lan allt stämmer.” Den fria rösten, som inte är varken forcerad eller tryckt, handlar om ovanor 
som Jane vill arbeta bort. Dessutom kan studenten enligt henne sjunga med för lite stämband-
sträck eller för mycket stämbandsmassa vilket hon menar det är viktigt att arbeta med. Arbete 
och övning mot en vacker klang skulle kunna tillhöra utvecklingsperspektivet. Björn beskriver 
timbre som en underliggande faktor på följande sätt:  
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Om du lyssnar på en inspelning som jag gjorde för 25 år sedan och en som  
jag har gjort nu så hör man ju att det är jag, det är inget snack, det är jag, men  
så hör man ju att det finns andra klangliga ändringar i rösten att det har blivit  
bättre och bättre på något sätt va. (Björn) 

 
Det preciseras med andra ord att röstens utveckling handlar om andra faktorer än just timbren. 
Dessutom är det tydligt att man som lärare ur detta perspektiv tänker på en röstutveckling och 
att det trots medfödda faktorer kan finnas en progression.  

5.1.3 Klang som kommunikativ förmåga  
Klangens existens tycks bland flera av lärarna snarare ha en praktisk förmåga. Tinas uppfattning 
om en vacker klang är enligt henne en klang som gestaltar något, med andra ord ett kommuni-
kativt fokus. En vacker sopranklang beskrivs som en röst med personlighet och uttryck vilket 
är vad Tina letar efter i sin undervisning: ”Man vet när man hör det!”. Jane i sin tur menar att 
det enbart är klangfärgen som kommunicerar och inte timbren eller klangen:”Timbre är det du 
är född med, ditt fingeravtryck i rösten, medan klangfärgen du har kan förändras utifrån vilken 
affekt och emotion du vill gestalta”. Studenten har med andra ord enligt Jane en klangfärg från 
början, men den kan förändras. Björns uppfattning om klang handlar om en urkraft som finns i 
människan, som alltid har funnits med från början av människans liv som en överlevnadsin-
stinkt. För Björn är klang och klangfärg samma sak, de är enligt honom förändringsbara, medan 
timbren är svårare att ändra än klangfärgen.  
 

Nej det är den inte, alltså det finns ju, det är klart att jag kan sträva efter att få  
en annan timbre och låta som någon annan, men då siktar man ju lite fel tycker  
jag då, man måste ju låta som man låter. Så måste jag göra saker med min klang  
för att höras över en orkester. (Björn) 

 
Förändringen i klangfärgen behövs med andra ord enligt Björn för att få en starkare röst som 
bär. Timbre är för Tina snarare en beskrivning av den personliga klangfärgen hos varje individ, 
vilket betyder att alla har sin personliga timbre. Uttrycket skall enlig henne inte bara synas 
fysiskt, utan också sångligt. Hon menar att  en vacker klang måste kunna kommunicera och 
uttrycka något. En röst som uttrycker något är enligt Tina oftast vacker. Helmer menar att ut-
trycket måste synas fysiskt för att det skall höras i rösten. Han uttalar bland annat: ” Jag ser inte 
på ditt ansikte att du är engagerad”. Helmer menar att textens betydelse ska speglas i klangen i 
beskrivningen av en vacker klang. Vidare tar Helmer bland annat fram att klangen beror på 
vilken karaktär sången har, samt vilken karaktär sångaren har och att kontrasterna mellan ”en 
flicka som går på en äng” och om man ”är olyckligt kär” spelar roll för klangen.  

5.1.4 Beskrivningar av en vacker klang 
Tina beskriver målet med klangen som fri. Vidare menar hon att klangen helst skall vara rund, 
varm och med personlighet. En icke önskvärd klang beskrivs som pressad, torr, styv och flat. 
Stödet, andningen och ansatsen måste fungera i början av en lektion för att underlätta för 
klangen. Björn beskriver en vacker klang som ett jämt flöde, att man hör att luften räcker, en 
tät fonation, att ”det är fritt”, egaliserat, det är obehindrat och avspändhet. Helmer menar också 
att en flödig röst är vacker, och lägger även till att klangen skall bära, intonation, att den skal 
”kännas levande” och med en lagom användning av vibrato.  
 
En klangfärg kan enligt Tina vara ljus, mörk, varm, kall eller påverkad av emotioner som arg 
och glad. Klangfärg uppnås även enligt Tina genom dynamik där det kan skapas kontraster 
mellan till exempel ljus och mörk eller varmt och kallt. Detta kan användas inom ett stycke i 
sig, men också mellan stilar. Tina ger exempel på skillnader i klang mellan till exempel olika 
epoker och kompositörer som tillexempel Haydn och Puccini. Om ”något” är ofokuserat, för 
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långt bak eller för långt fram behövs justeringar i röstapparaten för att enligt Tina bibehålla en 
vacker klang. Helmer utgår från textens innebörd för att skapa en klangfärg och berättar för 
studenten om en översättning av italienskan i stycket. 
 
Ett exempel som Jane använder är att vokalerna skall finnas i klangrummen. Vidare bör  även 
klangrummen hållas. Med klangrummen menas resonansrummen näshåla, munhåla, tunga, läp-
par och svalg. Detta kan tydas som att något skall hållas upp eller hållas öppet, vilket påminner 
om resonansskapande. Jane har däremot preciserat att hon inte utgår ifrån det som kallas ”pla-
cering av klang”, där sångaren fokuserar klangen i till exempel näsan eller ögonen. 
Helmer menar att en vacker röst kan ha en nerv, vilket beskrivs även som att tonerna hänger 
ihop, klangen hänger ihop, att man inte släpper taget om klangen, kroppen eller struphuvudet. 
Vid beskrivningen av en vacker röst säger Helmer att ”det gör ingenting om den (rösten) har en 
stor nerv och så där” och menar att den så kallade nerven skall varieras utifrån repertoar och 
styckets karaktär.   

5.1.5 Klangbegreppet som ej användbart 
Flera av lärarna tycker att användningen av begreppen klang, timbre och klangfärg kan vara 
problematiskt och uppger att de försöker undvika att använda det i undervisningen. Exempel 
på synonymer som har framkommit är resonans, stämbandsmassa, tryck och avspänning. Flera 
kan tyckas se klang som et paraplybegrepp till klangfärg och timbre. Avsaknaden av begreppet 
klang skulle kunna betyda att lärarna tvingas att vara mer konkreta, konsekventa och detaljerade 
i sina beskrivningar än om klang skulle fungera som ett paraplybegrepp som innefattar olika 
betydelser. För Tina är en vacker sopranklang något som består av ”olika klanger” från en fri 
röst. Vid intervjutillfället säger Björn flera gånger att han tycker att det är svårt att formulera 
någon bra beskrivning av begreppet. Han menar även att det är ett subjektivt begrepp och att 
innebörden varierar mycket från person till person. Björn förklarar att eftersom begreppet är 
subjektivt behövs en ljudinspelning av rösten för att utifrån ett övertonsperspektiv kunna utgå 
från var formanterna(förstärkade övertoner i ansatsröret) ligger och på så sätt utgå från ett evi-
densbaserat sätt att se om en klang är vacker eller ej. Han preciserar däremot att det inte är så 
hans sånglektioner ser ut: ”Det är ju abstrakt det vi håller på med, jätteabstrakt!” Jane vill inte 
använda sig av ordet klang eftersom det finns en oro för att det skall misstolkas. Hon påpekar 
att sångare är väldigt fokuserade på sin klang, men att det därför kan bli för mycket som tar 
fokus från andra saker som till exempel en bra frasering.  
 
Begreppet timbre är enligt Björn något som finns som inte går att ändra, men påverkas ändå, 
enligt honom själv, ”på något sätt”. I Björns vokabulär har begreppen klang och klangfärg 
samma innebörd och han uttalar följande: ”Det är som pannkakor och våfflor, det är samma 
smet fast de ändå smakar olika”. I intervjun säger Björn att det alltid går att påverka rösten, 
men samtidigt tycker han att begreppen klang, timbre och klangfärg är abstrakta och svårdefi-
nierbara. Hos Helmer finns det mindre skillnader mellan begreppen klang och klangfärg. När 
det frågas om klangfärg används ändå begreppet klang i beskrivningen, och just ”färg” kommer 
inte fram i andra beskrivande situationer under intervjun. Han menar att: ”Klangfärg har med 
att göra om man har en mörk klang som man kan få om man gör något med läpparna… det har 
också med stämbanden hur mycket som svänger med, det påverkar ju också klangen”. Däremot 
beskrivs timbre av Helmer som något som kan tillföras rösten. Helmer menar att det måste 
finnas en ljus timbre i beskrivningen av en vacker klang, och det gäller även dramatiska röster. 
I beskrivningen av klang använder Helmer ord som att få fram klang, hitta en klang, sjunga 
med mer klang, få fram klirret i rösten.   
 
Begreppet sopranklang ifrågasätts också under intervjuerna. Björn menar att det inte finns nå-
gon skillnad mellan metodiken med sopranrösten och metodiken med andra röstfack. Tinas 
hållningar till studenten utgår från ett individperspektiv där hon inte ser studentens röst som 
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fokus, utan studentens behov och hos sopraner handlar det ofta om passagio (övergånger i rös-
tens register). Helmer beskriver arbetet med de olika röstfacken som samma, men det arbetas 
mer med vissa saker och utvecklar vissa drag hos sopraner som inte görs hos altar. Janes menar 
att arbetet med höjd, slankhet och sträck på höjden är viktigt hos sopraner eftersom de flesta 
skall över tonen C3.  

5.2 Arbetet med klang 
I detta avsnitt beskrivs lärarnas arbete med klang och att detta arbete sker genom verbala, sång-
liga, fysiska och känslomässiga representationer. 

5.2.1 Klang genom verbala representationer 
Arbetet med klang genom verbala representationer i undervisningen skiljer sig mellan lärarna. 
Det kan vara beskrivningar av hur en klang skall låta, intruktioner till hur studenten eller ana-
tomiska beskrivningar av tekniken bak en vacker klang. Björn menar att en vacker klang är 
subjektivt och kan nås genom dialog med studenten där de kan prata och resonera sig fram till 
ett resultat. Björn uttrycker även att han tycker att verbalisering och repetitioner av övningar 
och förklaringar är positivt för undervisningen. Dock säger han uttryckligen vid intervjutillfället 
att han aktar sig för abstrakta liknelser i språket och förklarar det på följande sätt.  
 

Du kan ju känna att ” hela jag är med” men det är ju egentligen bullshit,  
men känslan kan ingen ta ifrån dig, att ”känn stor” eller ”som  
en sommaräng” när du sjunger, om det är bra för dig, fine, men det  
påverkar ju egentligen inte klangen vetenskapligt va! (Björn) 

 
Han menar att undervisning endast utgår ifrån vetenskapen. Rent konkret handlar det enligt 
Björn om att ljudet uppstår i stämbanden. Han lägger till att klangen även handlar om ett tryck 
på två ställen, i stämläpparna och läpparna, för att utjämna så att lagom mycket tryck hamnar 
på stämbanden. Detta förmedlas även till studenten under videoobservationen genom verbala 
representationer som beskrivningar och fakta. Vid ett senare tillfälle under intervjun beskrivs 
en vacker klang som ett händelseförlopp som inte får störas. Detta handlar om att stämbanden 
måste sträckas ut och att klangen kommer i efterhand vilket enligt Björn nästan är omöjligt att 
känna eller höra skillnaden på när det gäller resultatet hos till exempel studenten. Han använder 
av den anledningen i stor grad verbala representationer i sin undervisning. Genom videoobser-
vationen av Björn framkommer det som kan tydas som verbala representationer ofta innan och 
efter en handling. Innan en övning finns beskrivningar och argument för varför övningen skulle 
vara passande. Efter en övning påföljer en beskrivning som leder till en diskussion eller dialog. 
Dialog i undervisningen används i Janes fall mer till praktiska frågor och avstämningar än i 
samtal om klang. Dock används verbala representationer hos Jane som instruktioner för vad 
läraren vill att studenten skall göra, ”Släpp känslan av att struphuvudet åker upp och ned” eller 
” släpp taget i strupen”. Jane påpekar även att studenten skall hålla sin placering och att inte 
släppa den vilket också skulle kunna ses som en verbal representation. Helmer använder be-
skrivningar i undervisningen som att få fram klang, hitta en klang, sjunga med mer klang, få 
fram klirret i rösten.  
 
Nackdelen med verbaliserande representationer av klang är enligt Jane att det blir ”slitage” på 
det hon säger och därav tröttnar studenten och rättar inte till direkt. Detta kan till exempel 
handla om att läraren säger till om att studentens betoningar i texten gör det svårare att sjunga 
legato. Studenten är van vid att sjunga på ett visst sätt och fortsätter efter bara några takter på 
samma spår.  Samma problem finns hos Helmer där han säger att han ibland ”släpper det” och 
låter studenten sjunga istället för att rätta på tekniska problem som i Helmers undervisning 
kunde vara beskrivningen av studentens karaktär som skulle gestaltas. Björn ställer snabbt frå-
gor till studenten, men uttalar vid videoobservationen att studenten inte alltid svarar, vet vad 
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den skall svara eller hur den skall svara. Björn nämner  även att studenten kanske inte alltid vill 
svara på frågor rörande undervisningen. Antal svar blir enligt videoobservationen färre längre 
in i lektionen. För att lösa den så kallade verbala inflationen letar Jane enligt henne själv vissa 
gånger efter olika infallsvinklar mot samma problem. Andra gångar låter även hon studenten 
bara få sjunga utan att rätta till tekniska ovanor.  

5.2.2 Klang genom sångliga representationer 
Sångliga representationer av klang går ihop med både de verbala och känslomässiga, men ingen 
av dem behöver innebära ett klingande exempel på samma sätt som sångliga representationerna. 
Jane förevisar till exempel användningen av konsonanter som verktyg för klangen i sången. 
Stycket är En fuglevise av Edvard Grieg där texten lyder ”jeg malte digtebilleder med legene 
farvespil”. På ordet ”legne” finns ett språng där Jane utgår från och lägger vikten på ”l” genom 
sin egen röst som hjälp för studenten för att ta sig upp i tonhöjd. Läraren slutar att spela piano 
vidare och upprepar ”med le” flera gånger. Eleven härmar lärarens spontana övning. Exempel 
på följande fras och övning från stycket: 

Figur 2: Utklipp ur noten En fuglevise av Edvard Grieg 
 
Flera av lärarna arbetar utifrån ett sätt där tal och sång kombineras, något som i föreliggande 
studie skulle kunna kallas för talsång. Denna talsång skulle kunna delas in i olika nivåer: prat, 
pratsång, talsång, sångprat och även ropsång. I Tinas undervisning får studenten även glida 
mellan tonerna i början av talsångsprocessen och vid ett senare tillfälle görs samma övning men 
med ord och meningar från stycket. Det är ingen puls och rytm inkluderat utan fokus på spon-
tanitet och naturlighet. Tina använder även uttryck som ” cry in the voice” för att skapa sångliga 
uttryck 
 
Helmer börjar lektionen direkt genom att säga ”mvooi” och studenten härmar. Han går vidare 
med ord som ”zai”, ”tröy” där fokus ligger på konsonanterna. Sedan sjungs dessa ord på en 
nedåtgående treklang (tonplatser  5-3-1). Fokus byts sedan till att ”öj” skall klinga längst. Stu-
dentens stycke bryts under lektionen ned i mindre delar där hon först får prata texten (prat) 
sedan prata den på olika tonhöjder (pratsång), därefter i sångens tonhöjd (sångprat) och tillslut 
sjungs den (sång). Även Tina använder sig av talsång i sin undervisning. Där finns även det 
som skulle kunna kallas för ropsång med, där studenten förstärker ljudet från sångpratet och 
istället ropar texten på tonhöjd. Detta kombineras även med att studenten samtidigt säger ”helt 
lös”, eftersom de vill att käken skall hänga helt löst. 
 
Helmer visar studenten en övning för att frigöra tungan som handlar om talsång på diftongen 
”ay”. Han säger även att övningen handlar om att frigöra tungan med klang”. Detta görs för att 
få fram ”direkta reaktioner” som appliceras i sången. Studenten får talsjunga med övertygelse 
och sedan applicera det i sången. Stycket som Tinas student arbetar med är Ave Maria av 
Gounoud/Bach och övningen görs på just texten” Ave maria” där ”ri” även blir en egen pulse-
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rande övning liknande en motorcykelmotor som gasar. Också här handlar det om språng i ton-
höjd. Det handlar också om ett underliggande legato och känslan av avspändhet. Exempel på 
noten och tonplatser i stycket Ave Maria ser ut på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:Utklipp ur noten Ave Maria av Bach/Gounoud 
 
I en uppvärmningsövning instruerar Tina studenten till att njuta av klangen på höjden. Läraren 
börjar ovanifrån och ned på konsonanterna” br” i circa en oktav och studenten härmar utan 
ytterligare verbala beskrivningar. Vid ett tillfälle i videoobservationen ber Tina studenten om 
att lyfta gomseglet, känna att hon har hög position och på ”i” -et tänka ”wiwiwi” istället för 
bara ett ”i”. Därefter sjunger de på diftongen ”oi” från ett högt läge till ett lågt och sätter det i 
stycket Ave Maria. Tina menar också att klangen och klangens färg sångligt sett är beroende av 
stil och epok. ”Om man sjunger en fransk Chanson, barockaria eller en Puccini måste man leta 
efter olika saker. Det kan vara en tätare klang, det kan vara en fylligare klang, en fetare klang, 
en smalare klang”. 
 
Klangen är med andra ord stilbestämd enligt Tina. Björn menar att producerandet av klangen 
kan handla om klangjustering, men att ”göra om sin röst” är inte önskvärt. Han menar snarare 
att han försöker att ”hitta en röst” hos studenten genom att skapa förutsättningar genom andning 
och liptrills (ett ”brr”ljud med läpparna). Jane beskriver att studenten inte skall ”da da da”( visar 
en staccato) men snarare göra en ”pyrarara” där hon sjunger ett legato. Hon lägger även till att 
inga ord skall sticka ut vilket enligt Jane har med egalitet och det hon kallar ”horisontaliet” att 
göra. Sångliga representationer används även av Björn. Han bryter till exempel ned stycket till 
en fras eller en mening, där studenten får sjunga på ”gom” istället för med text. Melodin arbetas 
med genom placeringen av ”gom” och sedan med text för att lyssna efter ändringar.  
 
Imitation och härmning kan också tolkas som en sånglig representation. Helmer menar att han 
utgår mycket från imitation av både ansiktsuttryck och klang i sin undervisning. Metoden är 
enligt Helmer lättare för lärare och elev med samma röstfack och eftersom studenter lär sig 
olika måste läraren undervisa på olika sätt. Om studenten har lätt för att lära sig genom imitation 
så måste den enligt Helmer ha en lärare som själv kan förevisa. En annan student kanske istället 
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behöver tydliga beskrivningar för att uppnå resultat. Dessutom påpekar han att lärarens ar-
betstempo skulle kunna ha betydelse för hur det jobbas med studentens klang. Om till exempel 
lärarens tempo är för högt i förhållande till studentens måste studenten hitta en ny lärare. Jane 
föredrar att inte använda sig av imitiation och härmning i undervisningen, men påpekar själv 
att hon till viss del gör det, särskilt med studenter av samma röstfack. Studenten härmar enligt 
Helmer intuitivt och ett klangligt resultat kan uppstå omedvetet vid till exempel förändringar i 
resonansrummen.  

5.2.3 Klang genom fysiska representationer  
Arbetet med klangen genom fysiska representationer förekommer oftare hos vissa sånglärare 
än hos andra. Tinas uppvärmning består av en kombination mellan fysiska rörelser och ljud. 
”Sträck dig mot himlen och låt rörelsen starta ljudet” är en av instruktionerna studenten får. 
Dessa fysiska representationer används enlig Tina för att spara tid i till exempel uppvärm-
ningen. Ljud, suck och studsningar med kroppen upp och ned hjälper studenten att spänna av 
och hitta direkt till de kroppsliga och fysiska representationerna. Dessutom får studenten göra 
en piruett medan hon sjunger vilket också är en fysisk ingång till klang enligt Tina. Hon utgår 
också från fysiska vibrationer i skelettet och gör detta genom talsång på ”hmm” och ”mmm”.  
 
Det finns enligt Björn inget under stämbanden som har med klang att göra. ”Klangen kan man 
ju känna att det vibrerar, men ingenting under stämbanden påverkar klangen”. Björn försöker 
alltid hitta ett fysiskt samband i sin undervisning. För att komma bort ifrån det abstrakta med 
sångteknik. ”Det är viktigt att man inte försöker att skapa en känsla hos någon”. Känslor för-
svinner enligt Björn när studenten går från lektionen och det som finns kvar är fysiska förnim-
melser som är beständiga. Björn anvnänder också fysiska representationer när han gestikulerar 
och förstärker det han säger genom att peka och visa med händerna. 
 
Det fysiska sättet att arbeta med klang finns även hos Jane men här för att  korrigera studentens 
spänningar. Studenten blir instruerad till att göra en rörelse med huvudet för att undvika spän-
ningar i nacke och hals. Uppmaningen är med andra ord att göra mer av det som är ett problem 
för att därmed få en avspänning. Hon visar även mycket på sig själv, tar sig till exempel på 
magen när hon pratar om stödet. Gester är för Jane nästan som ett teckenspråk eftersom me-
ningar och övningar ofta gestaltas hos Jane både verbalt och fysiskt genom gester. Detta görs 
för att förstärka det hon säger. Ett exempel på det är när hon pratar om kindbenen. Då håller 
hon händerna formade framför sina egna kindben för att visa rörelsen hon är ute efter. Ett annat 
exempel på Janes fysiska resurser är när hon ber studenten att våga att lita på luftflödet samtidigt 
som hon sträcker händerna horisontalt till varje sida. Jane beksriver studenten som blötmusku-
lär och menar att hon måste stramas och hitta sitt stöd. Den fysiska persontypen blötmuskulär 
är en av två möjligheter som Jane beskriver vid intervjutillfället. Den andra typen behöver av-
spänning och uppmjukning för att den redan är spänd och stel.  
 
Helmer frågar studenten om den ”känner att den är med” samtidigt som han håller sig på höf-
terna och skruvar dem fram och tillbaka. Helmer ber studenten om att också vara mer engagerad 
i ansiktet eftersom det då enligt Helmer ”händer här inne också” och visar munhålan med en 
rund hand. Han pratar till exempel om att studenten skall sjunga ett piano, men inte ett ”kropps-
ligt piano”. Med detta menas att studenten skall ställa in kroppen på ett forte och sedan hålla 
tillbaka. Målet är med andra ord att den kroppsliga aktiviteten skall skapa ett sångligt legato. 
Tina ber sin student att massera sina tinningar fysiskt och sedan beds hon att ”fylla ansiktet med 
klang”. Detta skulle kunna ses som en fysisk placering av klang i ansiktet. Exempel på andra 
fysiska representationer som framkom under videoobservationen var vägledning genom han-
dens placering. Tina håller sig till exempel överst på bröstkorgen eller tar på sin egen mun under 
medan studenten sjunger för att signalera var studenten behöver spänna av eller fokusera mer. 
Hennes hand visar även ibland tonen eller vibratots riktning.  
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5.2.4 Klang genom känslomässiga upplevelser 
Klang kan även gestaltas geom känslomessiga upplevelser. Detta kan innebära känslor genom 
till exempel metaforer och analogier, eller fysiska förnimmelser och känslor. Det ska enligt 
Björn alltid kännas bra i varje övning och målet är att studenten skall få en upplevelse av kun-
skapen. 
 

Men då måste det ändå vara så att om hon (studenten) tycker att det känns  
rätt, att hon hittar någonting, att det känns lätt och bra, riktning och att luften  
räcker, så har jag svårt att se något annat än att vi är på väg mot något som  
blir en väldigt bra klang tillslut, ja när hon sen skall börja att sjunga något  
annat. (Björn) 

 
Björn frågar studenten hur det känns efter varje övning. Om studenten tycker att en övning 
”känns lätt”, om det är en bra riktning och att luften räcker så är det enligt Björn på väg mot en 
bra klang. Om studenten däremot skulle tycka att det inte kändes bra eller lätt påpekar Björn att 
han inte trumfar igenom sina idéer. Han menar att det är viktigt att kommunicera med eleven 
om klang: ”Är eleven glad, ja då är vi på rätt väg”. För Helmer är iscensättingen genom känslor 
viktigt i alla övningar. ”Man behöver något att hänga upp det på så man hittar nerven i det”. 
Det skulle kunna tyda på att känslomässiga representationer kan användas som verktyg för att 
lösa olika sångtekniska problem. Tina arbetar också med klang genom känslomässiga represen-
tationer. Hon säger till exempel att studenten skall känna pusten glida igenom kroppen. 
”Sucket” som beskrivits under fysiska representationer har även en känslomässig faktor, där 
Tina ber studenten släppa allt hon tänker på. Målande språkbruk används av Tina genom ana-
logier som ”tänk dig att huvudet hänger som i en tråd från taket” eller ” sluka en elefant på 
insidan”. Vid ett annat tillfälle ber hon studenten tänka sig en gossoprans röst som skall härmas. 
Tina arbetar även med studentens uttryck genom att iscensätta ett ramverk innan studenten 
sjunger. Detta görs genom att till exempel be studenten uttrycka att hon tillber och längtar i 
stycket Pie Jesu eftersom den latiska texten betyder goda barmhärtiga Jesus, ge oss frid på 
svenska.   
 
Helmer menar att genom att skapa sceniska och bildliga förutsättningar för studenten uppstår 
en energi och pratar om en känsla framme i munnen som skapar hårdare väggar i munhålan. 
Klangen kan hittas geom sceniska bilder som exempel genom att ”öppna ressonansrummen” 
kombinerat med en förankrat kropp och energi i huvudet. Studenten måste med andra ord även 
tänka att den är aktiv. Han uttalar att:  ”När man överdriver, då kan det hända saker här inne”. 
Helmer arbetar med att få det han kallar ”ett bett i tonen” och ”en nerv” i tonen och frågar 
studenten efter ”mer energi” och ”en intention” för att uppnå detta. Med dessa representationer 
är syftet, enligt Helmer, att få fram vissa övertoner vilket görs genom bildliga verbala beskriv-
ningar. Han beskriver också att studenten måste ”känna vad som känns” för att kunna återgå 
till den känslan vid ett senare tillfälle. Janes känslomässiga representationer handlar om att stu-
denten skall känna att den tappar kontrollen när den sjunger på höjden. Både Helmer och Jane 
pratar om ett inre leende som verktyg. Helmer arbetar även känslomässigt med klang genom 
metaforer som till exempel att be studenten känna in stabilitiet och klang. Tina i sin tur menar 
att klangen kan beskriva emotionella fäger och beksriver klangen som både en inre och en yttre 
upplevelse. ”Klang är på ett sätt en inre och yttre upplevelse tänker jag. En upplevelse för den 
som skapar klangen och en upplevelse för den som lyssnar”. Vilken känsla som finns i den inre 
upplevelsen av klang påverkar med andra ord enligt Tina den yttre upplevelsen av klangen. 
Nyansen piano handlar enligt henne om färger och emotioner snarare än enbart decibel. Helmer 
använder  studentens känslor genom skådespel. Han pratar om att hålla kvar känslan genom 
hela stycket och att spela ut den i en karraktär: ”Jag vill att du överdriver den känslan, du får 
sjunga fel, det gör inget”. Ett annat sätt Helmer använder sig av känslor som representation i 
arbetet med klang är genom att säga att studenten till exempel skall tänka ett underliggande 
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legato. I detta fall la Helmer också till beskrivningen ”ett underliggande legato, ett kroppsligt 
legato” vilket gör att uttalandet även kan hänvisas till en kroppslig resurs genom verbala repre-
sentationer 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
Resultatet visar olika uppfattningar angående begreppet klang och variationer av arbetssätt med 
den vackra klangen. Resultatet visar även att det finns svårigheter med att och skilja klang, 
timbre och klangfärg ifrån varandra. Vissa lärare har som utgångspunkt att timbre är medfödd, 
medan andra tycker att klangen är medfödd, dock möjlig att optimera beroende på fysiska för-
utsättningar. Klangen ses även som både en yttre och en inre upplevelse. Uppfattningar och 
arbetet med klangen kan även vara både situationsbestämd, repertoarbestämd och personbe-
stämd. Resultatet visar ett mönster i uppfattningar om klang som medfödd eller utvecklingsbar 
vilket för vissa tycks upplevas ”fel”.  
 
Vissa undervisningssätt är mer fysiska än andra och vissa innehåller verbala beskrivningar och 
förklaringar. Vidare handlar andra sätt om känslomässiga och mentala processer för att uppnå 
en önskvärd klang. En stor del av resultatet handlar även om den vackra klangen som medfödd 
eller utvecklingsbar och hur detta visas genom tal och praktiskt i undervisningen. Ett arbetssätt 
som beskrivs handlar om sång genom tal, vilket formulerades som pratsång, talsång sångprat 
och ropsång. Klangen kan även åstadkommas genom känslor och skådespel. Dessutom kombi-
nationer av de olika representationerna uppmärksammats, som till exempel att studenten ska 
känna att käken är lös och även prata, pratsjunga och sångprata orden” helt lös”. Verbala repre-
sentationer används också för att förstärka känslor, fysiska och sångliga representationer vid 
exempelvis användandet av begreppen kroppslegato eller kroppspiano.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Dessutom disku-
teras föreliggande studies metod, arbetets betydelse och fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån den vackra klangen som medfödd eller utvecklings-
bar, där teman som bland annat berör medföddhet, utvecklingsbarhet, fysiskt eller abstrakt fe-
nomen, tabubelagda hållningar samt formuleringen av begreppen klang, timbre och klangfärg 
ingår. Vidare förs en diskution i relation till det socialsemiotiska perspektivet utifrån vikten av 
reflektion, vikten av multimodalitet och vikten av val av arbetssätt.  

6.1.1 Klangen som medfödd eller utvecklingsbar 

Den vackra klangen som medfödd eller utvecklingsbar 
Resultaten visar att uttalanden om en vacker klang skiljer sig mellan lärarna. Några av lärarna 
berättar vid intervjutillfället om att hitta sin klang och talar om vilka förutsättningar som finns 
i rösten. Arder (2006) beskriver till exempel resonansrummens fysiska form och Tjelland 
(2006) skriver om en medfödd klangfärg där de fysiska föutsättningarna som volym och vikt är 
avgörande för den vackra klangen. Dessutom menar Tjelland (2006) att det även kan finnas en 
medfödd personlighet hos studenten.Under observationen säger lärare att studenten ”har en 
vacker röst” vilket också skulle kunna kopplas till synen om en medfödd faktor. Enligt en av 
lärarna kunde studenten även tillhöra en viss kroppstyp vilket skulle kunna styrka uppfattningen 
bland vissa lärare om en vacker klang som en medfödd förmåga.  
 
I resultatet finns som kontrast till det medfödda även exempel på övningar som handlar om att 
något skall repeteras, övas eller skapas. Detta kan tolkas som att klangen istället är ett utveckl-
ingsbart fenomen där något kan förbättras. Christy (1990) menar att den vackra klangen kan 
produceras genom fantasi och känslor, och Medlyn (2016) menar att den beror på kroppslig 
aktivitet. Klangen som utvecklingsbar skulle kunna handla om att klangen arbetas med genom 
exempelvis konsonanternas placering (se ”legne farvespil”, figur 2) för att hjälpa vokalen att 
klinga ut. Andra metoder som också skulle kunna tolkas som utveckling av klangen är arbetet 
som fanns bland några av lärarna  med stödmuskulatur och förankring i kroppen. Bel canto-
traditionen beskriver detaljerat hur klangen ska åstadkommas genom övning. Christensen 
(1960) beskriver klang som motstridande aktiviteter som måste lära sig att samspela. En metod 
som visas i resultatet handlar om övningar genom talsång som sedan appliceras in i ett sångligt 
exempel. Metoden talsång kan tolkas som en uppfattning av ”en vacker klang” som utveckl-
ingsbar eftersom metoden innehåller olika steg av utveckling.  
 
Resultatet visar att några av lärarna tycker att klangen även är förändringsbar.  Klangen omtalas 
inte bara i flera nyanser av mer eller mindre klang, utan även klang med till exempel färg. Arder 
(2006) menar att vokalfärgen skapas av formanterna  och Sundberg (2016) menar också att 
formantfrekvensen utgör en rösts klangfärg. Även Store norske leksikon (2019) beskriver for-
manterna som tongrupper som ger klangfärg. Omklangen är förändringsbar av till exempel for-
manter, skulle det betyda att den är utvecklingsbar? En tredje tolkning, förutom medfödd och 
utvecklingsbar, skulle kunna vara att se den vackra klangen som påverkningsbar. Klangen som 
påverkningsbar skulle i sådana fall  innebära att den vackra klangen är medfödd, men att den 
skulle påverkas till att bli mer eller mindre av något i någon riktning. Christy (1990) beskriver 
tonens mål som påverkningsbar genom klanglig variation. Resultatet i föreliggande studie visar 
att klangen till exempel också kan påverkas av det fysiska rummet eller ändras genom det som 
kallas för klangrummen (resonansrummen). Klang som begrepp skulle därför kunna ses som 
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en synonym till resonans, där resonansen påverkas av lokal och person och därför är påverk-
ningsbar. Detta stämmer även överens med resultatet där lärarna pratar om att göra om sin röst 
eller härma någons klang, i designteori kallad mimesis (Selander & Kress, 2017).  
 
I resultatet framkommer det att klangen även kan bero på medfödda faktorer som inte har med 
rösten att göra. Enligt beskrivningen behöver inte den vackra klangen bero på vem som under-
visas studenten, snarare hur det undervisas. Dessutom menade läraren att även frågan om vem 
som undervisar är relevant för studenters klang. Läraren menade med andra ord att studentens 
klang kunde vara ett resultat av lärarens arbete. Skulle det kunna betyda att det kan finnas en 
medfödd inlärningsförmåga( hur studenten lär sig)  men även en medfödd utlärningsförmåga 
(lärarens agens)? Dessa medfödda övriga förmågor kunde enligt resultatet handla om att om 
det läraren kallar en oförmåga hos läraren. Ett exempel på denna oförmåga var att läraren  till 
exempel inte kunde imitera klang med en student. Enligt läraren skulle det kunna vara avgö-
rande hos vissa studenter som  enbart kan lära sig genom imitation och mimesis. Tidigare forsk-
ning av Pramling Samuelsson et al. (2009) visade att  lärarens praktiska yrkesteori och handling 
var viktigt för barnens utveckling i estetiska ämnen. Skulle det kunna betyda att studenters 
vackra klang istället skulle kunna bero på valet av lärare än att handla om medfödda eller ut-
vecklingsbara förmågor? Kempe & West (2010) menar att det konstnärliga handlar om sociala 
konstruktioner och sociala överenskommelser i samhället.  Ur detta perspektiv, skulle det även 
kunna finnas ett krav på att ha en utvecklingsbar och förändringsbar klang? 

Den vackra klangen som fysiskt eller abstrakt fenomen 
En annan faktor som skiljer lärarnas uppfattning angående klang handlar om hur begreppet 
används. Vissa av lärarna omtalar klang som någon typ av fysiskt fenomen där klangen kan 
”fylla ansiktet” eller ”läggas i stämbanden”. Det finns även uttalanden om mängden klang 
(mycket eller lite) och utförande (hård, mjuk) vilket skulle kunna tolkas som att klangen styrs 
av kroppsliga parametrar snarare än till exempel yttre faktorer som resonansen från det fysiska 
rummet. Detta kan kopplas till Lehmanns (1902) beskrivningar av att placera en klang på olika 
punkter i ansiktet för att uppnå en bärande klang. Vidare beskriver Arder (2006)  klang som att 
sjunga i en mask och Eken (1998) förespråkar av fokuseringstekniken.  Lärarna beskrev enligt 
resultatet klangen som något som kunde placeras eller användas i olika mängd och då kunde 
hittas och även placeras både i stämbanden och i ansiktet. Klangen kan med andra ord utifrån 
detta  tyckas vara ett fysiskt fenomen. Om klang kan omtalas som fysiskt, skulle det även kunna 
sägas vara medfödd?   
 
Ericksson (2016) menade att klangen är ett resultat av olika faktorer, vilket skulle göra klangen 
till ett abstrakt fenomen. I studien försökte sångarna  att matcha klangen och timbren med sti-
mulans av vibratot och Tetrazzini (1975) menade att en naturlig röst kunde produceras. I resul-
tatet beskrev några av lärarna klangen i mängd och vikt.  Utifrån detta, skulle klangbegreppet 
istället kunna tolkas som ett abstrakt fenomen? Tecken på att klangen skulle kunna finnas som 
något fysiskt fenomen är som resultatet visar uttalanden från lärarna om att klangen måste  
hänga ihop och att studenten inte ska släppa taget om klangen i det som då beskrivs som en 
nerv. Om klangen även kan hållas och släppas, eller vara mer eller mindre sammanhängande, 
skulle det kunna betyda att klangen kan ses på som ett fysiskt fenomen? Resultatet visar även 
att klangen uttryckligen beskrivs av lärare som en upplevelse, både för sångaren själv och åhö-
raren. Uttalandet skulle snarare innebära känslomessiga representationer som påverkningsbara. 
Klangen omtalas med andra ord som både ett fysiskt och abstrakt fenomen oberoende på vilket 
synsätt lärarna har på klang som medfödda eller utvecklingsbara förmågor.  
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Tidigare forskning inom området kan tyckas baseras i stor grad på mätningar av klang, snarare 
än beskrivningar och uppfattningar av den.  Mainka et al. (2015) gjorde mätningar av struphu-
vudets påverkan på röstens klang, Cleveland (1977) analyserade formantfrekvenser och 
McHenry (2014) undersökte bland annat skillnader som uppstår i struphuvudet innan en ope-
raföreställning. Forskning av Kubo et al. (2017) visar att utformandet av kontrollparametrar för 
röstklang var svårmätbart på naturliga röster, men lättare på konstgjorda vilket skulle kunna 
visa på röstens komplexitet. Å ena sidan skulle det utifrån detta kunna tydas som att den vackra 
klangen är ett fysiskt fenomen som ska mätas. Å andra sidan, skulle det kunna vara så att en 
stor mängd av nuvarande forsknings mål om mätning utgör ett direkt fokus på arbetet med 
klangen snarare än uppfattningen om den?  

Direkt eller indirekt arbete med klang 
Resultatet visar att det arbetas med klang på olika sätt bland lärarna. Vissa av lärarna väljer 
enligt resultatet att arbeta direkt med klangen medan andra väljer att arbeta med klang som ett 
resultat av andra övningar (indirekt). I bel-canto-traditionen beskrivs till exempel käkens, tung-
ans och struphuvudets position under fonation noggrant. Dessa detaljerade beskrivningar för en 
vacker klang skulle kunna vara exempel på ett arbete direkt med klang. Direkta intruktioner om 
klang beskrivs även av Arder (2006) som menar att klangen förstärkas genom formanter och 
Sundberg (2016) som menar att klangfärgen beror på formantens frekvens. Som resultatet visar 
får till exempel en student i uppdrag att tänka en känsla för att sedan gestalta den i sång. Detta 
skulle kunna tolkas som ett direktarbete med klangen eftersom klangens resultat står i fokus. 
Om klangens fokus är direkt utan inblanding från andra kroppsliga aktiviteter, skulle det kunna 
vara så att et direktarbete med klangen då handlar om en uppfattning angåede medfödda eller 
påverkningsbara förmågor? Ett exempel från resultatet på ett direkt arbete skulle kunna vara 
när klangen ses som ett fysisk och studenten frågas om att placera klangen. Placeringen skulle 
då kunna tillhöra kategorin direkt arbete. I resultatet framkom även ett arbetsätt med klang 
genom talet där det indirekt arbetas med klang i olika steg i exempelvis det som kallades 
talsången. Talsångens olika steg beskrivs som medel för att uppnå något annat, vilket därmed 
kan tydas som et indirekt arbete. Skulle ett indirekt arbete med klang därmed kunna sägas vara 
en uppfattning av klang som en utvecklingsbar förmåga? Hur som helst beskrivs metoden 
klangsång genom olika utvecklingssteg för att nå ett resultat.  

Tabubelagda hållningar 
De kan tyckas finnas tabubelagda hållningar enligt resultatet. Studenterna beskrivs som talang-
fulla, att de ”har en vacker röst” och även som ”begåvade” och ”musikaliska”. Det har även 
beskrivits att det har funnits där sedan barndomen. En lärare avbryter sig själv och omformule-
rar sig när den är på väg att säga något i stil med att vackra röster enbart finns hos vissa personer, 
vilket skulle kunna tyda på en medfödd syn som en bland vissa socialt tabubelagda hållningar. 
Det kan i några av lärarnas undervisning tyckas som att arbetet med klang snarare handlar om 
att plocka bort störande moment så den medfödda klangen kan komma fram, vilket också kan 
tyda på ett synsätt om den medfödda klangen, men som inte är uttalad. Andra arbetar på lekt-
ionstid med att etablera goda förutsättningar för klang, vilket skulle kunna tolkas som att det 
bara är för den medfödda klangen att komma fram. Bryman (2018) förespår att det i forskningen 
möjligtvis kan uppstå känsliga situationer och att det kan bli svårt att få fram sanningar och 
genuina tankar. På grund av valet av kombinationsmetoden med video och intervju har området 
klang ändå kunnat studeras tilltrots för eventuella känsliga situationer. Hållningar och meningar 
har kunnat lyftas fram antingen de var verbala eller praktiska. Eftersom situationen var ny för 
lärarna i studien skulle, enligt Calderhead (1989), orden i deras uttalanden kunna komma ut 
något okontrollerat eller omedvetet. Det skulle kunna vara en ytterligare förklaring till ordval 
och osäkerhet kring formulering av begreppen och uttalanden om medfödda kontra utveckl-
ingsbara förmågor.  
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6.1.2 Begreppen klang, timbre och klangfärg 

Begreppen som ej användbara 
Lärarna kunde enligt resultatet inte heller enas om betydelsen av begreppen klangfärg och 
timbre, vilket stärker resultatet om att begreppen inte skulle kunna vara användningsbara. Där-
emot kunde alla lärarna enas om att klang var ett svårdefinierat begrepp och att det hos alla 
fanns tendenser till att vissa faktorer av klangbegreppet sågs som medfödda. Dock var de   oense 
om vilka faktorer som är medfödda eller ej. Målet med en undervisningssituation kan tyckas 
vara kommunikationen mellan lärare och student och att bli förstådd från båda håll. Nyansering 
och konkretisering samt medvetenhet kring undervisningen och begreppets plats i lärarnas vo-
kabulär, alltså hur de talar om begreppen, skulle då kunna ses som relevant. Till områdeskapitlet 
var det svårt att hitta bakgrundsinformation i form av till exempel läroböcker som beskriver hur 
begreppet klang kan användas. Detta skulle även kunna tala för att begreppet inte bör användas 
om det inte finns en utgiven eller bekräftad nyanserad innebörd och instruktion. Resultatet visar 
att lärarnas uttalanden finns med under flera av de teman som presenteras i resultatet, vilket 
ibland medför motsägningsfulla uttalanden. Ett exempel på det är att en lärare vid ett tillfälle 
uttrycker att undervisningen inte bör innehålla känslor, men vid ett annat tillfälle berättar att 
den ofta frågar hur studenten känner. Om inte lärarna själva är medvetna om sin undervisning 
eller betydelsen av begrepp som används, hur mottas detta av studenten? Å ena sidan skulle det 
kunna vara så att begreppet klang används på olika sätt från situation till situation. Å andra 
sidan, skulle det kunna handla om att begreppet har olika tolkningar och innebörder beroende 
på situation och lärare? Det skulle ,om så är ,kunna bli en situationsbestämd användning av 
begreppen klang, timbre och klangfärg. Eken (1999) beskriver att lärare och student kan ha 
interna överenskommelser. Utifrån detta skulle det kunna finnas en risk att klang betyder en 
sak hos en lärare och en annan sak hos nästa, vilket kan skapa en förvirring för studenten. Det 
kan även vara så att de sociala överenskommelserna också stämmer lärarna emellan. En tredje 
tolkning skulle kunna vara att begreppen i nuläget används med både medvetenhet och omed-
vetenhet gällande betydelsen, och det även kan tänkas handla om inlärda vanor och tradition av 
att använda sig av ordet ”klang” i olika sammanhang. Dessutom påpekade en av lärarna i resul-
tatet att begreppet klang hade en tendens att få för mycket uppmärksamhet i undervisningen 
med tanke på arbetet med den, men även för studenten själv när den övar. Risken var enligt 
läraren att andra viktiga moment glöms bort. Enligt Selander och Kress (2017) är just uppmärk-
samhetsfokus i undervisningen viktig att ta hänsyn till. En slutsats av det skulle kunna vara att 
inte bara begreppet skulle kunna ses som problematiskt att uppmärksamma utan även fenome-
net i sig som kunde tyckas ha fått för stor plats. 

Formulering av begreppen 
En gemensam innebörd av begreppen klang, timbre och klangfärg tycks inte i nuläget existera 
enligt resultatet. En av lärarna menar att timbren är medfödd och beskriver den som sångarens 
fingeravtryck. Vidare menar samma lärare att klangfärgen kan förändras utifrån gestaltning av 
affekt och emotion. Sundberg (2009) menar att klangfärgen (timbren) gör att två toner på 
samma tonhöjd låter olika beroende på vem som sjunger. Eftersom två lika toner enlig Sund-
berg kan låta olika utan någon ytterligare beskrivning till hur eller varför, skulle då timbre 
kunna tydas vara en medfödd faktor i rösten? Klangfärgen förklaras enligt Sundberg hänga ihop 
med vokaler. Detta skulle det kunna tyda på att klangfärgen är påverkningsbar beroende på till 
exempel vokaler. Christys (1990) beskrivning av klangfärg kan också ses som påverkningsbar. 
Arder (2006) beksriver beskriver vokalfärg och klangfärg som synonymer. Enligt detta resone-
mang, skulle det kunna finnas en möjlighet att timbren kan sägas tillhöra den medfödda kate-
gorin och att klangfärgen skulle kunna vara påverkningsbar ? Genom ultraljudsbilder visar 
Björköy (2000) hur klangen bildas i ansatsröret. Klangen skulle i den forskningen kunna ses 
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som en egen faktor och inte till exempel ett samlingsbegrepp för begreppen timbre och klang-
färg. 
 
I till exempel studien av Erickson (2018) värderades olika röster efter olika röstkvalitéer med 
ljus eller mörk timbre. Resultatet visade inget om medfödda eller utvecklingsbara förmågor 
utan enbart resultatet av ljudet. Det var hellre ingen begreppsnyansering av klang, timbre eller 
klangfärg.  Dock var denna studie skriven på engelska. Skulle lärarnas olika uttalanden kunna 
bero på en språklig problematik i att ”timbre” på engelska inte nödvändigtvis skulle ha samma 
innebörd som ”timbre” på svenska? Skulle det även betyda att det svenska ordet timbre är en 
nyansering av språket som inte finns på samma sätt i till exempel engelskan? Det behöver dock 
varken betyda att timbren är medfödd eller ej. Timbre på engelska skulle helt enkelt enbart 
kunna betyda ”klang”. Utifrån detta, skulle det kunna vara så att det i nordiska språk finns en 
unik nyansering som inte finns på andra språk? Tjellands (2006) tredje variant av klangens 
beskrivning handlar om en medfödd rösttyp. Förklaringen beskrevs av henne som en 
färg/timbre(svenska) i rösten. Eftersom begreppet klangfärg inte används, utan enbart färg, kan 
det tolkas som att timbren är den individuella klangen, som några av lärarna beskriver som det 
medfödda fingeravtrycket i rösten. Klangfärgen skulle då kunna ses som påverkningsbar av till 
exempel vokaler och vokalplacering, och begreppet klang skulle kunna användas om utveckl-
ingsbara faktorer i rösten. En definition utifrån en kombination av alla lärares uttalanden skulle 
kunna vara följande: 
 

Klang är utvecklingsbart hos alla individer och formas genom fonation i ansatsröret. 
Det är inte ett samlingsbegrepp för till exempel begreppen timbre eller klangfärg. 
Timbre är det du är född med, ditt fingeravtryck i rösten och det som gör att varje 
individ låter olika. Klangfärgen kan förändras utifrån vilken affekt och emotion som 
gestaltas eller genom vokaler och vokalfärg.  

 
Formuleringen skiljer med andra ord på begreppet klang, timbre och klangfärg i frågan om 
medfödd och utvecklingsbart. Formuleringen skulle kunna betyda att lärarnas uttalanden om en 
vacker klang som medfödd istället kan handla om till exempel studentens timbre. Gestaltning 
av affekt och emotion som anses viktiga i undervisningen enligt några lärare  skulle kunna 
platsa under begreppet klangfärg enligt definitionen. Det som gör att en individ låter unikt kan 
med andra ord handla med timbren. Det är på så sätt inte en fråga om fenomenet klang finns, 
utan snarare en fråga om lärarnas synsätt och arbete med ”en vacker klang” hos en sopran. 

Utifrån ett multimodalt perspektiv 
Resultatet visar vilka resurser som används för arbetet med klang som skulle kunna kopplas till 
transformationscykeln av Selander och Kress (2009). I den första transformationscykeln ingår 
formativ bedömning, som i föreliggande fall skulle kunna vara att studenten får känna efter i 
kroppen efter en övning. Den andra transformationscykeln kan i föreliggande fall relateras till 
hur lärare summativt värderar arbetet genom att ställa frågor om hur studenten gjorde i öv-
ningen, vilket igen skulle kunna ses som ett försök på att locka fram det Selander och Kress 
kallar förkroppsligad kunskap som fikseringspunkt. Meningsskapandet konstrueras enligt Bry-
man i samspelet, men även genom samspelet. Som resultatet visar upplevde några av lärarna 
att enbart verbala representationer kunde leda till en typ av inflation där studenten slutade lyssna 
eller reagera på informationen. Detta skulle kunna tala för vikten av multimodalitet i undervis-
ningen. I Sandberg Jurströms (2016) studie framkommer att studenterna kan gå miste om kun-
skap på grund av lärares metodiska val och riktningar. Oberoende av eventuella utvecklingsbara 
eller medfödda förmågor, skulle det utifrån detta kunna tänkas att den vackra klangen snarare 
kan bero på lärarens arbetssätt?  
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6.2 Metoddiskussion  
Metoden i föreliggande studie baserar sig på videoinspelade lektioner och efterföljande inter-
vjuer av fyra olika lärares uppfattningar av begreppet klang. Kombinationen med video och 
intervjuer valdes eftersom Calderhead(1981) menade det kunde ge möjlighet till förklaringar 
både praktiskt och verbalt.  Videoobservation kunde enligt Björndal konservera data. Och nter-
vjuerna kunde enligt Brymann(2018) ge möjlighet att tolka världen. Val av metod visade sig 
vara fruktbart eftersom åtkomsten av information kunde nås från olika vinklar och uttryck vid 
olika tillfällen, både med och utan sångstudenten i rummet. Studiens mål var att ge en inblick i 
några utvalda sånglärares uppfattningar angående begreppet klang. Genom användningen av 
video och intervjumetoder hittades både fysiska, sångliga, verbala och känslomässiga represen-
tationer. Dock skulle mer ingående observationer och intervjuer varit att föredra för att ytterli-
gare undersöka begreppet eftersom det skulle kunna ge en större tyngd och bredare vy åt resul-
taten. Detta skulle till exempel kunna göras genom flera videoobservationer av samma lärare, 
antigen med samma student eller med flera studenter. Den etnologiska rollen enligt Bryman 
(2018) skulle då med andra ord prioriteras i större grad än i föreliggande studie och forskningen 
skulle kunna få större tyngd. På grund av föreliggande studies omfång, tid och ekonomi var 
detta inte möjligt att genomföra.  
 
Val av datainsamlingsmetod med video och intervju skapade som förväntat ett djup i studien. 
Målet var att lärarna själva vid intervjun skulle kommentera sitt eget arbete och berätta om hur 
de arbetar med klang enligt metodbeskrivningen av Calderhead (1989). Detta för att ge möjlig-
het till beskrivning av övningar och för att jag som forskare inte enbart skulle tolka handlingar 
utifrån videoobservationen. Dock var inte alla lärare lika insatta i metoden stimulated recall-
intervjuer, vilket gjorde att det oftast var jag som forskare som fick stanna videon när lärarna 
pratade eller föreslog att hoppa fram i filmen om det var tydligt att filmen inte visade klang-
relaterade moment. Detta problem kunde varit löst om det innan intervjun hade skickats ut in-
formation om vad som krävdes av läraren för att genomföra en striktare variant av stimulated 
recall-intervjuer. Dessutom hade mer tid än 60 minuter för intervju och filmanalys varit att 
föredra eftersom flera av lärarna tycktes vilja se hela filmen. Anledningen till tidsåtgången var 
friheten som gav till att prata fritt som i ett vardagligt samtal, som även förespråkas av Kvale 
och Brinkmann (2009). Tidsaspekten fanns även i transkriberingsperioden där det uppkom en 
stor mängd data från både intervjutranskriptionen och videotranskriptionen. Å ena sidan kunde 
ljudet från videon transkriberas i samband med intervjutranskriptionen. På så sätt kunde det 
som lärarna väljer ut som relevant i filmen tydligt komma fram och resterande data kunde där-
med sorteras bort. Å andra sidan kunde information som för studien var värdefull falla bort med 
anledning av lärarnas ovetande om metod och analyssätt. Av den anledningen valdes det att 
göra två transkriptioner, en av intervjun och en av videonobservationen. Dessutom	kommen-
terades	 inte	gester,	blickar och andra fysiska synliga tecken på samma sätt som förväntat, 
något som kunde ha varit av relevans att ha med i en multimodal studie.  
 
Under intervjun ställdes följdfrågor, vilket också kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Det 
har däremot försökts att undvika ledande frågor. För att ta reda på lärarnas kunskaper om be-
greppet kunde en specifik fråga ha ställts om detta. Dock framkom deras hållningar och relation 
till begreppet genom andra frågor som till exempel ”Vad betyder begreppet klang för dig?”. 
Det fanns med andra ord inga faktafrågor, utan målet var lärarnas uppfattningar angående be-
greppen. 
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6.3 Arbetets betydelse 
Klang tycks vara centralt i sångundervisning. Det pratas om, bildas, lockas fram eller lyssnas 
till. Att definiera olika lärares uppfattningar angående klang skulle därmed vara relevant i en 
sångares eller sånglärares yrkesprofession. Förhoppningsvis kan föreliggande studie bidra till 
medvetenhet kring användningen av begreppet klang, till undervisningens beståndsdelar gäl-
lande klang och multimodalitets betydelse i arbetet med klang. Sångundervisning föregår troli-
gen mestadels mellan två personer bakom stängda dörrar och risken finns att läraren fastnar i 
mönster eller i vanor utan att reflektera, värdera och utvecklas. Ur det perspektivet styrks före-
liggande studies vikt enligt mig genom att tvingas medvetandegöra och formulera kunskap som 
annars kan verka självklar.  
 
Resultatet visar på svårigheten med definitionen av klangbegreppet och även stora skillnader i 
uppfattningen av vad det betyder. Diskussionen, formuleringen och nyanseringen har betydelse 
för mig som sångare och sångpedagog eftersom föreliggande studie har väckt en medvetenhet 
i hur jag kan använda mig av begreppen. Vidare har jag funderat på om det inte ens är ett 
relevant begrepp, utan snarare användningen av timbre och klangfärg som är det viktiga. Dess-
utom kan föreliggande studie bidra till reflektion kring arbetet med klang genom direkt eller 
indirekt fokus på den, samt uppfattningar om den vackra klangen som ett fysiskt eller abstrakt 
fenomen. Vidare skulle föreliggande studie kunna bidra till ett ställningstagande till en yrkes-
profession som sångare eller sånglärare med uppfattningar om klang som medfödda, utveckl-
ingsbara eller påverkningsbara förmågor. Dessa förhållningssätt kommer troligen att påverka 
val i undervisningen och smittas över på elever och studenter. Förhoppningsvis är den även av 
betydelse för andra instrumentlärare, klasslärare, körledare och musiklärare. Om en läsare inte 
visste om komplexiteten i användandet av klangbegreppet innan läsningen skulle föreliggande 
studie kunna bidra till att vägleda till hur det skulle kunna användas, och att medvetandegöra 
vad klang, timbre och klangfärg betyder för den personen. Flera av lärarna sade att de tyckte 
föreliggande studies tema var relevant för yrkesprofessionen. 

6.4 Fortsatt forskning  
Att definiera olika lärares uppfattningar angående klang har i föreliggande studie inneburit att 
definiera begreppet, vad som menas med en vacker klang och hur det arbetas med klang. Genom 
andra metoder kunde andra perspektiv lyftas fram eller prioriterats. I vidare forskning skulle 
frågan om vad som definierar en vacker klang kunna prioriteras i större grad. I det skulle även 
klangideal från ett historiskt perspektiv tills nu kunna lyftas fram och även olika lärares upp-
fattningar angående hur röster klingar. Dessutom skulle lärares uppfattningar angående klang 
och klangideal kunna studeras utifrån intervjuer, men med forskarens egna tolkningar av den 
klingande undervisningen. Detta leder in på ett nytt ämne där det klingande resultatet jämförs 
med lärarens intention och metod. Här skulle även föreliggande studie kunde ligga till grund. 
En frågeställning skulle kunna vara i stil med ”På vilka sätt skiljer klangideal sig från lärare till 
lärare?”. I föreliggande studie frågades lärarna vad som ansågs vara vacker kontra icke-vacker 
klang, men studentens klingande resultat var inte i fokus. Föreliggande studie skulle även kunna 
göras i flera olika sammanhang med flera instrumentgrupper och röstfack. Kanske skiljer 
klangen och klangidealet sig från alten till tenoren? Och kanske finns det klangfärg och även 
timbre nyanserat på andra sätt på till exempel flöjt, fiol, saxofon, trummor och gitarr, eller i en 
kör? Hur skulle timbren beskrivits i dessa sammanhang? 
 
Arbetet med klang studerades i föreliggande studie utifrån utvalda lärares syn. Intressant vore 
även att studera arbetet med klang utifrån ett genusperspektiv. Kan det finnas skillnader i hur 
män arbetar med klang kontra hur kvinnor gör det? Kan det finnas skillnader i metodik, and-
ningstekniker, känslorepresentationer, jämställhet, maktförhållanden och kommunikation i 
undervisningen? Härmning och imitation av klangen kanske också påverkas av kön? 
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I resultatdiskussionen formulerades en definition av begreppen klang, timbre och klangfärg. 
Denna beskrivning skulle kunna ses som en hypotes och sedan testas genom både kvalitativ 
men också kvantitativ forskning. Intressant vore även att göra studien i andra länder än Sverige 
för att testa om klangen tolkas på samma sätt på andra språk och i andra kulturer, stilar och 
även epoker. Resultatdiskussionen visade även på misstankar om att betydelsen av timbre inte 
behövde vara samma på alla språk. Andra tankar som har uppstått under arbetets gång är därför 
om timbre enbart är ett nordiskt fenomen, hur gammalt det är och innebörden av det. Kanske 
skiljer man inte på klang och timbre i andra kulturer? 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
Intervjufrågor  
 
Generella frågor:  

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  
2. Hur många års högre musikutbildning har du? 
3. Är du aktiv sångare själv? Och ca hur ofta har du egna uppdrag? 
4. Hur gammal är du och hur gammal är sångstudenten? 
5. Hur länge har din student sjungit hos dig? Kontinuerligt? 

 
Frågor om uppfattningar angående klang: 

1. Vad innebär en vacker sopranklang för dig?  
2. Och vad är inte det? 
3. Vad innebär begreppet klang för dig? 
4. Vad innebär begreppen timbre och klangfärg för dig? 

 
Analys av videon samt frågor om arbetet 

5. Hur jobbar du med en vacker klang/timbre i din undervisning?  
- Någon speciell metod? Baserad på erfarenhet?  
- Någon speciell skola?  
- Fokusering? Utifrån placering? 
- Skillnad med sopraner mot andra röstfack? 
 

Medfödd VS utvecklingsbart 
6. 	Går	det	alltid	att	arbeta	fram	en	viss	önskad	timbre	eller	klang?	På	vilket	sett? 
7. 	Kan	det	vara	så	att	det	inte	fungerar,	och	vad	kan	det	i	så	fall	bero	på?	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


