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SAMMANFATTNING

   Detta är en fallstudie som handlar om arbetet med en sångelev som påstod sig inte
kunna sjunga. Eleven hade byggt upp stora mentala hinder kring sin sångförmåga, och
studien tar upp dessa hinder samt de processer som utlöstes vid försöken att komma runt
dem. 
   Syftet med studien är att undersöka tankegångarna kring undervisningen av eleven
samt de övningar som användes. Studien belyser också de processer eleven och läraren
gick igenom samt diskuterar deras betydelse och innebörd.
   Studien bygger på lärarens anteckningar från 30 lektionstillfällen, utspridda på ca två
år, samt lärarens och elevens reflektioner efteråt.
   Resultatet visar några av de processer som bildades under arbetets gång, samt att
eleven kunde klara av mer än hon trott var möjligt genom att utveckla rätt inställning
och ha tillgång till bra verktyg.

Nyckelord: Fallstudie, sång, mentala hinder, processer

ABSTRACT

   This is a case study about a singing student who was certain she could not learn to
sing. The student had built up great mental obstacles around her singing ability, and the
study brings up these obstacles and the processes involved while trying to overcome
them.
   The purpose of this study is to look into the train of thoughts around the teaching and
the exercices used. The study also illuminates the processes the student and the teacher
went through together, and discusses their meaning and consequence.
   The study is based on notes made by the teacher during 30 lessons, spread out over a
period of about two years, and reflections made by teacher and student afterwards.
   The result shows some of the processes formed during the work, and that the student
cuold manage more than she thought was possible by developing the right attitude and
by gaining access to suitable tools. 

Key words: Case study, singing, mental obstacles, processes
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FÖRORD
Jag vill tacka min handledare Lars Lundström för ovärdeliga kommentarer och
reflektioner som har gjort mig medveten om vad jag egentligen har skrivit när hemma-
blindheten har slagit till som värst.
   Tack också till Susanne, Fabian och Maria för att ni tog er tid att läsa och reflektera.
Det är alltid bra med ett par utomstående ögon som inte är så insnöade på ämnet som
jag.   
   Detta arbete vill jag tillägna Karolina, för att hon genom sitt engagemang och enorma
mod har stärkt mig i min tro att sång är något av det mest fantastiska man kan hålla på
med!
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1. INLEDNING
   Att kunna uttrycka sig i sång är någonting som alla människor borde ha tillgång till.
Det borde vara lika naturligt att sjunga som att tala. 
   För omkring 100 år sedan såg vårt samhälle helt annorlunda ut och den stora mängd
nedtecknade folkliga visor som finns, vittnar om att sång var en naturlig del av var-
dagen. Man sjöng givetvis som vi gör vid alla kyrkliga tillfällen, så som gudstjänster,
dop, bröllop, begravningar och annat, men man sjöng också när man arbetade och när
man träffades om kvällen efter avslutat dagsverk.    
   Det fanns visor för alla tillfällen; friarvisor, kärleksvisor, vaggvisor, skämtvisor,
julsånger, danslekar och självklart dryckesvisor. Det fanns också en stor mängd visor
som hade tydliga funktioner, där det kanske främsta exemplet är vallmusiken, som till
stor del användes som ett kommunikationsmedel vid fäbodarna om sommaren. Man
använde sig av kulning för att meddela sig med varandra och det fanns en melodislinga
för de flesta tänkbara situationer som kunde uppstå, så som borttappade kor, varning för
rovdjur och kallelse till festligheter. Det kunde till och med vara så att varje fäbodkulla
hade sin egen signaturmelodi så att man alltid visste vem det var som kulade.
   Sången hade också en viktig funktion i ungdomarnas uppväxt. Många av de danslekar
man lekte och sjöng innehöll parbildande moment och många berättande visor av- 
slutades med någon slags sensmoral, vilket hade till syfte att lära de unga samhällets
dolda normer. 
   Det var i detta samhälle helt naturligt att sjunga. Det fanns de som ansågs skickligare
än andra, men det betydde inte att övriga för den skull var tysta. Sångens funktion i
vardagen var så stark att man i många fall inte brydde sig om hur det lät. Det viktiga var
att det fungerade.
   Tyvärr ser verkligheten för många människor annorlunda ut idag. Någonstans på
vägen har sången blivit allt mer skiljd från oss, och den är nu snarare en färdighet än
något som anses naturligt för alla att utöva. Vad detta beror på är svårt att fastslå exakt,
men jag tror personligen att en stor bidragande orsak är den ökade kommersialiseringen
av musik. Man kan idag tjäna pengar på och till och med leva av sin sång, vilket har
skapat ett kändisskap kring många av dem som gör detta. Risken med detta blir en
generell kategorisering i de som kan och de som inte kan sjunga. På senare tid har det
dessutom blivit populärt med talangjakter och TV-program, som Idol, där man många
gånger underblåser denna kategorisering.
      En annan faktor för många i dagens äldre generationer är det gamla skolsystemet
med obligatoriskt betyg i sång. Jag har träffat många som fått sitt öde beseglat på grund
av att de inte klarade av uppgiften att gå in ensam och sjunga upp för musikläraren, med
följden att de fick streck i sång. För de flesta blev detta svart på vitt att de inte kunde
sjunga, och många gånger ett oöverstigligt hinder.
   Parallellt med denna utveckling tycker jag mig ändå skönja något slags undertryckt
behov av sång hos många människor jag möter. Inte minst har det den senaste tiden
blivit väldigt populärt med Våga Sjunga-körer och andra former av gemensamma
mötesplatser för sång, långt utanför den kommersiella världen. Dessa har oftast som
syfte att inspirera människor att våga uttrycka sig i sång för sin egen skull. Dessutom
publiceras allt fler studier som visar på den positiva hälsoeffekt som bl.a. körsång ger. 
   Jag vill hoppas att detta är början på en väg som leder mot ett samhälle där sången åter
är var mans egendom.      
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2. SYFTE, METODVAL SAMT
PROBLEMFORMULERING
    
    Mitt syfte med detta arbete är att belysa några av de processer som ägde rum i mötet
med en av mina elever, här kallad Karolina. Jag vill också redogöra för och diskutera de
tillvägagångssätt vi använt oss av. I anslutning till detta vill jag också diskutera de
eventuella lärdomar om sångundervisning i allmänhet jag kan ha fått av detta fall. 
    Eftersom jag redan innan jag började med arbetet hade haft lektioner under ett års tid
med Karolina, kändes det naturligt för mig att utföra arbetet i form av en fallstudie, som
analyserar de lektioner vi har haft samt diskuterar vad som hänt och konsekvenserna av
det. 
   Det kändes också viktigt att få med elevens synvinkel, varför jag dels bad henne att
med egna ord och utan fasta frågor skriva ner sina tankar kring sångundervisningen.
Dels genomförde jag också ett klargörande samtal med henne med utgångspunkt i mina
och hennes reflektioner kring lektionerna.   
   Mitt underlag för studien har framför allt utgjorts av mina egna planeringar och
utvärderingar som jag löpande gjort före och efter varje lektion.
    Min problemformulering är: Kan jag genom att analysera vår sångundervisning
försöka förstå några av mina processer som lärare och elevens processer som elev, samt
det eventuella sambandet mellan dessa?
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3. BAKGRUND
  
   Min bana som lärare började i 15-års-åldern med att jag höll i ridlektioner för
nybörjare vid Malungs Ridklubb. Så småningom undervisade jag även mer erfarna
ryttare och hade också en tjänst på 75% som ridinstruktör under ett års tid.
   Efter avslutat gymnasium vikarierade jag en hel del som lärare i grundskolan innan jag
för tre år sedan bestämde mig för att utbilda mig till musiklärare med sång som min
inriktning. Jag hade redan tidigt upptäckt att jag älskar att undervisa och att det blev just
sång, kan jag inte se någon tydlig orsak till. Troligen var det en kombination av faktorer
vid just det skedet av mitt liv.
   Jag har tyckt om att sjunga så länge jag kan minnas, men tog inga lektioner förrän jag
var 21 år, då jag började på den ettåriga utbildningen i folklig vissång på Malungs
Folkhögskola. Detta innebär att jag redan "kunde" sjunga när jag började ta lektioner,
och fick i stället försöka medvetandegöra vad jag gjorde och utveckla det. 
   Sången är en naturlig del av mitt liv, och jag kan inte dra mig till minnes att jag
någonsin har tänkt att jag inte kan sjunga.
   Eleven i studien är Karolina, en kvinna i femtioårsåldern. Redan i tidiga år fick hon
höra av sin omgivning att hon inte var särskilt bra på att sjunga och efter tillräckligt
många kommentarer började hon så småningom förlika sig med detta och det blev för
henne en sanning. Hon tog helt enkelt omgivningens uppfattning och inlemmade den i
sin egen bild av sig själv. Det som från början varit till synes obetydliga kommentarer
växte och blev så småningom till starka föreställningar och mentala hinder hos Karolina.
   Trots detta hyste hon en stor längtan efter att få lära sig sjunga, men lyckades inte
finna något sammanhang som kunde hjälpa henne. Ett hårt slag kom när hon för ca 25 år
sedan sökte sig till en sångpedagog och denne avbröt Karolina mitt i en sång för att
påpeka att det nog inte var någon idé för Karolina att försöka lära sig sjunga! Att få höra
detta från en sångpedagog, gav självklart mycket bränsle till den redan befästa
självbilden av "en som inte kan sjunga". 
   För ett antal år sedan fick Karolina diagnosen utbränd, och blev sjukskriven på
obestämd tid. Hon deltog i gruppterapi, och började sakta återfå kontakten med sig själv
och de spänningar som hade gjort att hon gått in i väggen. I denna process väcktes åter
längtan efter att få lära sig sjunga, och hon sökte som övningselev vid Musikhögskolan
Ingesund. Det fanns dock inga platser att tillgå, men via en bekants bekant som jobbade
på skolan kom hon i kontakt med mig och blev erbjuden lektioner vid sidan av mitt
skolarbete. I tron att hon skulle få vara övningselev (vi missförstod varandra i vårt första
telefonsamtal) accepterade hon och vi började det arbete som så småningom skulle
mynna ut i denna studie. 
     Karolinas definition av sång i detta läge var att göra ljud med text och med olika
toner som kom i en bestämd följd, dvs. att sjunga låtar, och hon var mycket tveksam till
sin egen förmåga att kunna lära sig detta. Hennes föreställningar och rädsla gjorde det
svårt för henne att producera andra läten än tal och hennes röst var därmed ganska
otränad i sitt sångregister1. I kombination med detta hade hon en mycket dålig andnings-
teknik, som framför allt berodde på att hon var väldigt nervös inför situationen, men
också på andra spänningar i kroppen som hindrade henne från att andas djupt.
   Sammantaget gjorde detta att hon för att kunna sjunga, skulle bli tvungen att lära sig
ett nytt röstbeteende, dvs. ett nytt sätt att använda sin röst på.   

1 Jag skiljer i detta arbete på tal- och sångregister. Vid tal använder man sig vanligtvis av de 4-5 lägsta tonerna i sitt
register, medan man vid sång oftast går mycket högre. Detta innebär att sång blir något mer tekniskt krävande än tal i
och med att stämbanden är mer utsträckta vid högre toner, vilket innebär att musklerna kring struphuvudet får jobba
hårdare. Den som är ovan att sjunga upplever ofta vid sång att rösten känns svag och fort blir trött, vilket delvis beror
på att musklerna kring struphuvudet är otränade.
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4. GENOMFÖRANDE

4.1 Fakta
   
   Vi träffades första gången 18 oktober höstterminen 2005, varpå vi hade 7 lektioner till
innan jul, dvs sammanlagt 8 gånger. 
   Vårterminen 2006 startade vi 17 januari och hade sammanlagt 7 lektioner innan
sommaren.
   Höstterminen 2006 startade vi 5 september och hade sammanlagt 6 lektioner innan jul.
   Vårterminen 2007 startade vi 25 januari och hade sammanlagt 9 lektioner innan
sommaren.
   Lektionerna var ca 45 minuter långa och låg med 2-3 veckors mellanrum beroende på
hur hon kunde/orkade och hur mina skolveckor såg ut.
   Lokalerna varierade beroende på vad som var ledigt vid lektionstillfället, men det var
alltid någon av Musikhögskolan Ingesunds lokaler. Vi använde ingen utrustning förutom
piano och i vissa fall en CD-spelare.
   Jag hade en bok där jag inför varje lektion gjorde en planering med punkter som jag
tänkte mig att vi skulle gå igenom. Efter avslutad lektion gjorde jag en summering, som
jag sedan använde som utgångspunkt för planeringen av nästa lektion. Jag hade inga
längre terminsplaneringar.

4.2 Termin för termin, översikt

   Här följer en översikt av de övningar vi i huvudsak använde oss av, samt
beskrivningar av dessa.   
   Hållnings-, andnings- samt stödövningarna är sådana som jag kommit i kontakt med i
de sånglektioner jag själv har tagit. Det vore i det närmaste omöjligt att spåra exakt var
de kommer ifrån, eftersom alla sångpedagoger jag hittills träffat använder sig av dem i
olika varianter.
   Alla övriga övningar är dock resultat av mina improvisationer utifrån vad som hänt på
lektionerna. De bygger på mina kunskaper om rösten och dess användande, vilka jag har
förvärvat både genom de sångpedagoger jag har haft, men också genom erfarenheter jag
fått av min egen röst och användandet av den.
   I vissa fall har jag givit övningen ett namn för att underlätta omnämnandet av den.
Namnet står inom situationstecken i denna beskrivning. I texten i kommande kapitel
använder jag mig av endast dessa påhittade namn, utan situationstecken eller
beskrivning.

HT05
¤ Hållning
   -Stadiga fötter
   -Avslappnade knän
   -Avslappnade höfter
   -Svanken i ett mittemellan-läge
   -Buren bröstkorg
   -Armarna utmed sidan
   -Avslappnad, rörlig nacke
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¤ Andningsövningar
   -"Fall ned-övningen"  (Stå upprätt och bredbent med lite svikt i knäna och låt
överkroppen falla framåt och bli helt avslappnad. Andas därefter djupt några gånger
med överkroppen och huvudet hängande helt lösa och avslappnade, rulla därefter upp
ryggen kota för kota på varje inandning. Stanna upp på varje utandning och känn efter
att du fortfarande är helt avslappnad i de delar av överkroppen som ännu inte har
kommit upp. Fortsätt så tills du är helt uppe i stående ställning igen.) 
   -"Yoga-övningen" (Håll för ena näsborren med samma sidas pekfinger samtidigt som
du andas in långsamt och djupt genom den andra näsborren. Andas därefter långsamt
ut på ett tonlöst "sss", samidigt som du byter plats på händerna med hjälp av att rita en
halvcirkel uppåt i luften med båda händernas pekfingrar. När utandningen är slut har
du hamnat i samma position som när du började, men har bytt näsborre. Fortsätt
därefter övningen på samma sätt, tills du avslutar genom att bara låta bli att gå upp
med nästa hand vid utandningen, så att du kommer att stanna med båda händerna
utefter sidan.) 

¤ Stödövningar
   -"Explosiva konsonanter" (Sätt en hand på magen och en i sidan. Andas in djupt och
jobba sedan med tonlösa och explosiva konsonanter med mycket motstånd (så som sss,
sch, fff, k, p, t, s osv.) i olika kombinationer. Om du använder mag-stödet på ett
ändamålsenligt sätt kommer du att känna att det rör sig under händerna.) 

¤ Tonbildande övningar
   -"Spökröst-övningen" (Börja med att kupa händerna framför munnen och värm dem.
Detta gör att du öppnar upp svalget och munnen på ett tydligt sätt. Läs därefter ord
med öppna vokaler t.ex. "har", "här", "hos", "var" osv, samtidigt som du försöker
behålla den öppna känslan i svalget och munnen.)  
   -"Glada tänket-övningen" (Andas in genom näsan samtidigt som du tänker på något
som du blir lycklig av. Andas därefter ut på en ton och säg "aaa" samtidigt som du
håller kvar tanken på det du började tänka på.)      
   -Glidningar med rösten uppåt och nedåt på nasaler (m, n, ng), "rrr" och olika vokaler.
   -Glidningar som ovan samt stanna på en ton och hålla ut den.
   -Glidningar som ovan samt växla mellan att låta ett finger följa med glidningen i
luften och att låta rösten följa med fingret. 

¤ Gehörsövningar
   -Härma toner. Jag började med att ta tonen och hon lade sig sedan tillsammans med
mig på den. 
   -Övning för att hitta i/bekanta sig med sitt register. Hon fick säga hög, låg eller
mittemellan och sedan ta en ton som låg i motsvarande område i hennes register.

¤ Övrigt
   -Lite prat om puls och rytm. Praktiska övningar med skillnaden mellan fjärdedelar och
åttondelar.
   -Uppgift att börja lyssna på och vänja sig vid sin egen röst genom att nynna för sig
själv.

VT 06
¤ Andningsövningar
   -Fall ned-övningen.
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   -Yoga-övningen.
   -"Pressa ut luften-övningen" (Andas in genom näsan och andas därefter ut på ett "sss"
med ganska stort motstånd. Ta i från magen för att verkligen pressa ut all luft du kan.
När luften är slut, håll andan i ett par sekunder innan du plötsligt släpper ner magen
helt och låter luften strömma tillbaka in i lungorna.)

¤ Stödövningar
   -Explosiva konsonanter.
   -Små tonstötar och svällare (toner som ökar och sjunker i styrka) på nasaler och "rrr".

¤ Tonbildande övningar
   -Spökröst-övningen.
   -Glidningar på nasaler, "rrr" och vokaler som föregående termin. Nu även nasaler och
"rrr" kombinerat med vokaler.

¤ Gehörsövningar (sittande vid pianot)
   -Enstaka toner tillsammans med mig som föregående termin. Nu även med ackord
(både dur och moll) till.
   -Liten melodislinga till ett C-durackord2. Även i D-dur. 
  
¤ Mentala övningar
   -Fylla upp rummet med ljud och lyssna på klangen ute i rummet.
   -Sjunga genom min mun samt tänka sig att mitt ljud kommer ut ur hennes mun.
   -Tänka sig en trygg plats och låta en färg representera den platsen. Innesluta sig i den
färgen.

¤ Övrigt
   -Uppgift genom hela terminen att till varje gång lyssna på ett musikexempel och
beskriva det.
Låtexempel:
nr 1 "Gravity"- Allison Krauss
nr 2 "Veronica"- Cornelis Vreeswijk
nr 3 "Crossroads"- Tracy Chapman
nr 4 "Hallelujah"- Reeltime Travelers
nr 5 "You were always on my mind"- Willie Nelson
nr 6 "Denti du Astri"- Sissel

HT 06
¤ Andningsövningar
   -Yoga-övningen.
   -Fall ned-övningen.
   -Pressa ut luften-övningen.

¤ Stödövningar
   -Explosiva konsonanter.

2
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¤ Tonbildande övningar 
   -Glidningar på "rrr", nasaler och vokaler samt olika kombinationer av dessa.
   -Glidningar med start på ett "hundgny" högt upp i register.
   -"Rop" på olika ord, t.ex. "hej" "haj" "hoj" "vaj" osv.

¤ Gehörsövningar (fortfarande sittande vid pianot och tillsammans med mig)
   -Melodislingan vid pianot i olika tonarter.
   -Enstaka toner inom olika dur- och mollskalor.

¤ Klangövningar/Mentalt tänkande
   -Sjunga genom ett hål, rikta tonen.
   -Stort (mentalt) utrymme i huvudet för tonen, högt i tak.
   -Fylla ut rummet med rösten.
   -Styrfart på luften.

¤ Sånger
   -"Bissen dossen" Vaggvisa från Gotland.

VT 07
¤ Andningsövningar
   -Yoga-övningen.

¤ Tonbildande övningar
   -Glidningar på "rrr", nasaler och vokaler samt kombinationer.
   -Glidningar med start nerifrån talregistret.
   
¤ Gehörsövningar (sittande och stående vid pianot, tillsammans med mig)
   -Enstaka toner i olika dur- och mollskalor.
   -Ton för ton genom skalorna.
   -Glidningar mellan toner i olika intervall, framförallt kvint.
   -Växla mellan olika vokaler på en och samma ton.

¤ Klangövningar/Mentalt tänkande
   -Högt kontaktställe för tonen i huvudet.
   -Hitta utrymme i huvudet genom att tänka ”operaröst”.
   -Tänka en tratt uppåt från huvudet som tonen ska upp i.
   -Styrfart på luften.

¤ Sånger
   -"Bissen Dossen"
   -"Vem kan segla förutan vind"
   -"Håll mitt hjärta"
   -"Vyssan lull"
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5. LEKTIONSFÖRLOPP SAMT REFLEKTIONER
KRING DESSA

5.1 Höstterminen 2005

Lektion nr 1 (oktober 2005)

Planering 
   Jag hade planerat att börja med att presentera mig själv och prata lite allmänt om sång
för att sedan gå igenom hållning och andning samt göra en liten uppvärmning. Efter det
hade jag lagt in en enkel vaggvisa, men det intressanta är att jag redan innan lektionen
hade satt visan inom parentes. Kanske hade jag redan vid vårt telefonsamtal anat att vi
inte skulle komma så långt under den första lektionen? 

Övningar
   Vi började övningarna med att gå igenom en god hållning från fötter till nacke och
huvud. Därefter pratade vi om och provade olika sätt att andas3. Detta var mycket svårt
för henne, dels p.g.a. att hon var nervös och spänd men också för att hon inte hade
kommit i kontakt med djupandning på ett medvetet sätt förut, utan rutinmässigt hade sin
andning ganska högt upp i bröstet. I och med detta var det också väldigt svårt för henne
att få till stödövningar med explosiva konsonanter. Jag försökte dock att inte göra så stor
affär av detta utan gav henne i uppdrag till nästa gång att fundera över sin andning, samt
öva sig på att känna skillnad mellan hög och låg andning. Jag tyckte mig ändå uppfatta
att hon hade förstått teoretiskt vad och hur jag ville att hon skulle göra. Det var bara
svårt för henne att fysiskt utföra det. I samband med detta lärde jag henne fall ned-
övningen och bad henne öva på den hemma.   
   Jag försökte därefter börja med ljudande övningar genom att be henne härma mig i
glidningar på "rrr". Detta var dock ganska svårt, hon fick inte till ett stadigt r utan var
tvungen att ta i med ganska kraftiga luftstötar för att det över huvud taget skulle låta,
vilket gjorde henne ganska spänd. Senare har jag fått veta att hon har haft problem med
att säga r och, liksom med sången, "lärt sig" att hon inte kan. Jag lät henne prova några
gånger till, men övergick sedan till att göra glidningarna på "mmm" i stället, vilket blev
hennes ingång till att börja använda rösten. 
   Hon höll sig till en början inom ett ganska litet omfång lågt ner i sitt register, vilket för
mig indikerade att hennes röst hade liten eller ingen erfarenhet av att befinna sig ovanför
talregistret. 
   Det var endast på "mmm" som hon vågade producera något som liknade toner, om jag
bad henne att ta en vokal fick hon inte fram något ljud. Vi diskuterade detta direkt och
menade att det mycket väl kunde vara så att det blev för utelämnande för henne att
öppna munnen, samt att det kom lite närmare "sång" och därmed blev väldigt laddat,
sålunda kändes det tryggare för henne att ha munnen stängd under dessa första ljudande
försök. 
   Jag jobbade vidare på "mmm" med fokuset att hitta en jämnhet i glidningarna, och

3 Andningen är enligt mig den viktigaste tekniska aspekten vid sång. Man skiljer på hög andning (eller costal andning
efter ”costa”, revben) där luften primärt befinner sig i de övre regionerna av lungorna och låg/djup andning (eller
abdominal andning efter ”abdomen”, magen) där den mesta luftmängden befinner sig i de nedre delarna av lungorna.
Alla människor använder sig av hög och låg andning i olika stor utsträckning. Vid vila är utandningen passiv medan
den vid sång är aktiv, vilket innebär att det är mest ändamålsenligt att använda sig av en djup andning eftersom man
då kan ta hjälp av bukmuskulaturen, som är betydligt starkare och mer flexibel än muskulaturen kring bröstkorgen.  
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därmed också hitta en jämn luftström från magen. Vi kopplade ihop detta med kroppen
genom att hon fick följa röstens rörelse med ett finger i luften, vilket hade som syfte att
hon skulle få en tydlig rörelse att relatera till. 
   Mot slutet av lektionen ville jag testa hennes gehör och hon fick härma några toner jag
tog. Detta var mycket laddat för henne och jag slutade med det ganska omgående, men
jag tyckte mig ändå höra att hon hade förmågan att skilja olika toner från varandra, samt
att härma en bestämd ton. 

 Kommentarer
  Det var en mycket nervös elev som kom till vår första lektion. Nervositeten yttrade sig
så att hon pratade mycket, hade svårt att andas normalt och var väldigt spänd i hela
kroppen.
   Detta gjorde att det blev en lektion som präglades av mycket prat, både om sång ur en
teknisk aspekt, men också om de mentala förutsättningar vi stod inför. Jag ansåg det
viktigt att redan från början vara öppen och tala om hennes förhållningssätt till sång och
hur vi skulle kunna gå till väga för att ändra på det. Jag kände också ganska snabbt att
jag var tvungen att försöka skapa en trygg, öppen och framför allt tillitsfull atmosfär för
att hon över huvud taget skulle våga komma tillbaka. 
   Jag kommenterar i min utvärdering av denna första lektion att hon nog kan mer än hon
tror, och det sade jag också till henne innan vi skiljdes åt. En väldigt viktig fråga för
henne att få svar på var om det fanns möjlighet för henne att lära sig att sjunga, och jag
ansåg redan från första lektionen att det fanns det. Hon hade ett instrument som var
fungerande, dvs. röstapparaten föreföll vara frisk och utan defekter. Dessutom hade hon
visat att hon kunde, i en glidning, ta olika toner samt också åstadkomma enskilda toner i
olika tonhöjd. Detta var för mig tillräckligt för att påstå att hon skulle kunna lära sig
sjunga och att det framför allt var hennes mentala trösklar som hindrade henne. Kanske
var det djärvt av mig att påstå detta redan första gången, men samtidigt ville jag ge
henne någonting att tro på och att jobba för.    
   
Lektion nr 2 (oktober 2005)
   
Planering
   Inför lektion nr 2 hade jag i stort sett samma planering som första gången. Intressant är
att jag även denna gång har med visan på planeringen, men nu med frågetecken efter.
Frågetecknet visade sig vara befogat eftersom vi inte kom dit denna gång heller. 

Övningar
    Jag introducerade yoga-övningen på denna lektion. Till en början hade hon mycket
svårt för den, hon fick inte ner luften i magen och det var svårt för henne att göra den
långsamt och jämnt. Trots detta tyckte vi båda att den var nyttig, och hon fick i uppdrag
att öva på den hemma. Senare har hon flera gånger talat om för mig hur mycket den
övningen har betytt för henne. Dels som en samlande inledning på lektionerna, men hon
har också berättat om tillfällen i vardagen då hon använt den för att lugna sig själv i
stressade situationer.
   Resten av denna lektion jobbade vi ganska intensivt med glidningar på "mmm". Att
öppna munnen till en vokal var inte heller idag aktuellt. Det var förmodligen fortfarande
för laddat, men kanske finns det också en sångteknisk förklaring, eftersom en vokal
innebär att mycket av det fysiska stödet kring tonen försvinner jämfört med stängda ljud
som m, n, och ng. För en van sångare är detta oftast inget problem eftersom denne i
regel har en god djupandning och därmed ett stöd för tonen längre ner i kroppen. Men en
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nybörjare tenderar att vilja ha ett stöd runt tonen längre upp och detta tas då oftast i
halsen eller munnen genom att man spänner sig. För Karolina, som hade en väldigt
otränad röst, kanske det blev nödvändigt att hålla munnen stängd för att hitta det stöd
som behövdes för att få till en någorlunda stadig ton? 
   Jag började också att lägga in lite försiktig gehörsträning i glidningarna. Hon fick göra
en rörelse med fingret samtidigt som hon gled med rösten, och utifrån det försöka bli
medveten om vad som styrde, rösten eller fingret. Så småningom fick hon också försöka
att växla så att det ibland var rösten som följde fingret och ibland fingret som följde
rösten. Hon fick också börja leta sig fram i sitt register genom att tänka sig en ton som
var hög, låg eller mittemellan och sedan försöka ta den i motsvarande läge. 
   Det är svårt för både mig och Karolina att sätta fingret på om detta hade någon
praktisk betydelse och i så fall vilken, men mitt syfte med dessa tidiga övningar var dels
att hennes röst skulle komma igång, men också att hon skulle börja få kontakt med vad
som skedde inuti hennes kropp, och så småningom medvetet kunna styra det. I detta
avseende tror jag att dessa övningar var nyttiga för henne, även utanför det sångliga
perspektivet, eftersom hon har berättat för mig att hon tidigare har haft svårt att känna
efter vad som skett i hennes kropp och därmed inte kunnat lyssna på de signaler den
givit henne.
   Jag började också denna lektion att lägga in lite gehörsövningar. Det gick till så att jag
tog en ton, fortfarande bara på "mmm”, som hon lade sig på medan jag höll kvar den.
Utifrån detta växlade vi så att det ibland också var hon som tog tonen först. Jag provade
att ta en ton på pianot som hon skulle härma, men det var mycket svårare. Om det
berodde på att det blev för laddat eller på att det var för mycket klang i tonen från pianot
så att hon inte hörde exakt var den låg, är svårt att säga, troligen var det en kombination.
Jag provade några gånger med att ta en ton och släppa den innan hon skulle ta den, men
det blev för mycket för henne och det låste sig, så jag fortsatte att ljuda tillsammans med
henne.

 Kommentarer 
   Jag känner att det var först efter denna lektion som jag förstod hur grundläggande jag
var tvungen att börja. Jag tror inte att jag hade kunnat föreställa mig att någon människa
kunde ha så stor rädsla för att sjunga och ändå söka sig till en sångpedagog. Jag förstod
nu vad jag hade att jobba med och det gjorde mig en aning frustrerad eftersom jag inte
hade någon som helst aning om var och hur jag skulle börja. Jag hade ju ingen
erfarenhet alls av att befinna mig i den situation Karolina befann sig i och det var heller
ingenting som jag hade pratat med någon om, eller som hade funnits med i diskussionen
på våra metodiklektioner. Jag insåg att jag stod inför en människa och bad henne att
göra saker som jag tyckte var enkla, men som hon i ett helt vuxet liv hade varit säker på
att hon inte kunde. Karolina skriver i sina reflektioner kring de första lektionerna:

"Va fan, andas, säg R, slappna av, det kan väl inte vara så svårt! För mig var det. Som
att gå på lina över Niagarafallen för första gången. Ingen annan kan ju förstå den
liknelsen."   

   Samtidigt som detta gjorde mig rädd för hur jag skulle påverka henne med mina
beslut, var det en mycket spännande utmaning som jag insåg att jag hade chansen att lära
mig väldigt mycket på. Jag bestämde mig för att försöka skaka av mig alla
föreställningar om hur man skulle göra och försiktigt improvisera mig fram med små
steg och mycket lyhördhet. 
   I detta blev andningen för mig ett naturligt område att börja med. Jag hoppades att en
djupare och lugnare andning, förutom att den hjälpte henne att lättare få fram stadiga



15

toner, dessutom skulle bidra till att hon blev lugnare i undervisningssituationen genom
att den fungerade som en stressreducerare.
   Som jag nämnt sjöng vi inte någon visa den här gången heller. Efter att ha fått lite
mera klart för mig var hon stod kändes det väldigt främmande att be henne sjunga en
visa. 
   Jag har funderat ganska mycket i efterhand på alla de alternativa vägar jag hade kunnat
gå under de första lektionerna. Vad hade t.ex. hänt om jag hade spelat en uppsjungnings-
övning och bett henne härma mig och sedan fortsatt med att lära henne en enkel visa
trots att hon var nervös och inte riktigt hängde med? För en annan elev hade det kanske
inneburit en kick och känslan av att denne klarade av saker den inte trodde var möjligt.
Jag tror dock, och där är jag och Karolina överens, att det hade kunnat varit förödande i
den situationen vi befann oss i. Vår relation var fortfarande ganska skör, och hon kände
sig väldigt obekväm. Hon skriver i sina reflektioner:

"Jag kände mig som en självmordskandidat inför utförandet" [...] "Om lektionerna
blivit inställda skulle jag ha varit lättad, något slags hatkärlek. Vill men kan inte."

   Om jag i detta läge hade börjat med en sång tror jag att risken varit stor att hon bara
hade fått bevisat inför sig själv det hon redan trodde, nämligen att hon inte kunde
sjunga. Även om det hade berott på mentala låsningar och inte fysisk oförmåga, är vi
överens om att det troligen hade inneburit att hon inte vågat komma tillbaka. 

Lektion nr 3 (november 2005)

Planering
   Idag fanns ingen visa med på planeringen. Det var i stället andningsövningar,
explosiva konsonanter och glidningar. Jag hade även planerat att använda pianot för att
lägga harmonier och se om detta underlättade för hennes gehör.
    
Övningar
   Vi började med andningen, som hela tiden har följt oss som en slags grundsten att
bygga vidare på. Jag vill mena att det är den viktigaste komponenten för alla som jobbar
med rösten på ett eller annat vis, vilket jag också fick bekräftat gång på gång i Karolinas
fall, då det flera gånger inträffade att en övning gick mycket lättare att genomföra om
hon först såg till att andningen fungerade. 
   Dessutom blev fall ned- och yoga-övningen så småningom en stående inledning på
lektionen. Det blev en skön rutin som hjälpte henne att bli närvarande och fokuserad på
uppgiften.  
   De explosiva konsonanterna fanns också med på dagens lektion, liksom på varje
lektion större delen av första terminen. Dock är jag tveksam till vilken funktion de
egentligen fyllde. Jag vet att hon tyckte de var svåra och möjligtvis bidrog de snarare till
att hon spände sig mer i hals och nacke. Detta är risken med explosiva konsonanter
eftersom det bildas ett relativt högt lufttryck när man utför dem. Mitt syfte med dem var
att hitta stöd för rösten i magen, men jag tror ändå att det viktigaste är att se till att den
djupa andningen fungerar eftersom man, när man har dragit ner luft långt ner i lungorna,
automatiskt måste jobba från magen för att få ut den. 
   I glidnings-övningarna denna lektion bad jag henne att glida runt i sitt register för att
sedan stanna på en ton och försöka hålla den stadig. Det innebar en vidareutveckling av
hennes kontakt med rösten och hennes förmåga att kunna styra ljudet som kom ut.
Dessutom var det en fortsatt konditionsträning för rösten. Jag försökte alltid uppmuntra
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henne att tänja på gränserna genom att gå lite högre och lite lägre än vad som kändes
bekvämt, i syfte att bredda hennes register och således underlätta för henne i kommande
övningar.
   Gehörsövningarna denna lektion gick fortfarande till så att jag tog en ton på pianot och
med min röst, varefter hon föll in på den. Jag höll mig dock inom C-durskalans fem
första toner för att på så sätt prova om det var lättare för henne att befinna sig inom en
bekant skala, i stället för att jag tog toner som inte hade någon inbördes relation till
varandra. Detta verkade vara fallet och jag funderar på om det kan vara så att vi
omedvetet är lite "programmerade" i vår västerländska skala via etern? Jag tror det.

Kommentarer
   Från och med den tredje lektionen känns det på mina utvärderingar som om både jag
och Karolina började hitta en form för lektionerna som passade oss ganska bra.
Fortfarande kände jag mig mycket fram och improviserade, så har det varit hela tiden,
men de typer av övningar jag har beskrivit i dagens lektion började urskilja sig som de
huvudsakliga moment vi har arbetat med sedan dess. 
    Jag har komenterat denna lektion som mycket inspirerande och med en betydligt mer
avslappnad elev. Det känns när jag tittar tillbaka som om det var nu undervisningen
började på allvar. Jag tror att jag här började känna att vi skulle kunna nå märkbara
resultat, och att det fanns mycket för både henne och mig att lära sig på vägen. Karolina
kände sig dock fortfarande mycket osäker på sin egen förmåga. Hon sa det aldrig rakt ut,
men hon skriver i sina reflektioner om den första tiden:

"Jag var hela tiden rädd att Karin skulle avslöja mig." [...] "För varje gång jag hörde,
bra Karolina! var det som bomull men samtidigt tvivel, ja men hur blir nästa försök..."

   Hon har senare berättat att hon i början och ganska långt in på vår undervisningsperiod
var rädd att jag skulle, som hon uttryckte det, ”avslöja” henne. Med det menade hon att
hon var rädd för att jag skulle upptäcka att jag hade gjort en felaktig bedömning och tala
om för henne att hon nog inte skulle kunna lära sig att sjunga ändå. Jag känner i efter-
hand att det är synd att hon inte sa något om denna rädsla, eftersom jag då hade fått
tillfälle att tala om för henne att jag tvärtom hela tiden stärktes i min uppfattning att hon
skulle kunna sjunga om hon bara kom över några av sina mentala hinder!

Lektion nr 4 (november 2005)
    
Planering
   I min planering inför denna lektion kan man urskilja en något rastlös känsla. Jag hade
skrivit dit lite tänkbara övningar  med frågetecken efteråt. Det här kom sig av att jag i
detta skede inte hade riktigt klart för mig i vilken takt jag ville att vår progression skulle
framskrida. Jag var rädd för att det skulle bli tråkigt för henne om det inte hela tiden
tillkom nya moment. 
   När vi tillsammans diskuterade detta efteråt var vi överens om att vi nog har gått
precis i den takten som varit möjlig. Jag tror att situationen var så ny och utmanande för
henne, att hon inte hade blivit uttråkad även om jag inte hela tiden kommit med nya
utmaningar. Däremot känner jag att de nya momenten hade ett värde i sig genom att de
verkade stimulerande på både henne och mig, samtidigt som de hjälpte mig att utforma
min undervisning genom att jag upptäckte vad som fungerade bra och mindre bra.



17

Övningar
   Den fjärde lektionen var i sin utformning i stort sett likadan som föregående lektion. I
slutet av denna lektion gav jag henne i uppdrag att försöka börja lyssna på sin egen röst
och kanske så småningom våga nynna med litegrann till musik hon hörde.

Kommentarer
   I vår gehörsträning vid pianot denna lektion har jag kommenterat att det låser sig
ibland. Dessa låsningar återkom ibland även längre fram och yttrade sig så att en övning
kunde börja bra med att hon hittade tonerna och kunde gå ganska högt med en stadig ton
(övre delen av ettstrukna oktaven är i detta sammanhang högt), sedan var det som om att
koncentrationen svek och det blev svårare och svårare tills hon slutligen antingen tog en
helt annan ton eller bara tystnade. Jag är dock övertygad om att dessa låsningar var helt
och hållet mentala. Hon blev trött, tappade koncentrationen och därigenom blev tonerna
sämre och hon blev övertygad om att hon inte kunde. 
   Jag förhöll mig till dessa låsningar så att jag lugnt fortsatte med övningen en stund till,
gick ner i svårighetsgrad till något som var bekant/tryggt för att sedan prova igen innan
jag övergick till något annat. Jag ville inte släppa en övning som låst sig utan att ha
lirkat henne igenom den, men inte heller hålla fast vid den för länge. Min intention var
att det inte skulle låsa sig på samma ställe två gånger, men att hon ändå skulle få en
känsla av att vi inte hade givit upp. När jag i vårt avslutande samtal frågade henne om
hon upplever att det fanns tillfällen då hon hade gått hem och känt att något på lektionen
förblivit olöst, svarade hon att det kunde hon inte erinra sig vid något tillfälle.
   I takt med att hennes självförtroende ökade minskade dessa låsningar och under sista
terminen förekom de nästan inte alls.
   Angående lyssningsuppgiften hade hon någon av de första gångerna talat om för mig
att hon inte vågade sjunga med i musik som hon hörde ens om hon var ensam och säker
på att ingen annan kunde höra, t.ex. i bilen. Min intention med denna uppgift var att
förmå henne att börja bekanta sig med sin egen röst i ett annat register än talregistret och
på ett djupare plan börja utmana sin bild av sig själv som "en som inte sjunger".
Karolina har berättat för mig att hon aldrig har använt sin röst till något annat än att
prata, och även där försökt att göra det så lite som möjligt. Hon har vid vissa tillfällen
när hon blivit nervös, om hon t.ex. skulle tala inför en grupp, upplevt hur hennes röst har
svikit henne och hon har blivit hes och till och med tappat talförmågan. Hon har också
berättat om hur hon vissa nätter brukar drömma att hon skriker, vilket är något hon
aldrig vågat göra i verkligheten. 
   Efter våra lektioner skriver hon i sina reflektioner:

"Jag har också lärt mig att höra min röst grovt, högt, gällt osv. utan att bli rädd. Det
kanske hjälper mig i andra situationer där jag behöver använda min röst. Det vet jag
att det gör."

   Detta att förändra röstens position i självbilden, tror jag är ett otroligt viktigt steg för
alla som inte vågar sjunga eller på annat sätt använda sig av sin röst fullt ut. Eftersom
rösten är en så stor del av en människas personlighet menar jag att man kan vinna
mycket på att nyfiket och lite försiktigt bekanta sig med sin röst på nya sätt. Detta för att
så småningom våga ta steget och göra saker med den som man kanske aldrig har gjort
och trodde att man inte kunde.  
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Lektion nr 5 (november 2005)
    
Planering
Dagens planering innehöll fortfarande samma moment, ganska detaljerat beskrivna. Jag
hade till denna gång skrivit att jag kanske skulle prova att släppa tonen och låta henne
sjunga ensam, vilket jag aldrig gjorde. 

Övningar
   Andnings-övningarna och stöd-övningarna började vid det här laget att bli befästa och
skapade en trygg och behaglig inledning på lektionerna. Jag skriver dessutom i min
kommentar att hennes andning började bli djupare nu, vilket för mig indikerade att hon
trivdes med övningarna hon hade fått och jobbade på bra med dem hemma. 
   Arbetet med glidningar kändes också tryggare nu, vilket gjorde att det kändes naturligt
att utmana Karolina lite mer genom att försiktigt börja jobba med vokaler i övningarna.
   Den övning jag först använde mig av var spökröst-övningen. Denna gjorde henne dock
mycket nervös och jag har funderat en del på varför, eftersom den inte handlade det
minsta om att ta toner och alltså hamnade ganska långt ifrån hennes definition av sång.
Jag vill mena att det i stället kunde bero på att jag bad henne att låta på ett sätt som hon
inte var van vid, och därmed ytterligare utmanade hennes självbild. Det var dessutom ett
sätt att låta som krävde att hon släppte ut och "visade" sin röst, vilket var något som var
väldigt laddat för henne.
   När vi sedan jobbade med gehörsövningar och jag började använda mig av vokaler
blev också detta väldigt laddat och nervöst, men det låste sig aldrig för henne och hon
hittade tonerna bra.   
  Denna lektion gav jag henne också i hemläxa att börja lyssna lite mer medvetet på
musik. Jag bad henne att sitta ner i 15 minuter varje dag och lyssna på någon musik hon
tyckte om. Syftet från min sida var att hon skulle börja tänka lite mer medvetet på musik
och kanske lockas att nynna med litegrann. Kanske var detta lite för tidigt för vi släppte
uppgiften just då och återkom till den i lite mer strukturerad form följande termin.

Kommentarer
   Trots all nervositet och en väldigt spänd elev har jag kommenterat denna lektion som
en bra lektion, förmodligen för att jag kände att hon ändå ställde upp modigt på det jag
bad henne göra och lektionen innehöll några banbrytande moment, t.ex. vokaler. Jag
släppte dock aldrig tonen, vilket förmodligen berodde på att jag inte spontant kände att
det skulle fungera. Varför jag kände så kan jag inte svara på.
   Något som vi i samband med dagens gehörsövningar, och även senare, pratade mycket
om var att hon sade sig inte höra när hon hittade samma ton som jag. Ändå märkte jag
att hon nästan alltid korrigerade sig eller tystnade när hon av någon anledning inte
hittade tonen direkt. Jag tror därför att hon omedvetet ändå hörde när hon hamnade rätt.
Det var snarare frågan om att hon inte hittat en fungerande koppling mellan sitt gehör
och det medvetna tänkandet. Dessutom tror jag att hon var så övertygad om att hon inte
kunde höra att hon inte vågade lita på motsatsen. 
   Vi har senare också diskuterat det faktum att hon kanske blir tvungen att lära sig höra
på ett nytt sätt som innebär att hon litar lite mer till känslan inuti än vad hon tidigare har
gjort. När det känns bra är det oftast rätt!
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Lektion nr 6 (november 2005)
   
Planering
   Jag hade lagt in en ny övning på dagens planering, glada tänket-övningen. I övrigt var
planeringen likt föregående lektion.

Övningar
   Vi jobbade litegrann med glada tänket-övningen men jag har inte kommenterat den
och vi använde oss inte av den så mycket. Varför jag släppte den har jag inget svar på.
Kanske var den bara ett sökande efter en ingång som vi kunde använda oss av och jag
märkte att den inte gav så mycket? 
   Övningarna var de samma som förra gången. Jag har dock kommenterat att koncentra-
tionen var lite sämre vid detta lektionstillfälle, men att vi då fick ett kvitto på att jobbet
med kropps- och andningsövningarna hade gett resultat. Vi fokuserade mycket på
andningen genom hela lektionen och när jag bad henne att inleda övningarna med att
andas in genom en näsborre, blev hon mer samlad och det gick mycket lättare. 

Kommentarer  
   Ett begrepp som jag började använda denna lektion, och som så småningom kom att
bli mer och mer centralt i min undervisning, var styrfart. Med styrfart menar jag att man
behöver en viss fart på luften från magen för att tonen ska komma framåt och bli
fokuserad. Tappar man styrfarten på tonen blir den vinglig och odefinierad och
dessutom svårare att hålla en längre stund. Jag brukar likna det vid att cykla efter en rak
linje. Ju långsammare man trampar desto vingligare blir det, man behöver en viss
styrfart! 
   Detta har för Karolina varit väldigt användbart eftersom hennes röst i början var
ganska tunn, vinglig och lite spretig, mycket p.g.a. att den var otränad, men också för att
den inte fick tillräckligt med stöd från magen. Känslan av styrfart blev då ett bra sätt för
Karolina att få fart på motorn, dvs. magen, utan att för den skull utveckla några onödiga
spänningar längre upp i halsen.
   I samband med denna lektion och glada tänket-övningen har jag funderat kring det
faktum att vi inte har jobbat särskilt mycket med känslor över huvud taget. Jag har ofta
använt bilder och liknelser men inte känslor. Jag har ingen medveten tanke med detta
och kan inte komma på någon anledning till varför jag skulle ha valt bort det. Kanske
kände jag att det redan fanns så mycket känslor inom Karolina och att det kunde vara
skönt för henne att slippa tänka för abstrakt? Jag vet faktiskt inte, och det är inget vi har
pratat om efteråt.   

Lektion nr 7 och 8 (december 2005)
 
Planering
   Inga nyheter i planeringarna inför dessa lektioner.

Övningar
   De två sista lektionerna på terminen såg ungefär likadana ut. Vi gick igenom och
repeterade de övningar vi hade jobbat med under terminen, dels praktiskt men hon fick
dem också nedskrivna på papper för att kunna ta fram och eventuellt jobba hemma med
dem över jul och nyår. Alla övningar gick bra på lektionerna, även spökröstövningen
och gehörsövningarna med vokaler var mycket mindre laddade nu. 
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Kommentarer
   Min kommentar till terminen som helhet var att hon hade utvecklats väldigt mycket
både fysiskt och mentalt. Med fysiskt menar jag då att hennes röst hade blivit mer
tränad. Detta baserade jag främst på att hon nu kunde utföra glidningarna jämnare och
långsammare än vad hon hade kunnat i början av terminen. Detta antydde för mig dels
att musklerna kring struphuvudet och stämbanden hade blivit starkare och smidigare,
men också att hon hade utvecklat en djupare andning och en bättre kontakt med magen,
vilket gjorde att hon kunde styra ljudet som kom ut mer precist. Hon hade helt enkelt
hittat en bättre balans mellan de olika beståndsdelarna i sin röstapparat. 
   Det som dock var lite frustrerande för mig var att Karolina själv inte kunde se/känna
denna utveckling som det stora steg framåt jag tyckte att det var. En del av förklaringen
tror jag är att mina öron är mycket mer tränade än hennes och därför lägger märke till
fler små detaljer, medan hon inte är bekant med det sångliga området och dessutom
ganska nervös och osäker inför det. Men jag tror också att en del av förklaringn står att
finna i hennes definition av ordet sjunga. Som jag tidigare har beskrivit var detta för
henne att sjunga en låt, och det hade vi ju ännu inte gjort. Kanske var det svårt för henne
att se att de ljudande övningar vi höll på med hade någon koppling till att sjunga en
sång? Jag hade nog lättare än henne att sätta in det vi gjorde i en helhetsprocess. 
   Mitt sätt att hantera detta var att be henne lita på mig, likom jag hade gjort tidigare när
det t.ex. gällde att hon inte hörde att hon sjöng rätt toner. Detta togs emot av henne på
ett bra sätt och jag uppfattade att hon försökte lita på mig, även om hon senare har
berättat att tvivlet alltid låg väldigt nära till hands och att hon behövde bekräftelse efter i
stort sett varje ton i början. Hon skriver i sina reflektioner:

"Att hela tiden få respons. Efter nästan varje tagen ton. Att få höra; -Det är bra! Men
kunna lita på de orden. För tvivlet finns där i kroppen. I början föll jag efter varje ton,
behövde dras upp. Behövde det verkligen. Numera faller jag inte ända ner, men ibland
en bit och dras upp av orden; -Det är bra! Det är en känslomässig berg- och dalbana i
en timme."

   Kanske hade jag i samband med detta kunnat förklara och tydliggöra ytterligare för
henne tills jag varit säker på att hon förstod och kunde känna, men jag ville heller inte
trassla in mig i allt för djupa och krångliga förklaringar. Jag valde i stället att hoppas på
att hon så småningom skulle kunna få kontakt med vad som skedde inom henne, för att
själv kunna ge den bekräftelse hon fortfarande var beroende av mig för att få. 
   Den största utvecklingen den första terminen tyckte jag ändå skedde på det mentala
planet. Från att ha varit så nervös att hon med nöd och näppe vågade öppna munnen,
upplevde jag henne nu som en elev som var arbetsbar om än i ett långsamt och försiktigt
tempo. Jag var inte längre rädd att det skulle låsa sig totalt för henne och efter tredje
eller fjärde gången tror jag inte att jag någon gång tänkte tanken att hon skulle vilja
sluta. Jag anade en imponerande vilja och beslutsamhet inom henne. 
   Jag kände också att vi hade etablerat en trygg relation där det inte var förödande om
någonting blev fel, utan vi kunde alltid diskutera de problem som uppstod och försöka
närma oss dem från någon annan vinkel. Detta är vi båda överens om att var helt av-
görande, speciellt i början när hon helt saknade sångligt självförtroende. Hon behövde
en trygghet i situationen, vilket i mångt och mycket kom från vår öppna och tillitsfulla
relation.
   Intressant i detta sammanhang är att hon själv upplever att hon var väldigt nervös en
mycket längre tid än vad jag gör. Hur vi kan ha uppfattat det så olika vet jag inte.
Kanske det helt enkelt berodde på att jag inte kan känna hur hon kände sig utan bara läsa
av hennes yttre? Hon har beskrivit sig själv som en människa som håller mycket inom
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sig och visar upp ett annat ansikte utåt.
   Innan vi skiljdes åt erbjöd jag henne att fortsätta nästa termin. I sina reflektioner
skriver Karolina att hon kände sig mycket smickrad av detta, men att hon samtidigt blev
rädd för att det nu skulle bli helt andra krav. Hon kände det som om hennes "prövotid"
var över och det måste börja hända någonting. Här kan jag återigen känna att det var
synd att jag inte fick veta att hon kände så eftersom jag då hade kunnat förklara att jag
ämnade fortsätta på precis samma sätt utan några andra krav än att hon skulle komma
till lektionerna. Jag kände redan från början att det inte var på sin plats att ställa några
krav. Dels berodde nog detta på att jag anade att hon redan hade väldigt höga krav på sig
själv som jag inte ville spä på, men sedan var hon också så motiverad och engagerad i
det vi gjorde, att det kändes överflödigt att ge henne "läxor". I stället gav jag henne råd
och tips om hur hon kunde jobba hemma, och de uppgifter jag gav henne följdes aldrig
av några regelrätta redovisningar, allt för att hon inte skulle uppleva att det fanns någon
press på henne från min sida. Jag märkte att hon redan hade satt en ganska stor press på
sig själv eftersom hon ofta ursäktade sig innan lektionerna för att hon inte hade övat
tillräckligt. Jag valde alltid att inte göra någon affär av det.  

5.2 Vårterminen 2006

Lektion nr 9 (januari 2006)
   
Planering
   Planen för dagens lektion var att repetera de övningar jag skrivit ner åt henne före jul. 
   Jag hade också en terminsplan som jag presenterade. Den innebar att vi skulle fortsätta
jobba med kroppen och andningen, samt låta det tonbildningsarbete vi hade påbörjat gå
vidare mot vokaler och andra ljud, för att så småningom leda till ord. 
   Jag hade också med på planeringen att vi skulle jobba lite med rytm, i praktiken blev
det dock inte så.
   Slutligen hade jag planerat den musiklyssningsuppgift som jag beskrivit i termins-
översikten.

Övningar 
   Vi repeterade de övningar hon hade fått av mig innan vi skiljdes åt inför jul.
Andningsövningarna föreföll vara de hon hade tagit till sig bäst, resten hade hon haft
svårt för att göra hemma, vilket jag tror kan ha flera orsaker. Dels har hon berättat att
hon har svårt för att stanna upp och fokusera på en sak, sedan tror jag också att hon
känner en stor osäkerhet när hon måste vara sin egen lärare. Hon har också bekräftat att
hon tycker att det är svårt att göra övningar hemma när hon inte kan få någon respons
från mig. Jag valde dock att inte bry mig så mycket om detta, dels för att hon inte skulle
känna det som något misslyckande, för att avdramatisera kraven som jag beskrev ovan,
dels ville jag också lägga fokus på det hon faktiskt hade gjort och det vi gjorde på
lektionena.  
   De explosiva konsonanterna hade inte fungerat så bra hemma och jag hade också
märkt att hon inte riktigt fick till dem på lektionerna, så vi tog bort dem ett tag. Hennes
andning hade utvecklats så bra att jag kände att just de stödövningarna var överflödiga.
   Slutligen fick hon skivan med låtar på. Jag bad henne att försöka sitta ner en stund
varje dag med den låt hon hade till nästa gång och bara lyssna utan att göra något annat
samtidigt. Uppgiften var sedan att beskriva vad hon hade hört utan att använda
värderande ord som "bra" eller "dåligt". 
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Kommentarer
   Första gången på termin nummer två, och en ganska nervös elev. Kanske var det för
att det hade gått ett tag sedan sist, och för att hon inte riktigt visste vad hon skulle
förvänta sig av den nya terminen?
   Jag kunde känna i slutet av föregående termin att det hade blivit lite mycket prat om
tunga saker som rörde andra områden än sång. Indirekta kopplingar till sången fanns,
eftersom rösten alltid avspeglar det som finns inuti, men vi kom ändå överens om att
försöka skapa en fristad under våra lektioner. Jag inledde med att säga hej och fråga om
dagsformen, sedan fick hon ganska omgående sätta igång med  sina andningsövningar
och i lugn och ro göra dem utan kommentarer från mig. Vi enades om att hon skulle
försöka lämna vardagens bekymmer utanför lektionssalen för att bara fokusera på det vi
gjorde. 
   Jag tror det var viktigt att vi gjorde denna överenskommelse för att markera att det var
sång som var det huvudsakliga momentet på våra lektioner. Utan den tror jag att den
redan svävande gränsen mellan sånglektion och terapisamtal hade blivit ännu otydligare.
De diskussioner av mer terapeutisk form vi hade var alltid knutna till de eventuella
reaktioner och problem som uppstod kring de övningar vi gjorde.
   Mitt syfte med lyssningsuppgiften var dels att bredda hennes musikaliska perspektiv
en aning och få henne att uppmärksamma detaljer i musik och sång som hon inte hade
gjort förr. Min förhoppning var då att det skulle avdramatisera musik en aning och att
hon också skulle börja lyssna på sång lite mer objektivt och mindre kategoriserande för
att i förlängningen också kunna tillämpa det synsättet på sin egen sång. Vidare var det
också en koncentrationsövning för henne att sätta sig ner och verkligen fokusera på en
sak och gå in i den. Karolina skriver i sina reflektioner att denna uppgift var väldigt svår
för henne i början men att hon så småningom hittade ett nytt sätt att lyssna på musik.
Om detta har underlättat hennes eget sjungande kan jag inte avgöra, det får framtiden
utvisa. 

Lektion nr 10 (februari 2006)
   
Planering
   Jag hade skrivit "Lämna ryggsäcken!" överst på min planering till denna gång. Detta
var för att tydliggöra för både mig själv och henne vad vi hade kommit överens om på
föregående lektion.
   Resten av planeringen liknade de förra, förutom att jag hade lagt in lyssningsuppgiften
i mitten av lektionen. 

Övningar
   Denna lektion inleddes som vanligt med hennes andningsövningar, varpå jag också
introducerade pressa ut luften-övningen för henne. Den var ganska bra för att få henne
att slappna av ordentligt i magen och således kunna jobba därifrån, men vi höll ändå inte
fast vid den så många gånger. Jag tror att det berodde på det jag nämnde i föregående
stycke, att hennes andning hade utvecklats så bra att vi egentligen inte behövde jobba så
mycket med specifika andningsövningar. Dessutom hade hon yoga-övningen som
passade henne mycket bra, och då kändes det överflödigt att lägga till flera. 
   Vi provade lite explosiva konsonanter idag också, men jag tyckte fortfarande inte att
hon fick ut så mycket av dem så jag bestämde mig för att låta dem vara. Däremot
noterade jag i min sammanfattning att de ljudande övningar vi jobbat med (glidningar,
flödig fonation) inte längre var så laddade för henne. Vi hade kommit till en punkt där
hon kunde jobba med dem på ett annat sätt än att bara våga utföra dem. Bland annat
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fokuserade vi mycket på jämnhet och stabilitet i glidningarna, samt att hon skulle våga
utforska och succesivt öka sitt register framför allt på höjden. 
   Den stora utmaningen för dagen kom när jag bad henne att sätta sig bredvid mig vid
pianot och vi jobbade med gehörsövningarna från den positionen. Tidigare hade hon
alltid stått på golvet och jag suttit vid pianot, när vi tagit toner tillsammans. 

Kommentarer
   Situationen bredvid pianot blev mycket laddad för henne, vilket är lite anmärknings-
värt eftersom min intention var att det skulle bli tvärtom. Jag missbedömde situationen
eftersom det för mig är mer informellt att sitta vid pianot och sjunga än att stå upp
bredvid det, vilket man oftast gör när man har sånglektion. För henne blev det tvärtom.
När jag ser tillbaka på det tycker jag inte att det är så märkligt eftersom den enda
erfarenhet hon hade av sånglektioner var vår tidigare termin och då hade hon, som jag
nämnde, alltid stått bredvid pianot. Jag tror, och det skriver hon också i sina reflektioner,
att det blev mycket mer "sång" för henne att sitta bredvid mig när jag spelade, därmed
också mer laddat. Dessutom kompade jag mer nu, med harmonier och en puls, vilket
förmodligen förstärkte känslan av att det var en sång, trots att vi fortfarande bara tog en
ton i taget tillsammans. 
   Det som ändå i slutändan blev positivt är att vi tog oss över denna tröskel och jag tror
att det var en lycklig elev som lämnade lektionen. Det kändes som ett ganska viktigt steg
vi tog den gången, även om det kanske blev lite större än vad jag hade tänkt mig.
Karolina bekräftade också i vårt avslutande samtal att det hade varit ett ganska jobbigt
steg att ta, men att det hade haft stor betydelse för hennes självförtroende. Jag märker
också detta på mina sammanfattningar av de kommande lektionerna och jag ser det nu
som endast positivt att hon fick denna utmaning och klarade av den.

Lektion nr 11 (februari 2006)

Planering
   Planeringen inför denna lektion följer ett mönster som kom att bli det vi använde oss
av under resten av vår undervisningstid. 
   Efter att hon gjort yoga-övningen som inledning värmde vi upp rösten med glidningar
och andra ljudande övningar. Därefter pratade vi igenom eventuella frågor och aktuella
ämnen (denna termin lyssnade vi också på hennes "läx-låtar"), innan vi satte oss vid
pianot och jobbade med gehörsövningar och så småningom sånger. 
   Inför just denna lektion hade jag planerat slingan vid pianot som jag har beskrivit i
terminsöversikten. Egentligen hade jag bara planerat att fortsätta utifrån förra lektionens
jobb, vilket genom improvisation ledde till denna slinga.

Övningar 
   Idag började vi med att gå omkring i rummet samtidigt som vi gjorde glidningar
självständigt med våra röster. Jag lade till att vi skulle lyssna på varandra och så
småningom börja härma varandra lite improvisatoriskt. Med detta ville jag dels
motverka att hon blev statisk i kroppen genom att hon fick röra sig samtidigt som hon
gjorde ljud. Dels ville jag också flytta hennes fokus från den egna rösten genom att be
henne sträcka ut lyssnandet mot rummet och min röst, detta för att hennes röst skulle bli
lite friare. 
   Vi provade också lite glidningar på "rrr" igen. Detta hade, som jag tidigare nämnt,
varit väldigt laddat men gick nu lättare, troligen eftersom hon hade bättre andning och
ett bättre stöd ifrån magen. Hon var fortfarande lite spänd, men jag bestämde mig för att
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fortsätta med detta eftersom jag anade att det skulle öka hennes självförtroende. Dess-
utom var det ett bra kvitto på att hennes andning och stöd utvecklades framåt.
   Uppgiften att lyssna på låtar inledde vi idag med de två första låtarna eftersom hon
inte hade haft med sig skivan föregående lektion. Vi lyssnade igenom dem igen och hon
fick berätta vad hon hade hört och hur hon gjort. Hon hade haft lite jobbigt att sätta sig
ner hemma och verkligen fokusera på att lyssna, och hon hade också lite svårt att sätta
ord på vad hon hörde. Jag kände dock att hon verkligen försökte och när vi tillsammans
resonerade kring låtarna lossnade det lite mer. Det var också spännande för mig att höra
och försöka sätta mig in i hur hon tänkte och menade, eftersom hon oftast använde andra
ord än vad jag var van vid ifrån musikkretsar.
   Gehörsövningarna vid pianot såg i stort sett likadana ut idag som föregående lektion,
förutom att hon kändes mycket lugnare nu. Jag låg på ett C-dur-ackord och vi jobbade
med tonerna c1 och d1. Jag sjöng före och hon föll in på tonen, dels tog vi dem separat,
men vi växlade också mellan dem. Vi sjöng på "ng" men jag utmanade henne att så
småningom släppa ner tungan litegrann för att öppna upp och närma sig en vokal.

Kommentarer
  Karolina var idag mycket positiv till våra sångövningar och hon kändes återigen lycklig
och stärkt när hon lämnade lektionen. Jag tror att det, när den första nervositeten hade
lagt sig, blev en spännande och nyttig utmaning för henne att sitta vid pianot och jobba. 

Lektion nr 12 och 13 (mars 2006)
   
Planering
  Dessa två lektioner såg i stort sett likadana ut. 
   Anmärkningsvärt med planeringarna är att de började bli mindre detaljerade nu. Detta
berodde förmodligen på att jag blivit tryggare i lektionssituationen samt att de övningar
vi nu höll på med var fylligare och tålde att arbetas med under en längre tid av lektionen.

Övningar
   I uppvärmningarna jobbade vi vidare med att gå runt i rummet och göra glidningar
med rösten. Vi använde mest nasaler och "rrr" men jag började också utmana henne att
haka på en vokal på r-et, så det t.ex. blev "rrrooo" eller "rrrååå", och tänka sig att hon
slängde iväg den med rösten. Anledningen till att jag hakade på vokalen efter just ett r
var att det då blir lättare att få vokalen stadig eftersom r-et ger ett större motstånd och
därmed aktiverar magstödet mer än om man skulle börja direkt på vokalen.  
   När jag introducerade sådana här nya moment brukade jag oftast spontant lägga in
dem i en serie ljud, där hon härmade mig, utan att säga någonting innan. Denna metod
växte fram hos mig efter hand och det går ju att diskutera om den är den bästa. Jag tror
dock att detta är mycket situationsbundet, och i just denna situation med den här eleven
kände jag att det var bättre att utföra övningarna utan att förklara först. Jag tror att det
fanns en risk att göra momenten onödigt laddade för Karolina genom att prata för
mycket kring dem. Vi pratade alltid igenom det vi hade gjort efteråt, vilket innebar att
vår utgångspunkt blev att hon redan hade klarat av övningen. Dessutom kände jag att
hon litade så mycket på mig att hon var förvissad om att jag inte skulle be henne att göra
något hon inte klarade av. Här var återigen den relation vi byggt upp mycket viktig. 
   Låt nummer 3 och 4 på skivan gick vi igenom precis som förra lektionen. Jag noterade
att hon hittade fler och fler ord i takt med att hon kom in i uppgiften och blev säkrare på
hur hon skulle ta sig an den.
   Vår gehörsträning vid pianot hade utvecklats till den slingan jag beskrivit i min
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termins-sammanfattning och vi hade nu en liten melodi att jobba med. Den rastlöshet
jag anade i mina planeringar i början av förra terminen fanns ingenting kvar av nu. Jag
tror att jag kände att det hände så mycket med de moment vi hade, att jag inte behövde
lägga till nya hela tiden. Karolina hade också utvecklat en röst som var mer tränad och
arbetsbar nu, vilket betydde att vi kunde göra mer med de övningar vi redan hade, så
som att jobba med tonkvalitet, styrfart, andning, stöd osv. Säkert fanns det många
alternativa vägar att gå i detta skede, men jag tänkte inte så mycket på det, utan försökte
gå på en spontan känsla utifrån vad som skedde på lektionerna. Fördelen med detta var,
enligt mig, att kontakten mellan oss och klimatet på lektionerna blev viktigare än
momenten, vilket vi hade nytta av längre fram när det uppstod jobbiga situationer. 

Kommentarer
  De inledande andningsövningarna, framför allt yoga-övningen har jag slutat
kommentera i mina lektions-summeringar vilket tyder på att de från och med nu
fungerade mer som en samling än som egentliga övningar. Hon har också flera gånger
påpekat att dessa övningar så småningom fick den funktionen för henne, inte bara i
lektionssammanhangen utan även i vardagen. 
   En sak jag noterade under dessa lektioner var att Karolina började bli allt mer
självgående. Efter hand som hon lärde sig slingan vi jobbade med, påbörjade hon tonen
samtidigt som mig och ibland till och med en aning före mig, trots att hon själv påstod
att hon fortfarande inte hörde om hon tog rätt toner. Vad hade då hänt om jag hade bett
henne att sjunga slingan ensam? Det finns det inget svar på eftersom jag aldrig fann
något smidigt sätt att genomföra det. Jag ville inte använda orden "sjunga själv"
eftersom jag anade att de skulle vara alltför laddade, och varje gång jag provade att
sänka min röst blev hon väldigt osäker, med följden att hon tappade styrfart och därmed
också tonen. Jag kände att första gången jag utmanade henne att sjunga ensam ville jag
vara säker på att hon skulle klara av det. Annars var jag rädd att vi skulle riskera att
rasera en del av det sångliga självförtroende hon ändå hade byggt upp. När vi under vårt
avslutande samtal diskuterade kring detta, var vi överens om att det förmodligen var bra
att jag inte började jobba med att förmå henne att sjunga ensam i ett så här tidigt skede.
Det kunde ha blivit för mycket för henne.

Lektion nr 14 och 15 (april 2006)
   
Planering
   Det fanns inga nya moment med på planeringarna till dessa gånger. Däremot hade jag
skrivit ner tänkbara utvecklingar på det vi höll på att jobba med, t.ex piano-slingan på
vokaler och i olika tonarter. 

Övningar
   De två sista lektionerna denna termin gjorde vi en variant på uppvärmning där vi satt
på varsin stol med ryggarna mot varandra så att vi hade fysisk kontakt. I den positionen
gjorde vi glidningar tillsammans och hon fick också härma mig. Jag gav henne i uppgift
att lyssna ut i rummet och försöka fylla rummet med sin röst och nästan utan att hon
märkte det hade vi till slut glidit runt på "rrr", nasalerna samt alla vokaler utan att hon
varit särskilt tveksam. Jag tror att det återigen fungerade väldigt bra att ge henne ett
fokus som avledde henne litegrann från tanken på sin röst och det som var en aning
obehagligt, som t.ex. vokalerna. Samtidigt vet jag ju inte om hon kanske hade blivit så
trygg i vårt arbete så att det hade gått bra i alla fall, men jag har flera gånger senare
också upplevt att det egentliga arbetet går bättre om jag ger henne något att fokusera på
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som kanske inte har något direkt att göra med det jag vill komma åt. Detta är ingenting
som är unikt för Karolina, utan något som jag också använder med framgång på andra
elever och även i mitt eget musicerande. 
   Låt nummer 5 och 6 på skivan gick vi igenom precis som förut. Som jag tidigare
nämnt vet jag inte om, och i så fall vad, denna uppgift tillförde hennes sjungande, men
det var skönt att ha något att variera lektionerna med och jag tror att det fanns ett värde i
att hon fick träna på att sitta ner och fokusera på en enda sak. Sedan hoppas jag att det
har öppnat en dörr in i musikens värld för henne. Hon skriver om detta projekt i sina
reflektioner:

   "Vi lyssnade på musik. Omedvetet gjorde jag andra saker samtidigt. Vi pratade
igenom. Karin poängterade att det var viktigt att bara sitta och lyssna. Det var svårt.
Men till slut. Ett nytt sätt att lyssna på för mig. Upptäckte mycket."

   Vid pianot dessa två sista lektioner sjöng vi vår slinga på både nasaler och olika
vokaler. Jag provade att ge henne olika fokus att hålla fast vid. Dels fick hon lyssna
mycket på min röst samtidigt som hon sjöng och jag bad henne tänka sig att hon sjöng
genom min mun, ibland också tvärtom att min röst kom ut genom hennes mun. Om
detta hjälpte henne kan jag inte riktigt avgöra och hon minns inte heller när jag frågade
henne, vilket väl indikerar att det inte gjorde något bestående intryck på henne. Kanske
fyllde även detta en avledande funktion eftersom jag har skrivit i min sammanfattning
att det inte var några problem med varken tonerna eller att sjunga på vokaler den dagen.
   Den andra uppgiften hon fick var att tänka sig en trygg plats och förknippa den med en
färg som hon sedan skulle innesluta sig i mentalt medan hon sjöng. Denna övning
fungerade ganska bra, men jag upplevde inte att den fick något stort genomslag. Kanske
berodde detta på att vi hade skapat en tillräckligt trygg plats där vi var.
   
Kommentarer
   Jag noterar i min sammanfattning av den sista lektionen att det nu var mer eller mindre
naturligt för henne att "låta", dvs. göra ljud med sin röst, i alla fall på våra lektioner. Det
var ett stort framsteg med tanke på vår första lektion, där allt annat än tal var jobbigt.
Extra roligt var det också att hon hade kommit över sin rädsla för vokaler, eftersom detta
varit ett hinder för att så småningom kunna börja jobba med text. Att hon hade kommit
över denna tröskel tror jag berodde på flera faktorer. Först och främst, som jag tidigare
nämnt, en större trygghet i situationen och också ett ökat självförtroende i och med att
hon hela tiden gjorde små framsteg och fick bekräftelse för det. Sedan tror jag också att
det hade att göra med det faktum att hon hade fått en bättre teknik så att hon nu kunde
producera toner som var stadigare och låg behagligare i munnen. Detta gjorde att
tonerna på vokaler, som i sig har mindre stöd än t.ex. r och s, blev enklare för henne att
utföra och därmed också mindre laddade.
   Däremot tyckte hon fortfarande att det var svårt att intonera (träffa tonerna) och påstod
sig inte uppfatta att hon sjöng samma toner som jag. Jag har funderat mycket över detta
faktum och jag är övertygad om att det till stor del ligger i den mentala övertygelsen om
att hon inte kan, eftersom jag fortfarande ser på hennes kropp och hör på hennes ton att
hon nästan alltid märker när hon ligger fel. 
   Men sedan har jag undrat om det möjligtvis kan vara så att hon ibland omedvetet
blandar ihop tonhöjd med klangfärg?4 Kanske är det så att för att hennes öron ska

4 Med tonhöjd menas den faktiska frekvensen på tonen, dvs. den hastighet med vilken stämbanden svänger. Tonens
klangfärg bestäms av hur ansatsröret (strupen, mun- och näshålan) ser ut. Genom att ändra form på ansatsröret kan
man både bilda olika vokaler och andra språkljud, men också göra dem ljusa, mörka, spetsiga, platta, fylliga osv.
Man kan ändra klangfärg på en och samma frekvens, men också ändra frekvens med bibehållen klangfärg. 
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uppfatta att hon sjunger samma ton som jag måste den tonen inte bara svänga lika
många gånger per sekund, utan även ha samma klangfärg. Detta skulle kunna vara en
förklaring till varför hon känner sig så osäker, jag tror dock inte att det är den enda, utan
den mentala övertygelsen spelar nog också en viktig roll.  
Hon skriver i sina reflektioner:

   "...det känns inte som jag hör när tonen är ok. Fast jag hör när den uppenbarligen
inte stämmer. Den känslan vågar jag lita på. Känslan att tonen är ok är skörare... allt
är mycket, mycket skört."

   Jag fortsatte dock, som jag tidigare gjort, att be henne lita på mig när jag säger att
tonen är rätt. Så småningom försökte jag också förmå henne att våga lita på sig själv, att
hennes kropp började kunna det här nu. Det var väldigt svårt för henne eftersom hon
hade beskrivit sig själv som en människa som blev mycket illa till mods när hon kände
att det var något hon inte hade riktig kontroll på, men hon fortsatte ändå att utföra det
jag bad om och föreföll lita på mig. Hon beskriver detta i sina reflektioner:

   "Blivit tillsagd att släppa kontrollen. Lita på att kroppen vet, kommer ihåg, då den
klarat det tidigare. Det är en fantastisk känsla, men det är svårt att släppa. Konstigt
eftersom att försöka styra allt tar så mycket, otroligt mycket energi, och det klarar jag
ju inte ändå. [...]Det är dessutom när jag släpper och låter det flyta som det går bra,
som känslorna kommer. Då när det blir nära sång blir jag överväldigad av känslor."

5.3 Höstterminen 2006

Lektion nr 16 (september 2006)

Planering 
   Min planering inför denna lektion var att repetera några av de övningar vi hade gjort
bara för att komma igång och sedan prata om terminen. Jag ville höra om Karolina hade
något speciellt mål med terminen och om hon ville att vi skulle sätta ett mer uttalat mål
för vårt arbete, vilket vi inte hade haft tidigare.

Övningar
   Första lektionen efter sommaren och Karolina kändes lite ringrostig så vi repeterade
bara det vi hade gjort i slutet av förra terminen. 

Kommentarer   
   Efteråt pratade vi en stund om vad som hade hänt sedan sist. Hon berättade för mig
hur hon vid ett tillfälle under sommaren spontant hade sjungit med sin syster i en
snapsvisa på ett informellt kalas inom familjen. Detta hade innan vi började jobba varit
helt otänkbart för henne, trots att de flesta ser det som helt naturligt att man sjunger med
i sådana visor (snapsvisor, födelsedagsvisor, nationalsången etc.) även om man anser att
man inte sjunger särskilt vackert. Det som gjorde denna situation extra speciell var att
det var just systern som mest ihärdigt hade påtalat att Karolina inte kunde sjunga och
nog helst skulle vara tyst. Detta gjorde situationen extra laddad och prestationen än mer
beundransvärd. Jag kunde se på henne att hon var väldigt stolt över detta.
   Angående min planering om terminsmål, kom vi bara överens om att vi skulle fortsätta
jobba som tidigare.
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Lektion nr 17 (september 2006)

Planering 
   Mina planeringar började vid det här laget bli allt mer sporadiska, så även till denna
lektion. De innehöll mest stödord och eventuella funderingar från föregående lektion,
vilket tyder på att vi hade hittat en bra form för lektionerna och några basövningar som
jag inte behövde skriva ner.
   
Övningar
   I vårt jobb med glidningar försökte jag fortfarande förmå henne att bredda sitt register
genom att framför allt våga gå högre upp med rösten. På dagens lektion jobbade vi med
detta genom att hon fick tänka sig att hon skulle gny, lite som en hundvalp, på "ng" och
sedan utifrån det starta glidningen. Detta blev ett nyttigt sätt för henne att hitta lite högre
utrymmen i huvudet, samtidigt som vi också fick oss ett gott skratt för att vi, två vuxna
människor, stod mitt emot varandra och lät som hundvalpar! Jag tror att just detta att vi
kunde skratta med varandra i många av de lite märkligare övningarna, betydde mycket
för att avdramatisera dem och avleda henne från att tycka att det var svårt.
   Vi pianot fortsatte vi med de övningar vi använt oss av förut och började prata om och
jobba med tonkvalitet och klangbildning. Jag bad henne att tänka att hon skulle sjunga
genom ett litet hål som jag ritade på tavlan. Hon hade från början haft en väldigt luftig
och lite spretig ton, troligen beroende på att situationen var så laddat att hon inte fick
någon riktig fart på luften, och nu ville jag genom denna övning se om hon kunde få till
en lite tätare och bärigare ton. Detta gick riktigt bra och förutom att tonen blev tätare,
blev den också stadigare vilket gjorde att intonationen blev bättre. Dessutom kom det ut
mer röst, dvs. volymen blev högre och jag fick känslan av att hon sjöng mer utåt i stället
för att tonerna stannade strax utanför munnen. Jag såg att hon också kände detta och
tyckte det var roligt att hon kunde låta så mycket.

Kommentarer
   Jag har kommenterat denna lektion som en rolig lektion där hon kändes glad och
positiv och framför allt mycket säkrare i sången. Från och med den här terminen var det
inte heller några problem att använda ordet "sjunga".
   För att inspirera henne i sitt jobb hemma hade jag till denna termin satt ihop en
övnings-CD till henne som innehöll några av de övnings-varianter vi hade jobat med vid
pianot. Jag hade lagt upp skivan så att jag först spelade och sjöng övningen och sedan
kom den igen utan sång. Detta betydde att hon dels kunde öva på att sjunga tillsammans
med mig i övningarna, men också prova att sjunga ensam till bara pianot. Vi hade ingen
redovisning av detta utan jag ville bara ge henne ett hjälpmedel att använda hemma. 
   Hon har senare berättat för mig att hon tyckte det var mycket svårt i början, speciellt
att sjunga ensam, men också att sjunga med mig eftersom hon nu var tvungen att börja
avgöra själv om hon träffade tonerna eller inte. Hon jobbade dock på med skivan och så
småningom började det lossna lite. Det var dock först när hon hade låtit den vara en tid
medan vi höll på med andra övningar, och sedan gick tillbaka till den som det verkligen
började fungera. Nu övar hon till den sporadiskt och tycker att det är användbart för att
träna på att just höra själv om hon ligger rätt på tonen utan att jag är med och bekräftar
det.
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Lektion nr 18 (oktober 2006) 

Planering 
   Planeringen till denna lektion skiljde sig enbart genom att jag hade planerat att hon
skulle få prova att glida mellan två fasta toner. Detta gjorde vi dock inte förrän under ett
senare tillfälle. 
   Jag har känslan av att mina planeringar i detta skede av vår undervisningsperiod
endast var till för att jag skulle ha ett stöd ifall jag skulle komma av mig på lektionerna.
I praktiken var det oftast så att jag aldrig tittade på dem under lektionens gång, med följd
att vi oftast kom in på ett lite annat spår än det jag hade planerat. Man kan säga att mina
planeringar snarare var förslag på tänkbara händelseförlopp.   
   
Övningar
   Vi provade att ta några toner på "rrr" vid pianot idag. Det var dock lite svårt för henne
att intonera, troligen för att det var ett annorlunda ljud än vad hon var van att intonera
på, men det blev inte jobbigt. 
   Efter att ha övergått till vokaler, jobbade vi med tonplatserna 1-5 i dur-skalan. Dels
gick jag ton för ton uppåt och neråt, men jag satte också ihop dem slumpartat till olika
små melodier, och vi började  närma oss att sjunga en sång. Jag tydliggjorde detta för
henne genom att först ta de inledande tonerna i "Lille katt", medan hon härmade mig,
och sedan sjunga början med text för henne. Om hon kunde höra att det var samma toner
som vi just hade tagit vet jag inte, men jag försökte förklara det så tydligt jag kunde. 
   
Kommentarer
   I sammanfattningen av denna lektion kommenterade jag återigen att yoga-övningen
fungerade jättebra för Karolina. Den fick henne att komma till ro och för varje utandning
sjönk tungdpunkten märkbart i hennes kropp. Det hördes också på rösten hur hennes
andning hade utvecklats, eftersom hon nu fick till en mjuk och stadig ton i sina
glidningar. Speciellt märkte jag detta på "rrr" som  hon ju i början hade tryckt ut med
ganska hårda luftstötar, men som hon nu kunde göra långa mjuka glidningar på. Hon
kunde också göra betydligt större dynamikskiftningar och det var inte alls lika laddat för
henne att jobba med rösten på detta sätt. Extra roligt var också att hon själv kunde
uppfatta denna utveckling, vilket förstås stärkte hennes självförtroende. 
   Förfarandet att inte i förväg tala om för Karolina vad jag ville att hon skulle göra utan
bara låta henne härma mig var, som jag tidigare nämnt, det jag i stort sett alltid använde
mig av när jag ville introducera något nytt. Jag tänkte mig det som att vi stod på en
stadig och trygg grund, samtidigt som vi sakta strävade mot nya mål och utmaningar.
När jag frågade henne i vårt avslutande samtal om hon upplevde att det hade varit
många nya moment, tyckte hon, precis som jag hade tänkt, att vi hela tiden hade byggt
på det vi redan hade befäst. Jag tror säkert inte att detta var det enda sättet att gå till väga
i den här situationen, men det kändes ändå rätt för mig eftersom hon hade varit så osäker
när hon började och jag ville vara rädd om den trygga stämmning vi  skapat i
lektionssituationen. 

Lektion nr 19 (november 2006)
   
Planering
   Till denna lektion hade jag lagt in ett helt nytt moment i min planering, nämligen
"Bissen Dossen", en vaggvisa från Gotland. Detta var första gången sedan de två första
gångerna jag hade planerat något som tangerade Karolinas definition av sång.
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Övningar
   Vi började dock som vanligt med yoga-övningen och glidningar. Jag lade även till lite
ord på glidningarna (haj, hoj, hej, ja osv.) för att utmana henne lite mer. Hon började få
en allt mer sånglig ton nu i takt med att hon hittade mer utrymme för rösten i huvudet. 
   Vid pianot jobbade vi med tonplatserna 1-5 i en D-mollskala som förberedelse inför
vaggvisan. Jag sade dock ingenting om att jag hade tänkt mig att vi skulle sjunga en visa
utan jobbade bara på som vanligt. Det blev lite jobbigt för henne på de översta tonerna
och hon blev ganska spänd inför dem. Hon sa att det kändes som det blev för mycket
sång, och därmed väldigt laddat. Kanske berodde detta på vår diskussion om sång-
kontra talröst i inledningen av lektionen, men jag tror nog mest att vi kom så långt
ovanför talregistret att det blev obekant för henne, och därmed en smula obehagligt. Hon
hade ofta gått ganska långt över a1 i sina glidningar, men detta att sjunga på en fast
tonhöjd blev genast mer utmanande. Jag fortsatte ändå med dessa toner en stund till och
bad henne att försöka tänka sig att hon höjde taket för tonerna inne i huvudet. Detta
fungerade mycket bra en stund, sedan blev hon trött och okoncentrerad och intonationen
sjönk genast.   
   Efter att hon hade fått vila sig en stund nynnade vi avslutningsvis igenom vaggvisan
på "my". Det var fortfarande lite jobbigt på de höga tonerna men hon kämpade på bra. 
   Jag avslutade lektionen med att sjunga visan för henne. Hon tyckte att visan var
vacker, men om hon kunde relatera det jag sjöng till det hon nyss hade nynnat, kunde jag
inte avgöra.

Kommentarer
   Vi pratade lite om Karolinas sångröst på denna lektion. Jag förklarade vad jag menade
med sångröst kontra talröst, och hon fick prova att göra skillnad på dem. Vi jobbade
också mycket med luftströmmen och hur hon skulle undvika knarr på talrösten genom
att tänka sig att hon "lyfte upp" rösten i huvudet. Det var en givande diskussion, som jag
tror hon förstod ganska mycket av. Kanske är det så att det blev allt lättare för henne att
förstå och kunna relatera till de saker jag förklarade i takt med att hon fick mer sånglig
erfarenhet? Jag tror det.

Lektion nr 20 (november 2006)

Planering   
   Första lektionen helt utan planering. Det fanns ingen speciell tanke bakom detta utan
jag hade helt enkelt glömt att planera...

Övningar
   Vi värmde upp med våra vanliga glidningar.
   Efter denna diskussion satte vi oss vid pianot och nynnade tillsammans igenom hela
”Bissen Dossen” på "nå", innan vi slutligen lade till orden och sjöng igenom den fras för
fras. Hon blev väldigt spänd och nervös, det var som om att vi här tog det slutgiltiga
steget till sång för henne. Men hon tog sig modigt igenom hela visan och jag tror att det
var övervägande lyckotårar i Karolinas ögon när hon lämnade denna lektion.

Kommentarer
   Vi var i en större lokal än vanligt idag, vilket jag utnyttjade under uppvärmningen
genom att återigen be henne tänka sig att hon skulle fylla hela rummet med sin röst.
Detta gjorde hennes ton fylligare och bärigare, vilket jag också tror att hon kände själv
och vågade därmed sjunga ut ytterligare. 
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   Vi pratade i och med detta mycket om avslappning och att våga släppa kontrollen på
sin röst och bara låta den komma ut. Jag upplever hos många elever att de har svårt att
just låta rösten komma ut utan att sätta upp ramar kring den i form av spänningar. Oftast
sitter dessa spänningar i käken, men även i hals och nacke. Jag menar att detta till största
delen beror på att de gärna vill uppleva en kontaktpunkt/beröringspunkt med ljudet som
kommer ut, och det är lättast att placera den långt upp kring struphuvudet och munnen.
Jag kan även gå till mig själv och uppleva samma problem. Den stora utmaningen blir
då att försöka förflytta denna kontaktpunkt nedåt mot magstödet, för att kunna slappna
av upptill och därigenom få en behagligare ton, både att lyssna på och att utföra. 
   I samband med detta diskuterade jag och Karolina också beröringspunkten med ett
mer mentalt kontrollbehov, där detta att man spänner till kring rösten också kan uttrycka
en djupare ovilja att dels släppa ifrån sig, men också att vara i något som man inte har
kontroll på och som känns obekant. Troligtvis hade detta också en stor betydelse i
Karolinas fall, då hon, som jag tidigare nämnt, förklarat för mig att hon hade haft stora
problem just med ett starkt kontrollbehov. Det jag bad henne att göra, dvs. sjunga ut
med en avslappnad röst, var något som känndes obekant och utanför hennes kontroll.
Dessutom var det något som under en lång tid hade varit mycket laddat för henne, vilket
ju också utgör en grund för spänningar. I sina reflektioner kring detta skriver hon:

   "Lita på min kropp. Det behöver inte vara misslyckat för att jag inte orkar styra allt.
Bara ge sig hän utan att ha koll. Jag är som två. Släpp den andre, den klarar sig"

   Kanske balanserade jag denna lektion på en tunn linje mellan lycka och förtvivlan när
vi sjöng vaggvisan, men jag ville ge henne en glimt av vad jag var övertygad om att hon
kunde. Jag hade redan från början trott på att hon skulle kunna sjunga. Jag insåg dock att
jag med detta menade fysiskt sett och att jag inte kunde veta om hon skulle klara av det
mentalt. Detta funderade jag mycket över och här passerades definitivt gränsen till
terapi/psykologi flera gånger. 
    Hon konstaterade innan hon lämnade lektionen att hon aldrig i sin vildaste fantasi
hade kunnat tro att hon skulle sitta vid ett piano och sjunga en visa tillsammans med
någon. Kanske var detta mycket viktigare för henne än själva sjungandet? Att få
tillfällen att visa sig själv att det är möjligt att göra sådant som hon aldrig kunnat
föreställa sig. Detta påstående bekräftade också Karolina vid vårt avslutande samtal.

Lektion nr 21 (december 2006)
   
Planering
   Jag hade planerat som vanligt, men bestämde mig när hon kom för att strunta i
glidningarna idag för att istället värma upp med toner vid pianot. Varför jag gjorde detta
kan jag inte säga, troligen var jag bara nyfiken på att se om det gjorde någon skillnad,
vilket jag i efterhand inte kan påstå att det gjorde.

Övningar
   Vi hoppade, som jag nämnde, över arbetet med glidningarna och värmde i stället upp
vid pianot genom att jobba med mollskalans fem första toner. 
   Efter det gick vi direkt på ”Bissen Dossen” och började jobba med den, genom att jag
sjöng fras för fras och hon fick härma efter, tillsammans med mig. Texten var mycket
svår för henne att lära sig så jag skrev upp den på tavlan för att hon inte skulle behöva
fundera på den. 
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Kommentarer
   Karolina skrev om denna lektion i sina reflektioner:

   "Jag kunde inte få in texten. Det var som ett tjockt lager runtom min hjärna. Den
protesterade, Den vill inte ta in orden. Jag kände mig hopplöst dum."

   Vi har pratat ganska mycket om detta efteråt, och resonerat så att denna låsning kring
texten troligtvis berodde på att det var så mycket annat för henne att ta in just då,
framför allt det faktum att hon nu skulle sjunga "på riktigt", att hon helt enkelt inte
klarade av ett moment till.
   Hon fick också svårt att hitta tonerna, både när vi sjöng fras för fras vid pianot och när
vi sjöng hela a capella. Jag är dock övertygad om att detta mest berodde på nervositet,
som gjorde att hon tappade sitt kroppsarbete, och vi gick tillbaka till att fokusera mycket
på andningen. Karolina ville hela tiden fråga mig om de toner hon inte träffade och
varför hon inte träffade dem, men jag bad henne i stället att koncentrera sig på
andningen och släppa tanken på om hon gjorde rätt eller fel. Detta gjorde jag för att jag
var övertygad om att tonerna skulle falla på plats om hon bara blev lite lugnare i
kroppen och kunde använda den teknik hon hade lärt sig.
   Efter denna lektion kände jag att jag kanske tagit ett lite för stort kliv framåt i vår
progression. Men jag ville inte heller avsluta vaggvisan bara för att den inte fungerade
direkt, av rädsla för att hon skulle uppfatta att hon inte kunde och därmed få sin tidigare
bild av sig själv bekräftad. Jag bestämde mig för att ha tålamod och fortsätta jobba med
den någon gång till. Som så många gånger tidigare bad jag henne att lita på mig, trots att
hon inte kände sig helt bekväm där vi var just nu i processen.
  
5.4 Vårterminen 2007

Lektion nr 22 (januari 2007)  
   
Planering
   Det enda jag hade planerat inför denna lektion var att hon skulle få göra sin inledning,
sedan skulle vi jobba med ”Bissen Dossen”.

Övningar
   Som vanligt fick hon börja med sin yoga-övning. Denna var fortfarande den stående
inledningen på lektionen, och det var sällan jag planerade eller kommenterade den. Det
hade blivit en ritual för henne. 
   Vi fortsatte därefter med glidningar på nasaler och kom här in på en intressant och
givande diskussion om kontaktställe. Jag bad henne att känna efter var hon upplevde att
tonen träffade inuti huvudet på sin väg ut, och det visade sig att hon hade ett ganska lågt
kontaktställe, någonstans kring överläppen/munnen. Vi jobbade då en stund med att
flytta upp det mot näsan och pannbenet, vilket resulterade i att tonen genast fick mer
utrymme och en annan klang än hennes talröst.
   Detta kan ha varit betydelsefullt i den meningen att hon kände en tydligare skillnad på
sin sångröst och sin talröst, vilket också innebar att hon kunde hitta sångrösten på ett
annat sätt och uppleva att hon faktiskt sjöng. Dessutom gav detta henne ett verktyg för
att lättare kunna ta de högre tonerna, och därmed blev de inte heller lika laddade som
förut.  
   Som huvuddel av denna lektion ville jag prova om jag kunde förmå henne att sjunga
med mig i ”Bissen dossen”. Vi satt med ryggarna mot varandra medan jag sjöng och hon
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fick i uppgift att första lyssna in rummet och sången, sedan sjunga med när det kändes
bra. Hon började på en fras ibland, men det blev bara någon ton sedan tystnade hon. 

Kommentarer
   Detta var första gången jag kände att jag gick in i en återvändsgränd och var tvungen
att söka mig en annan väg. Jag insåg att detta var för svårt för henne just nu, troligen
mest mentalt för att hon var obekant med visan och blev väldigt osäker. Jag bestämde
mig för att i stället försöka med något hon kände till, samt gå tillbaka till pianot för att
understödja med ett enkelt ackord-komp. Jag gav henne en skiva där ”Bissen Dossen”
fanns inspelad så att hon kunde jobba vidare med den hemma om hon ville.
   Det kändes som att jag här missbedömde en aning vad som var svårt respektive enkelt
för henne. Kanske är detta inte så konstigt med tanke på våra olika erfarenhets-grunder.
Jag utgick ifrån mig själv och trodde att det mest basala jag kunde börja med var en
enkel visa a capella. Det visade sig dock att det var enklare för henne att sjunga till
piano-komp, trots att jag trodde att det skulle bli för klangrikt och störa henne i melodin.
   Sedan var nog det största misstaget av mig att ta en visa som var obekant för henne.
Denna erfarenhet lärde mig framför allt att jag var tvungen att bli lite mer flexibel i mitt
tänkande kring vad som var enkelt respektive svårt.
   
Lektion nr 23 (februari 2007)
   
Planering
   Efter föregående lektion hade jag till denna planerat uppvärmningen med glidningar
och gehörsövningar som vanligt, men i stället för "Bissen Dossen" lagt in "Vem kan
segla".

Övningar
   Efter hennes inledande yoga-övning fortsatte vi denna lektion att jobba med att hitta
ett högt kontaktställe. Jag bad henne också tänka sig att hon hade en tratt uppåt från
hjässan dit hon skulle skicka tonen. Syftet med detta var att hon skulle öppna upp för
tonen ytterligare för att det skulle bli lättare för henne att komma upp högre med rösten.
Detta blev då också ett led i jobbet med att hitta ett sångläge i rösten som skiljde sig från
talrösten. 
   Vid pianot idag jobbade vi med "Vem kan segla". Vi började med första frasen och
växlade mellan att sjunga den på "nå" och på text. Detta var mycket lättare för henne än
det hade varit att sjunga ”Bissen Dossen”, däremot påpekade hon att hon hade svårare
att höra tonerna när vi sjöng på texten än om vi bara sjöng på en stavelse. Efter en
stunds diskussion om detta insåg jag att hon inte alltid skiljde på klangfärgen och
tonhöjden. När jag tog en lång ton och ändrade läte på den, t.ex sjöng "aouåa", ville hon
spontant säga att jag också ändrade ton, trots att jag hela tiden låg kvar på samma
tonhöjd. Jag förklarade detta och tog några exempel där jag också ändrade ton med
bibehållet läte, t.ex tonplatser 1-2-3-4-5-4-3-2-1 på en och samma vokal.

Kommentarer 
   Detta var återigen någonting som jag blev en aning överrumplad av, eftersom det alltid
hade varit självklart för mig att skilja på dessa två parametrar. Jag tror dock att hon
förstod när jag förklarade och möjligtvis kan detta ha varit ytterligare en anledning till
varför hon hade haft så svårt med ”Bissen Dossen”, då den börjar med flera ord på en
och samma ton.
   Något som däremot fungerade bättre och bättre var jobbet med glidningar för att stärka
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och utveckla Karolinas sångröst.
   Det går i detta sammanhang att diskutera huruvida det är bäst att utgå från talrösten
och börja sjunga i den för att sedan ta sig uppåt, eller att, som i detta fall, hitta en mer
sånglig röst och utgå från den när man ska börja sjunga. Jag tror, som jag nämnt förut,
att detta är individuellt och att man får vara lyhörd för varje enskild elev, men i
Karolinas fall menar jag att det har varit bra att försöka hitta en sångröst genom
övningar och inställningar, mest för att  vi på så sätt har avdramatiserat detta register
litegrann innan hon skulle använda det till sång. 
   Jag vill styrka detta påstående med det faktum att när hon denna lektion hade hittat
sina inställningar för sångrösten, tog jag henne ton för ton upp till c2, rent och utan
större problem. Så högt hade vi aldrig tidigare varit utan att det hade låst sig. Detta
förutsätter dock att hon innan hade hittat en god andning och ett stort, avspänt utrymme
för rösten, eftersom det annars hade kunnat blivit spänt och pressat och nästan fått en
motsatt effekt, dvs. att det hade blivit svårare att ta sig upp och därmed mer laddat.

Lektion nr 24 (februari 2007)  
   
Planering
   Min planering hade till denna lektion blivit lite fylligare igen. Kanske detta berodde på
att vi hade börjat med låtar och jag kunde börja lägga upp våra lektioner som jag var van
från tidigare sångelever. Till denna lektion hade jag återigen planerat att hon skulle få
prova att glida mellan två fasta toner.

Övningar
   Efter den sedvanliga inledningen fortsatte vi att jobba med kontaktställe och jag kunde
redan tycka att det blivit skillnad. Framför allt började hon sakta men säkert att lyfta upp
rösten och hitta den sångröst jag har skrivit om i tidigare kapitel. Dessutom började
denna nya röst att få lite mer substans, även om den fortfarande var ganska otränad. 
   Hon fick denna lektion prova lite av det vi hade pratat om under föregående lektion
genom att vi tillsammans sjöng "moåaåo" på en och samma ton. Detta var nyttigt och
klargjorde ännu tydligare för henne skillnaden mellan läte och tonhöjd. Det enda hon
tyckte var riktigt svårt var att komma ihåg i vilken ordning vokalerna kom. Kanske var
detta, liksom med texten på ”Bissen Dossen”, helt enkelt för att hon hade så mycket
annat att fokusera på? Sedan blev hon fortfarande lite stressad i nya övningar, vilket
också gjorde det svårt för henne att hålla reda på flera saker samtidigt.
   Innan vi gick över till sången arbetade vi också en stund med toner i ett kvintintervall.
Dels tog vi tonerna var för sig (c1 och g1), dels växlade vi också löpande mellan dem
och gjorde det dessutom genom att glida emellan. Detta var något vi inte hade provat
förut och det kändes lite som att kliva upp en nivå. Från att ha haft förhållandevis god
tid på sig att lyssna in min ton och ansluta till den, skulle hon nu byta ganska kvickt och
dessutom glida och stanna på nästa ton. Det var väldigt inspirerande att jobba med och
trots att jag fortfarande sjöng med hela tiden, både kände och hörde jag att hon hela
tiden blev mer och mer initiativtagande.
   Till sist jobbade vi en stund med "Vem kan segla" Jag använde mig mycket av
begreppen styrfart och stort utrymme, som vi hade jobbat en hel del med innan. Idag var
det dock som om att någonting föll på plats och hon hittade en helt annat sångröst. Jag
tror att hon även kände det själv för det blev stundtals ganska känslosamt för henne, men
vi sjöng igenom hela låten utan problem.
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Kommentarer
   Vid vårt avslutande samtal frågade jag henne hur hon upplevde sin röst nu jämfört
med när vi började. Hon svarade att hon från början hade sett sin röst som en väldigt
liten enhet, medan den nu hade många fler sidor, som hon kunde använda sig av. Denna
beskrivning tycker jag speglar det arbete vi har gjort med hennes röst, och för mig blir
nästa steg i denna process att försöka förmå henne att kombinera ihop dessa delar så att
hon i slutändan kan uppleva sin röst som en helhet igen, men en betydligt större och mer
flexibel sådan. 

Lektion nr 25 (februari 2007) 
  
Planering
   I det närmaste samma planering som inför föregående lektion.

Övningar
   Vi fortsatte även idag att jobba med att hitta en hög inställning för rösten. Hon fick
göra glidningar på vokaler i "opera-röst", och också öva sig på att starta med den
inställningen i låga lägen, med syftet att det skulle bli enklare att komma upp i och med
att hon redan var förberedd. Detta jobb var väldigt nyttigt för henne just för att, som jag
tidigare nämnt, kunna få upp rösten i huvudet och därigenom lättare kunna ta högre
toner. Det gjorde dessutom att hon fick en mjukare och angenämare ton och den blev en
mer sånglik än pratlik. 
   Visserligen blev hennes ton ganska luftig och svag i de högre lägena, men jag menar
att det mest berodde på oträning och en stor ovana vid tekniken. För att komma åt detta
jobbade vi mycket med att rikta tonen, t.ex. fick hon tänka sig en punkt långt bort där
rösten skulle träffa. Detta gjorde att tonen blev mer kompakt och bärig. Sedan jobbade
vi också mycket med styrfart, som jag har beskrivit tidigare. Båda dessa begrepp känns
för mig centrala i arbetet med tonkvalitét eftersom de ger ett gott resultat med hjälp av
en relativt enkel bild. 
  Vi jobbade lite med ett kvintintervall även denna lektion, och hon fick i uppdrag att
försöka flytta tonen mellan munnen och pannan, alltså mellan tal- och sångläge, för att
få fram och känna skillnaden. Till en början blev hon lite för mycket koncentrerad på
tekniken och tappade känslan och därmed tonen, men sedan gick det bättre. Jag insåg
dock att hennes gehör ännu inte var "automatiserat", utan hon behövde koncentrera sig
och lyssna på min ton för att inte halka av tonen själv. Det kunde möjligtvis också ha att
göra med att hon blev så fokuserad på det nya att hon spände sig och därför fick svårt att
hitta tonerna. Troligast är en kombination mellan dessa båda faktorer.
   Vi avslutade denna lektion med att sjunga igenom "Vem kan segla" några gånger med
fokus på utrymme och styrfart. 

Kommentarer
   Mot slutet av denna lektion spelade jag in när vi sjöng "Vem kan segla" och hon fick
lyssna på det. 
   I vårt samtal efteråt sade hon att det var mycket speciellt att höra sig själv inspelad,
både spännande och lite läskigt. Hon tyckte att det var någon annan, samtidigt som hon
visste att det var hon som sjöng. Jag ville med detta se hur det skulle påverka henne att
faktiskt höra att hon sjöng, men jag har svårt att avgöra vilken effekt det fick. Kanske
måste vi göra det fler gånger för att hon ska kunna ta det till sig och inlemma det i sin
självbild?
   Dessutom tror jag att en stor del i Karolinas utveckling vid denna punkt låg i att
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identifiera sig med sin "nya" röst, vilket hon ännu inte riktigt har gjort. Jag tror att den
processen måste bli lite mera klar innan hon helt vågar släppa ut sin nya sångröst, och
våga tro på att hon sjunger. 

Lektion nr 26 (mars 2007)
   
Planering
   Till dagens lektion hade jag planerat en ny sång, "Håll mitt hjärta", i övrigt samma
beståndsdelar som tidigare.

Övningar
   Yoga-övningen och glidningar inledde denna lektion och jag noterade idag att hennes
röst sakta men säkert blev allt starkare i sitt sångregister. Detta tror jag är mycket tack
vare att vi har fortsatt att hela tiden jobba med glidningar för att stärka hennes röst, trots
att hon för länge sedan hade kunnat gått vidare mot andra uppvärmningsövningar. Jag
vill hävda att glidningarna i detta sammanhang har fungerat som ren konditionsträning
för rösten. 
   Vid pianot provade vi lite toner på "rrr" igen, men detta var fortfarande svårt för henne
eftersom hon spände till sig och fick därigenom svårt att hitta tonerna. Jag bestämde mig
för att lägga denna övning åt sidan en tid, tills hon kände sig mer avslappnad med "rrr".  
   I stället gick vi över till att slumpvis ta toner i en mollskala, dels för att hitta de högre
inställningarna, men också för att hon skulle komma in i moll-harmoniken. Därefter fick
hon ta ett notställ och ställa sig bredvid pianot, varpå jag introducerade "Håll mitt hjärta"
för henne och vi sjöng den rakt igenom med texten direkt. Jag ville genom detta dels se
vad som hände om vi inte gick in i låten succesivt, men även försöka avdramatisera den
för att se om den blev mer arbetsbar efteråt. Detta blev dock för mycket för henne och vi
blev tvungna att ta en kort paus medan hon hämtade sig, men sedan fortsatte vi och tog
oss igenom låten en gång till, vilket jag tror var väldigt positivt för hennes
självförtroende. 

Kommentarer
   Efter denna lektion har hon berättat att det blev väldigt laddat med en ny låt och att stå
framför notstället. Det blev för henne en sångsituation som hon inte trodde sig klara av,
men samtidigt kände hon sig stärkt efteråt och låten blev efter denna lektion enklare att
jobba med. Måhända pressade jag henne en aning för hårt i denna situation, men jag
känner också i efterhand att hon gick starkare ur den och vi har kunnat ta sången till
ytterligare en nivå efter detta. Vi fick också ett kvitto på den starka och trygga relation vi
byggt upp på lektionerna, eftersom vi i situationen kunde sätta oss ner och prata om vad
som hände, och så småningom försöka igen. När jag i vårt avslutande samtal frågade
henne hur mycket vår relation betydde i denna situation svarade hon helt enkelt: -Allt!

Lektion nr 27 (mars 2007)
   
Planering
   Likadan planering idag som inför föregående lektion. Jag hade bestämt mig för att
fortsätta med "Håll mitt hjärta".

Övningar
   Efter inledningen jobbade vi resten av lektionen sittande vid pianot, eftersom jag ville
att hon skulle få lite stöd av mig efter förra lektionen. Vi började som vanligt med
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glidningar, men idag fick hon i uppgift att börja på ett "aaa"  långt ner i talrösten och
sedan långsamt glida uppåt så högt hon kunde, innan hon vände och gick ner igen. Syftet
med denna övning var att hon skulle göra den så långsamt att hon hann känna var rösten
bytte över till sångläget och därmed också känna skillnaden mellan registren tydligare.
Hon tog till sig detta väldigt bra och jag tror att hon fick ytterligare lite mer kontakt med
sin röst.
   Innan låten jobbade vi en stund med att växla mellan två toner på en halv sekunds
intervall. Syftet var att skärpa hennes gehör ytterligare, genom att jobba med två toner
som låg så nära varandra. Det var svårt för henne, men inte omöjligt och jag tror att hon
tyckte det var en rolig utmaning.
   Som avslutning jobbade vi med "Håll mitt hjärta". Hon fick sitta ner och luta sig mot
ryggstödet för att verkligen slappna av, och sedan började vi att fokusera på andningen
och att hitta rätt inställningar för rösten. När det var på plats fick hon fokusera mycket
på linje och att tänka framåt. Detta gjorde att hennes ton blev betydligt fylligare och
bärigare och hon blev dessutom mycket mer självgående. 

Kommentarer
   Karolina var en aning stressad och ofokuserad när hon kom till lektionen idag, men
återigen fick vi användning för yoga-övningen och hon blev mycket lugnare efter att ha
gjort den några gånger. 
   Jag tror dessutom att hon kände att hennes röst fungerade väldigt bra idag för hon såg
väldigt glad och tillfreds ut när hon lämnade lektionen. 
 
Lektion nr 28 (mars 2007)
   
Planering
   Även denna planering innehöll samma moment som inför föregående lektion.
Dessutom hade planeringarna åter börjat bli mer fåordiga, vilket tyder på att vi hade gott
om pågående vägar att följa.

Övningar
   I början av denna lektion tog vi upp spökröst-övningen, som jag hade övergivit en bit
in på andra terminen. Den hade då varit ganska jobbig och svår för Karolina att utföra,
men nu gick den mycket bättre och jag kunde be henne att utgå ifrån det ljud den
skapade när hon skulle gå uppåt i sina glidningar. Hon hittade därigenom ett ännu större
utrymme och när jag bad henne att trycka på lite extra med magen längst upp i
glidningen tangerade hon c3 innan hon vände! Jag tog detta tillfälle i akt att visa henne
visuellt på pianot var denna ton låg i förhållande till den högsta tonen i låten vi skulle
jobba med, vilken var Bb1. Detta för att hon skulle förstå att hennes röst kunde utföra
tonerna utan problem, det var bara för henne att hitta inställningarna och modet. Om
detta fick någon egentlig effekt kunde jag inte avgöra, men det verkade som att hon hade
förstått, vilket jag tyckte var det viktiga.
   Innan vi sjöng vår låt sjöng vi igenom de fem första tonerna i mollskalan och gjorde
dessutom glidningar mellan dem. Detta fungerade utan problem nu och jag kunde be
henne att prova mag- kontra bröstandning när hon gjorde övningarna. Jag tror att hon
fick en lite aha-upplevelse av detta idag och både förstod och kände hur mycket
andningen betydde för att sjunga.
   När vi sedan satt och sjöng "Håll mitt hjärta" kunde hon behålla fokuset på andningen
vilket gjorde att det blev en ordentlig fart på hennes röst. Den blev avslappnad, fyllig
och framför allt stark. 
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Kommentarer
   Denna lektion blev väldigt känslosam för Karolina, tårarna kom och hon var tvungen
att sluta att sjunga. Jag kände dock att det var annorlunda denna gång. Om tårarna
tidigare lektioner hade berott på att det blev för jobbigt, berodde de nu snarare på att hon
helt plötsligt släppte alla spänningar och gav sig hän, vilket gjorde att det helt enkelt
svämmade över. 
   Vi pratade en hel del om detta och bland annat konstaterade vi att det på slutet hade
blivit allt vanligare att tårarna kom jämfört med i början, då hon hade varit betydligt mer
behärskad. Jag kan känna att detta har ett tydligt samband med att hennes röst hade
blivit friare. Kanske hade hon också blivit friare på ett annat plan och fått en djupare
kontakt med sig själv, vilket gjorde att hon vågade släppa fram känslorna, likväl som
rösten, mer nu än vad hon hade gjort förut? Vid vårt avslutande samtal kunde Karolina
hålla med om detta påstående.

Lektion 29 och 30 (april 2007)
   
Planering
   Våra två sista lektioner såg ganska likdana ut, både i planering och genomförande. Ett
nytt moment var "Vyssan lull" som Karolina hade önskat att få sjunga.

Övningar
   Efter yoga-övningen jobbade vi ganska intensivt med glidningar, med fokuset att hitta
ett framåt-läge i dem. Karolina noterade att hennes ljud inte lät lika som mitt när vi
gjorde dessa glidningar, och vi kom fram till att det berodde på att hennes ton låg längre
bak i huvudet än min, speciellt på nasalerna. Hon fick då i uppgift att tänka sig att hon
skulle trycka ljudet mot en vägg med magen, vilket genast flyttade fram tonen en bit.
Detta var ett nyttigt tankejobb, även för mig, och hon fick i uppgift att jobba med detta
när hon gjorde glidningar hemma. 
   Gehöret vid pianot var ganska skevt vid den första lektionen och jag kunde inte riktigt
lista ut varför. Hon blev dessutom väldigt osäker och började tänka för mycket, vilket
bara gjorde det ännu svårare, så jag avslutade helt enkelt det jobbet. Jag förklarade för
henne att rösten, liksom allt annat, har sina dåliga dagar ibland och att man då gör
klokast i att bara låta den vara. Jag tror att hon förstod detta och det kändes inte som
något misslyckande att vi hoppade över gehörsträningen. 
   I stället jobbade vi dessa två sista gånger med att sjunga "Vyssan lull", vilken hon hade
önskat sig.  Hon sjöng den mycket bra! Det var rent, avslappnat och med en ordentlig
styrfart från början. Spontant blev det också så att jag stundtals tystnade, så att hon kom
att sjunga ensam korta bitar. Hon tvekade lite, men fortsatte ändå modigt genom hela
låten. 
   
Kommentarer
   Efter första gången jag släppt sången och låtit henne sjunga själv var Karolina lite
skärrad, men vi skrattade tillsammans och det hela kändes väldigt bra. Hon insåg nog att
hon hade tagit ett viktigt steg mot att uppfylla en av sina drömmar, nämligen att kunna
sjunga. 
   Hon nämnde vid vårt avslutande samtal att denna metod att spontant bara lämna henne
ensam med sången, troligen var det enda som fungerade i detta läge. Om jag hade sagt åt
henne innan att hon skulle få sjunga ensam hade det blivit för laddat för henne. Detta
påstående bekräftades också av att hon vid nästa tillfälle var betydligt mer försiktig, och
när jag tystnade var det knappt att hon vågade fortsätta. Det som dock är det viktiga i
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sammanhanget är att hon har med sig att hon faktiskt har klarat av det en gång, vilket
betyder att hon kan göra det igen. 

5.5 Sammanfattning

   När jag ser tillbaka på mina och Karolinas fyra terminer tillsammans slås jag å ena
sidan av den långsamma progressionstakten. Det  tog fem lektioner (ca två månader)
innan vi började jobba med vokaler och först vid lektion nr.19 (efter ca ett år)
introducerade jag för första gången en visa med text.
   När jag å andra sidan jämför lektion nr.1 med lektion nr.30 ser jag en utveckling som
vida överstiger vad progressionstakten antyder. Från att vid första lektionen bara ha
vågat ljuda på ”mmm”, kunde Karolina och jag under den sista lektionen sjunga
”Vyssan lull” tillsammans utan några problem.
   Några brytpunkter jag skulle vilja lyfta fram är Karolinas spontana födelsedagssång
sommaren 2006, första egentliga sången (”Bissen Dossen”, lektion nr. 20), ”Vem kan
segla” med ordentlig styrfart (lektion nr. 24), ”Håll mitt hjärta” stående vid notstället
(lektion nr. 26) samt slutligen lektion nr.29 där hon för första gången sjöng ensam.
Dessa tillfällen menar jag betydde mycket för Karolina ur ett mentalt perspektiv, men
också för både min och hennes motivation.  
   Det centrala i vårt arbete har varit att stärka Karolinas röst och förmå henne att bredda
sina röstliga perspektiv, såväl fysiskt som mentalt. Vi har påbörjat utvecklingen av ett,
för henne, nytt röstbeteende och vi har också påbörjat förändringen av hennes självbild
från ”en som inte kan sjunga” till ”en som sjunger”.
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6. SLUTDISKUSSION samt
LITTERATURREFERENSER  
   
   Vad har vi då lärt oss på denna resa? Vilka processer har vi satt igång och vad har de
lett till? För mig är detta frågor som inte har några tydliga svar. Framför allt beror nog
detta på att resan inte är slut och processerna inte är ihopknutna, vilket gör att det är
svårt att hitta definitioner. Kanske behöver vi en tids eftertanke och distans för att kunna
sätta fingret på vad som har hänt och vad det har inneburit för oss båda?  
   Jag vill ändå lyfta fram några exempel samt titta på vad som finns skrivet kring dessa.

   En av de saker jag upplever som mest intressant är att jag har fått tillfälle att följa en
sångröst från dess "födelse". Det har varit mycket spännande att höra hur rösten har
utvecklats och blivit starkare i takt med att Karolina har vågat göra mer med den. I
många avseenden har jag här fått mina bilder av den mänskliga rösten och dess
utveckling bekräftade. Jag har inte någon gång blivit förvånad över den fysiska
utvecklingen av Karolinas röst.
   Jag har också fått revidera mitt tankesätt kring vad som kan vara svårt respektive
enkelt för en nybörjare på sång. Jag utgick hela tiden från mig själv och min egen röst,
vilket gjorde att jag missbedömde hur svårt det var för Karolina att sjunga till exempel
den gotländska vaggvisan. Jag känner att jag har fått en större och mer nyanserad
referensram i detta avseende, vilket jag förhoppningsvis kommer att kunna använda mig
av i framtiden.  
   
   Karolina framhåller att en av de viktigaste lärdomarna för henne är förståelsen kring
andningen och förmågan att använda den på ett mer ändamålsenligt sätt. Hon skriver i
sina reflektioner:

   "Nu andas jag annorlunda. I känslolägen har jag tidigare slutat andas. Nu skulle jag
nog göra tvärtom!! Andningsövningarna har ju hjälpt mig i överansträngda lägen vid
uppåtgående spiral. Det har blivit en avknapp. Ett verktyg att lugna ner mig som jag
inte haft tillgång till tidigare."

   Andningen är just något som många sångpedagoger trycker på som den viktigaste
komponenten i sång. Däremot skriver Johan Sundberg i sin bok "Röstlära" att det inte
går att fastslå att djup-andning skulle vara speciellt viktig för fonationen av fysiologiska
skäl, eftersom det enda stämbanden behöver för att kunna svänga är ett subglottiskt
tryck, dvs. tryck underifrån, och det kan fås på andra sätt. (Sundberg, 2001, sid 39) Jag
vill ändå mena att det finns ett starkt skäl att jobba med andning, och då framför allt att
få den djup, eftersom det bidrar till den avspänning man behöver för att kunna producera
en behaglig och hälsosam ton. Dessutom hör andningen samman med känslolivet och
kan därmed hjälpa eleven att släppa på mentala spänningar. 
   I "Sangeleven i fokus" skriver Nanna-Kristin Arder om detta:

   "Mellomgulvet og magen har nemlig en funksjon når det gjelder å kontrollere
fölelselivet vårt. Ved å hålde pusten, kan vi bremse impulsene og fölelsene våre og
holde dem tilbake. Og motsatt: å slippe pusten til er det samme som å tillate fölelsene å
komme frem." (Arder, 2001, sid 100)
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 Förutom andningen menar Karolina att hon fått ett viktigt verktyg till, nämligen att hon
lärt känna sin röst och hur hon kan använda den, vilket har givit henne en större
trygghet. 

   "Jag har fått mer trygghet i rösten. Den har fått lätt att bli kraxig senaste tiden, åren.
Vill det sig illa i spänd situation, håller den inte alls. Men nu vet jag ungefär hur jag
ska göra för att ordna till det. Det gör dessutom att rädslan för rösten försvinner. En
god spiral."

   En del processer har också påbörjats på ett djupare plan.  
   
   Jag har fått en glimt av hur djupt rotade en människas föreställningar om sig själv kan
vara, men också att de går att jobba med. Jag har fått känna hur viktig en god relation
kan vara och att jag kan hantera en sådan, trots att den är så komplex och djup som i
detta fall. Dessutom har jag vid flera tillfällen visat mig själv att jag inte alltid behöver
veta hur jag ska bete mig och vad jag ska göra i en given situation, så länge jag är lyhörd
och öppen inför det som sker. Stephen Nachmanovitch beskriver detta på ett träffande
sätt i sin bok "Spela fritt":

   "En promenad, då man följer intuitionens väganvisningar, längs gatorna i en
främmande stad, ger långt större behållning än en planerad tur genom det beprövade
och redan bedömda. En sådan promenad är helt artskild från att driva vind för våg.
Med ögon och öron öppna tillåter man sympatier och antipatier, medvetna och
omedvetna önskningar, irritationer och irrationella impulser att anvisa vägen, närhelst
det finns ett val mellan vänster och höger. Man röjer genom staden en stig som är ens
egen och som låter en möta överraskningar avsedda endast för en själv. Man upptäcker
samtal och vänskaper, möten med märkliga människor. Att resa på detta sätt är att vara
fri; det finns inga bör och inga måsten." (Nachmanovitch, 1990, sid 25)
 
   Jag har även fått ett ökat självförtroende av att känna att jag har gjort ett gott arbete
och kunnat hjälpa en annan människa att utvecklas.
   
   Karolina skriver så här om sina mentala processer:

   "Har lärt mig att jag själv är min största fiende. Min syster sa orden för 45 år sedan.
Jag fick dem och har hållit stenhårt på dem. Lagt ner mycket energi, och hindrat mig
dessutom från många positiva upplevelser. Min syster har troligtvis inte ägnat någon
energi över huvud taget åt dessa ord. Det har jag! Och nu lägger jag ytterligare energi
på att få bort dem. Tänk så mycket förspilld energi. Men jag tycker att all energi är värd
allt i det jag gör nu. Om jag kan ändra på det här, så kan jag ändra på annat."  
   
   Hon nämner också tankens kraft:

  "Om jag kan med tanken styra röst, muskler, luft, riktning, omfång, styrka, osv, utan
att veta hur. Bara kan så småningom. Vad kan man inte då.
   Och ibland fungerar det bara med tanken, om jag lyckas förstå bilden. Så med
bilderna och min tanke fungerar kroppen. Bara så!! Enkelt! Fantastiskt! Hisnande
tanke. Vad kan man få kroppen att göra!! Jag kan forma ljud och toner. Toner som
härmar Karins toner. Och jag har ingen aning om hur jag gör! Det är helt otroligt!
Ofattbart." 
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   Nanna-Kristin Arder skriver om detta:

   "Stemmefrigjöringsprosessen er först og fremst avhengig av en indre holding som
tillater tro på egne muligheter. Dersom denne utgangspunktet er svekket eller mangler,
er arbeidet med å bygge opp en indre positiv holdning viktig. Den viktigste forutsetning
for at detta skal kunne lykkes, er at det oppnås trygghet i undervisnings- og i
övesituasjonen." (Arder, 2001, sid 177) 

   Hur dessa processer är sammanlänkade med varandra är svårt för mig att avgöra
eftersom jag står mitt ibland dem, men jag vill mena, som jag tidigare har påpekat, att
den viktigaste ramen kring vårt arbete ändå har utgjorts av den relation vi utvecklat
tillsammans. En relation som tillät oss båda att vara trygga i situationen trots att vi
ibland var ute på okända vatten. Karolina har, som jag tidigare beskrivit, också bekräftat
detta i vårt avslutande samtal. För henne var det viktigt att känna trygghet och stöd från
någon som trodde på henne i stunder då hon hade svårt att göra det själv.    
   Författarna till boken "Besjälat lärande" skriver om detta:

   "Vi längtar alla efter de mänskliga möten som berör vårt inre och vår själ. Det är då
vi vågar ta fram det sköra och sårbara inom oss, som vi ofta gömmer bakom hårdare
attityder. Frågan är om inte det som djupast griper en människas själ lever i
relationerna. Relationer kan få själens landskap att blomstra, och brist på relationer
kan få det att vissna." (Dahlin, Ingelman och Dahlin, 2002, sid 95)      
   
   "Att gå med en människa till de fulaste platserna inom henne utan att fördöma eller
moralisera är ibland det största själsliga stöd man kan ge." (Dahlin, Ingelman och
Dahlin, 2002, sid 85)
   
   Lars Svedberg berör också detta i sin bok om gruppsykologi:
   
   ”Människan får inte sina kunskaper utan ansträngning och engagemang [...] vi måste
själva erövra kunskapen och göra den till vår egen [...] I detta perspektiv är
pedagogens främsta uppgift inte att undervisa, utan att tillskapa ett sammanhang där
lärande kan ske.” (Svedberg, 2000, sid 257)

   Avslutningsvis vill jag gå tillbaka till min inledande fråga; Kan jag genom att
analysera vår sångundervisning försöka förstå några av mina processer som lärare och
elevens processer som elev, samt det eventuella sambandet mellan dessa? 
   Jag upplever att jag i många situationer i efterhand har kunnat se en logik i
händelseförloppet på våra lektioner. Jag har reflekterat mycket kring orsak och verkan
och även försökt att lägga upp kommande lektioner utefter det jag tycker mig ha sett.    
Om detta betyder att jag har förstått processerna och de eventuella sambanden mellan
dem kan jag inte säga, men jag har i alla fall kunnat använda mig av dem i just den här
undervisningssituationen. Går jag sedan vidare i resonemanget mot andra elever och
situationer, är det givetvis så att varje elev är en ny utmaning som kräver sina
förhållningssätt. Dock tycker jag att vissa av de mönster jag kan se i vår undervisning
går att tillämpa på en mer generell nivå när det gäller sång. Jag väljer här att punkta upp
de, enligt min mening, tre viktigaste lärdomarna jag dragit. Dessa tre aspekter anser jag
vara mycket viktiga, såväl med nybörjare som med mer rutinerade elever:

-Öppenhet! Sång är ett mycket personligt uttrycksmedel och för att bygga upp den tillit
och trygghet som krävs för att eleven ska kunna utnyttja hela sin potential, behöver
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arbetssituationen präglas av en ärlig och respektfull öppenhet.

-Flexibilitet! Alla elever har sin egen unika sammansättning och vi som lärare behöver
vara flexibla för att kunna möta och nå fram till eleven där denna befinner sig för
tillfället. Det uppstår även situationer där vi möts av en annan reaktion än den vi tänkt
oss och blir tvungna att byta strategi för att gå vidare.

-Medvetenhet om detaljer! Det finns alltid något att lyfta fram som har utvecklats på ett
eller annat sätt. Det gäller att vara uppmärksam på detaljer eftersom det inte alltid är det
vi trodde från början som har gått framåt.

   Jag känner att det har varit nyttigt och användbart att titta på en undervisningssituation
så ingående som jag har gjort. Även om jag inte påstår mig ha en heltäckande bild av
alla händelser och processer i den, så tycker jag ändå att jag i viss mån har fått en
djupare förståelse för mötet mellan lärare och elev, och lite av vad det kan innebära. 
   Med bakgrund av denna sammanfattning äger detta arbete en stor validitet för mig i
min framtida yrkesutövning, trots att det behandlar en högst isolerad situation. Min
önskan och förhoppning är att det kan användas som en inspirationskälla för den som
tvivlar på sin egen förmåga, och även för de pedagoger som möter dessa människor.
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SLUTORD
   Det finns en frågeställning som genomsyrar detta arbete och som både jag och
Karolina förgäves har sökt svaret på; Hur kommer det sig att hon trots allt ville lära sig
att sjunga? Vad var det som gjorde att hon trots alla hinder sökte sig till
sångundervisning och troget kom till varje lektion, trots att hon länge tyckte det var
obehagligt? Jag tror att ett enkelt svar på dessa frågor inte finns. Jag tror att det är en
komplex växelverkan mellan musikaliska och psykologiska faktorer, medvetna och
omedvetna. Samtidigt kan jag tycka att det är sekundärt att hitta dessa svar. Långt
viktigare är de processer vi påbörjat och vad vi kan lära av dem för framtiden. 
   Jag och Karolina kommer att fortsätta att arbeta tillsammans ytterligare en tid, vilket
känns väldigt roligt. Återstår att se vilka dörrar, nya eller gamla, som kommer att öppnas
för oss!  
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