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Sammanfattning 
 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: En komplett sångundervisning? En intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på hur 
fortbildning i ”Complete Vocal Technique” påverkar och bidrar till deras sätt att undervisa  
Författare: Charlotte Lilliestierna 
Termin och år: HT 2013 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 
Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström 
Examinator: Ann-Sofie Paulander 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fortbildning på ”Complete Vocal 
Institute”, CVI, påverkar och bidrar till sångpedagogers undervisningssätt. Bakgrundskapitlet 
ger en kort beskrivning av den fortbildning på ”Complete Vocal Institute” som informanterna 
i studien har gått. Vidare följer en presentation av komplett sångtekniks (CVT:s) grundare 
Cathrine Sadolin, hur CVT växte fram samt av metodens innebörd och funktion. Därefter 
presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet och närliggande områden samt studiens 
teoretiska utgångspunkt.  
 
Studien utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra sångpedagoger som fortbildat sig genom 
CVI:s treåriga utbildning som berättigar till undervisning i CVT. I resultatet presenteras 
analysen av pedagogernas berättelser kring hur fortbildningen har påverkat och bidragit till 
deras undervisningssätt. Det framkommer att pedagogerna har tillgodogjort sig flera 
pedagogiska verktyg och förhållningssätt genom fortbildningen. Bland dessa kan nämnas 
CVT:s sångtekniska terminologi, olika undervisningssätt samt förhållningssättet att alltid låta 
undervisningen utgå från elevens smak och motivation. I det avslutande diskussionskapitlet 
lyfts valda aspekter ur resultatet fram och diskuteras i relation till det sociokulturella 
perspektivet på lärande samt till tidigare forskning. Aspekter som diskuteras är bland annat 
pedagogernas berättelser kring verktyget att undervisa utifrån olika undervisningssätt samt det 
pedagogiska förhållningssättet att ge ansvaret till eleven.  
 
Nyckelord: Komplett sångteknik, lärande, sångundervisning, sociokulturellt perspektiv.   
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Abstract 
 
Degree in teacher training 
Title: Complete Vocal Teaching? An interview study of four teachers' views of how training 
at Complete Vocal Institute affects and contributes to their way of teaching.   
Author: Charlotte Lilliestierna 
Semester and year: Fall semester 2013 
Course coordinator institution: Ingesund College of Music 
Supervisor: Ragnhild Sandberg Jurström 
Examiner: Ann-Sofie Paulander 
 
The aim of the present study is to explore how training at Complete Vocal Institute, CVI, 
affects and contributes to singing teachers way of teaching. The background chapter gives a 
brief description of the training course at CVI, followed by a presentation of the founder of 
Complete Song Technique (CVT), Cathrine Sadolin, how the technique evolved and its 
described meaning and function. Previous research in related fields is presented and the 
chapter concludes with the socio-cultural perspective, which form the basic understanding of 
this study. The study consists of four interviews with four singing teachers who have 
participated in a three-year training course at CVI, to become certified CVT-teachers. The 
result presents the analysis of the teachers' stories about how this training has influenced and 
contributed to their teaching methods. It appears that they have gained several educational 
tools and approaches through CVI including the CVT's vocals technical terminology, 
different teaching methods and a pedagogical approach to always let the student's taste and 
motivation constitute the base for learning. The concluding discussion highlights selected 
aspects of the results, which is discussed in relation to the socio-cultural perspective on 
learning and previous research. Aspects discussed include the teachers' emphasis on the 
importance of using five described different techniques as pedagogical tools as well as the 
approach of giving students responsibility for their learning process.  
 
 
Key words: Complete Vocal Technique, learning, singing tuition, socio-cultural perspective.   
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ragnhild Sandberg Jurström som har varit en 
ovärderlig hjälp i arbetet med denna studie. Jag vill också säga ett stort tack till studiens 
informanter, som tagit sig tid för att delta i en intervju och öppenhjärtligt delat med sig av 
sina erfarenheter av komplett sångteknik.  
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1	  Inledning	  
 
I det här kapitlet berättar jag hur mitt intresse för studiens valda ämnesområde växte fram och 
varför jag ville fördjupa mig inom detta område. Jag presenterar också syftet med min 
forskning samt vilka forskningsfrågor jag har använt i min studie.  
1.1 Inledande	  text	  	  
 
I skrivande stund läser jag mitt sista år på Musikhögskolan Ingesund och utbildar mig där till 
musiklärare och sångpedagog inom afrogenren1. Under mina år som sångstudent har jag 
arbetat med flera olika sångpedagoger från olika sångtraditioner. Vid ett tillfälle fick jag 
möjlighet att ta sånglektioner av den isländska sångerskan Kristjana Stefans. Hon är utbildad 
på The Complete Vocal Institute (i fortsättningen använder jag förkortningen CVI) i 
Köpenhamn, och kom till Ingesunds musikhögskola för att undervisa i den sångtekniska 
metoden komplett sångteknik, Complete Vocal Technique (CVT). Jag hade bara två lektioner 
med Kristjana, men det jag lärde mig under dessa tillfällen hade en stor inverkan på mig. Jag 
fascinerades av vad jag kunde åstadkomma med min röst med hjälp av hennes enkla och 
konkreta instruktioner. Jag blev nyfiken att lära mig mer om CVT. Jag fick senare lära mig att 
tekniken grundades av sångpedagogen Cathrine Sadolin, som även startade institutet CVI där 
CVT undervisas. Metoden har blivit mycket populär och många sångare och sångpedagoger 
utbildar sig på institutet. Sadolin har även skrivit boken Komplett Sångteknik, där metoden 
CVT beskrivs. Boken används nu mycket inom sångundervisning. Många menar att metoden 
är revolutionerande och att sångare genom den kan lära sig att använda rösten på helt nya sätt. 
CVT är också uppmärksammad för att det är en av de första sångtekniska metoderna som 
även inkluderar sång inom populärmusikgenren.  
 
Jag vill i det här arbetet fördjupa mig i vad CVT innebär, och studera hur sångpedagoger som 
vidareutbildat sig på CVI använder metoden i sin undervisning. Jag vill studera vilka redskap 
och förhållningssätt som används samt på vilka sätt pedagogerna själva anser att deras 
undervisningssätt har påverkats av fortbildningen på CVI. En studie kring dessa frågor skulle 
bidra till en större insikt i och förståelse för metoden CVT och hur den kan användas. Den 
kunskapen skulle jag sedan själv kunna använda mig av i min egen undervisning, och i mitt 
eget sångutövande. Även andra sångpedagoger skulle kunna få en större insikt i CVT:s 
metoder och eventuellt inspireras av dessa. 

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
 
Min förhoppning är att studien ska bidra till en ökad kunskap om och förståelse för CVT. 
Forskningen inom den sångteknik som används inom populärmusikgenren är begränsad, och 
jag upplever att jag i nuläget saknar redskap för att lära ut flera av de sångsätt som CVT 
behandlar. Hur gör man som sånglärare för att till exempel lära sina elever att på ett skonsamt 
sätt sjunga starkt i ett högt tonläge i bröstregistret2? Hur åstadkommer man ljudeffekter som 
growl3, distorsion4 och grunt5? Sadolin påstår att det är möjligt att åstadkomma alla ljud på ett 
skonsamt sätt. Vilka är hennes metoder för det, och hur kan de läras ut?  
                                                
1 Afrogenre: ”Musik med ursprung i de afro- amerikanska traditionerna, t ex jazz & blues (...)” (Borch, 2005, s. 
153) 
2 Bröstregistret är en term för vårt naturliga talregister. Röstregister är en benämning på toner som har liknande 
vibrationsmönster och samma typ av klang. (Borch, 2005) 
3 Growl är en ljudförvrängning, ett ”brusljud”, som ger ett mörkt morrande ljud. (Sadolin, 2009, s. 192-193) 
4 Distorsion är en blandning av brus och ton. (a.a. s. 179) 
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Jag hoppas att andra sångpedagoger som intresserar sig för CVT kommer att kunna dra nytta 
av mitt arbete och att det kan bidra till diskussioner kring undervisning i sång. Kanske kan de 
inspireras till nya synsätt på sångundervisning, till elevers röstkapacitet och till sitt eget 
musicerande. Jag hoppas också att studien kommer att kunna vara till nytta för elever och 
andra sångintresserade personer. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur fortbildning på CVI påverkar och bidrar till 
sångpedagogers undervisningssätt.  
 
För att uppnå syftet väljer jag följande forskningsfrågor:  
 
1. Vilka verktyg och undervisningssätt från CVI anser sångpedagogerna att de använder sig 
av?  
 
2. På vilka sätt anser de att fortbildningen på CVI påverkar deras undervisningssätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                   
5 Grunt betyder grymtande och är ett mörkt och kraftfullt ljud med mycket brus och luft. (a.a. s. 196) 
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2	  Bakgrund	  	  
 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av den fortbildning på CVI som informanterna i studien 
har gått på. Vidare följer en presentation av Cathrine Sadolin, hur CVT växte fram samt av 
metodens innebörd och funktion. Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet 
och närliggande områden samt studiens teoretiska utgångspunkt.  

2.1	  Sadolin	  och	  komplett	  sångteknik	  

2.1.1	  	  Complete	  Vocal	  Institute  
 
År 2005 startade Cathrine Sadolin (2009) CVI. På institutet lärs CVT ut till professionella och 
halv- professionella sångare. CVI erbjuder både korta intensivkurser, ettåriga kurser, samt en 
treårig lärarutbildning som ger berättigande till att undervisa inom CVT. Den treåriga 
utbildningen omfattar arton seminarier på vardera fyra dagar. Seminarierna pågår sju timmar 
per dag.  
 

Kursens syfte är att utbilda deltagarna så att de kan arbeta självständigt och 
ansvarsfullt med både sång och undervisning. Målet är att deltagarna efter 
fullbordad kurs har uppnått högsta professionella nivå inom sång och 
sångundervisning. (Sadolin, 2009, s. 269) 

 

Utbildningen riktar sig till erfarna sångare och sångpedagoger från alla genrer som önskar att 
utveckla sig som sångare och sångpedagoger. För att antas till utbildningen krävs 
grundläggande kunskap om metoden Komplett Sångteknik. Att först gå en kortare kurs på 
CVI innan ansökan till utbildningen rekommenderas därför. Den sökande måste ha fyllt 25 år 
och förväntas ha en karriär som sångare eller som sångpedagog (Complete Vocal Institute, 
2013). 
 
Utbildningens fokus ligger vid deltagarnas personliga röstutveckling, då stor kännedom om 
den egna rösten anses vara en förutsättning för att kunna undervisa i sång. Deltagarna får 
praktisk och teoretisk utbildning i CVT:s sångtekniska metod. De tränas även i att utföra 
auditiva analyser av CVT:s sångtekniker samt av sångtekniska problem. Deltagarna ska 
genom dessa lära sig att snabbt identifiera vilken funktion en sångare sjunger i för att sedan 
kunna applicera rätt metod. Undervisningen sker alltid i grupp eftersom det anses mycket 
lärorikt att betrakta andra sångares lärandeprocess. Under handledning tränas deltagarna i att 
undervisa andra sångare inför gruppen. På så vis får de personlig feedback på sitt 
undervisningssätt under utbildningens gång. Det läggs också stor vikt vid att deltagarna får 
debattera och diskutera kring olika undervisningssätt och utbyta erfarenheter med varandra. 
Den senaste röstforskningen samt olika teorier om lärande belyses och diskuteras. Teoretiska 
och praktiska prov hålls regelbundet under utbildningen (Complete Vocal Institute, 2013).  

2.1.2	  Den	  kompletta	  sångtekniken	  
 
Sadolin (2009) tog sina första sånglektioner i syfte att övervinna sina andningsbesvär som hon 
hade på grund av astma. Dessa lektioner ledde henne in på en resa i utforskandet av sin egen 
röst. Sadolin intresserade sig för röstens anatomi och fysiologi och experimenterade med att 
framkalla olika ljud som var nya för hennes röst. Då hon senare utbildade sig till klassisk 
sångerska fick hon ofta frågor från sångare från andra genrer om hur de skulle kunna 
åstadkomma bestämda ljud eller övervinna sina röstproblem. Sadolin upplevde att dessa 
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sångare ville använda sig av den klassiska sångens skonsamma sångteknik, men inte av det 
klassiska ljudet. Hon började intressera sig för hur sångare skulle kunna utnyttja tekniken utan 
att begränsas av dess snäva klangideal. Sadolin ville utforska hur ljud produceras och hon 
studerade därför olika sångstilar, vetenskapen om tal och hörsel samt akustik- och 
spektralanalys. Hon ville inte acceptera att sångteknikerna alltid presenterades tillsammans 
med förutbestämda klangideal, på grund av att hon ansåg att ideal mer är en fråga om smak än 
om teknik:  
 

Jag ville separera smak och teknik för att kunna isolera tekniken, så att sångare 
skulle få möjlighet att själva kombinera de oändligt många beståndsdelarna för det 
ljud - oavsett vilket - de sökte efter. (Sadolin, 2009, s. 7) 

 
Av den anledningen började Sadolin (2009) studera många sångare vars sångteknik skilde sig 
från den västerländska klassiska stilen. Dessa sångare sjöng bland annat blues, gospel och 
hårdrock på ett sätt som många, enligt Sadolin, skulle kalla rösthälsovådligt. Ändå kunde de 
enligt henne sjunga oftare och längre än många klassiska sångare i toppform skulle ha kunnat, 
utan att deras röster skadades. Vidare menade hon att åtskilliga hårdrockssångare, vars 
karriärer spåddes kort livslängd, har bevisat att deras kritiker tog fel. Istället menade Sadolin 
att många av dessa sångare bara sjunger bättre och bättre med åren. Sadolin har baserat sina 
studier på sångare som sjungit med andra ljud än de som finns i den västerländska klassiska 
stilen. Resultaten visar att deras röster inte har skadats. Hon sökte efter gemensamma 
nämnare för deras sång och undersökte om det fanns en struktur som låg bakom de olika 
ljuden. Genom att skilja så många olika ljud från så många olika typer av musik som möjligt 
från varandra, med avseende på ljud, tonhöjd, vokal och volym, fann Sadolin att det finns en 
grundläggande struktur i rösten. Hon fann att ljuden kan delas in i två huvudklasser: “Den ena 
var hårdare, mera rå, mera direkt som om den hade en kant. Den kallade jag metallisk. Den 
andra kallade jag icke-metallisk” (a.a. s. 8). Ljuden i dessa två huvudklasser delade Sadolin 
sedan in efter hur metalliska de var. Hon klassificerade dem som helmetalliska eller 
halvmetalliska, och skilde också på två typer av helmetalliska röstljud. Sadolin fann alltså 
fyra huvudkategorier eller funktioner inom röstanvändning. En icke-metallisk röstegenskap 
som hon kallar Neutral, en halvmetallisk röstegenskap som hon kallar Curbing, en 
helmetallisk röstegenskap som hon kallar Overdrive samt en helmetallisk röstegenskap som 
hon kallar Edge. Systemet utvecklades så småningom till att innehålla fyra så kallade 
huvudämnen. Det första av dessa huvudämnen är de fyra funktionerna som beskrivits ovan. 
Sadolin beskriver att sångare genom att välja funktion, väljer vilken växel de ska använda när 
de sjunger. Nedan följer en närmare presentation av Sadolins fyra funktioner.  
 
Funktionen Neutral  
Ljuden i funktionen Neutral beskriver Sadolin (2009) som mjukare och svagare än i de 
metalliska funktionerna. Vidare beskriver Sadolin att funktionen Neutral är mycket 
omfattande, då den rymmer många olika ljud och klangfärger. Funktionen har begränsningar 
beträffande volym då den med vissa undantag är en funktion med svag volym.  
 

Neutrals räckvidd spänner över toner som är mjuka och luftiga till toner utan 
tillagd luft på tonen (icke-luftig). De två ytterligheterna i funktionen Neutral kallas 
”Neutral med luft” och ”Neutral utan luft”. (Sadolin, 2009, s. 87)  

 
Alla delar av rösten kan användas i Neutral av både kvinnor och män, menar Sadolin (2009). 
Sångaren hittar lättast funktionen genom att ”etablera en avspänd hängande käke” (a.a. s. 87). 
Neutral är i regel den funktion som sångelever i västvärlden först får undervisning i. Enligt 
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Sadolin beror det på vår tradition av att använda funktionen i till exempel skolkörer och 
kyrkokörer. 
 
Funktionen Curbing 
Curbing är den halvmetalliska funktionen, vilket innebär att ”det finns en viss mängd metall i 
tonerna” (Sadolin, 2009, s. 96). Ordet curbing betyder att tygla eller tämja och syftar till 
känslan av att sjunga i denna funktion. Det ska kännas som att man håller tillbaka ljudet, för 
att det inte ska gå över i ett helmetalliskt ljud. Ljudet beskrivs som ”lätt klagande och 
återhållet” (a.a. s. 96). Curbing är den mildaste av de metalliska funktionerna och har en 
mjukare karaktär än Overdrive och Edge. Funktionen beskrivs dock som kraftfull i jämförelse 
med Neutral. Tonen skall alltid vara tät och icke-luftig. Sadolin beskriver att funktionen 
Curbing hittas genom att sångaren etablerar ett så kallat hold. 
 

Man kan hitta Curbing genom att hålla andan och använda förhållandevis mycket 
stöd. Lägg märke till hur det känns; som om något håller ditt struphuvud, som om 
det är ett slags tryck eller som om det försiktigt hålls fast i ett bestämt läge. Denna 
förnimmelse kallas att göra ett ”hold”. (Sadolin, 2009, s. 97) 
 

Curbing används i nästan alla populärmusikaliska genrer då sångaren ska sjunga med 
”medium volym och med en viss mängd metall på tonerna” (a.a. s. 97). 
 
Funktionen Overdrive  
Funktionen Overdrive är en helmetallisk funktion som har en direkt, kraftig och ropande 
karaktär. Volymen vid sång är generellt stark, men i den lägre delen av rösten kan sångaren 
uppnå medium volym. Tonen är alltid tät och icke-luftig. Overdrive är den mest använda 
funktionen i den lägre delen av rösten och är också den mest använda funktionen vid tal eller 
vid stark sång. Sångaren hittar lättast funktionen genom att etablera ett så kallat bett. Sadolin 
(2009) beskriver att bettet kan etableras genom att uppmana eleven att ”le med stängd mun 
och släpp ner underkäken, men behåll överläppens leende, så att underkäken placeras längre 
in/ bakom överkäken” (a.a. s, 107). Overdrive är den enda funktionen som har begränsningar 
beträffande tonhöjd. Begränsningen är störst för kvinnor och dess översta gräns går vid 
tonerna d och ess i andra oktaven. Mäns gräns för Overdrive går vid tonen c i andra oktaven. 
Funktionen används i nästan alla genrer när ”tonhöjden är låg eller volymen hög och då man 
vill ha mycket metall på tonerna som t.ex. i rockmusik” (a.a. s. 107). 
 
Funktionen Edge  
Edge är den andra helmetalliska funktionen. Den har en mer skrikig, ljus och skarp karaktär 
än Overdrive. Volymen är oftast stark, och tonen är alltid tät och icke-luftig. Edge hittas 
genom att använda distinkt twang av larynxtuben6. Twang uppnås genom att kannbrosken7 
och den nedre delen av struplocket förs närmare varandra. Larynxtubens öppning blir då 
mindre. Då öppningen blir tillräckligt sammanklämd får ljudet en “skarpare och mer 
genomträngande karaktär som kan påminna om en ankas läte. Detta kallas ett distinkt twangat 
ljud” (Sadolin, 2009, s. 117). 
 
Ju högre tonhöjd Edge används i, desto starkare blir dess skrikiga karaktär. Funktionen 
används mest vid sång i den höga delen av rösten då sångaren använder stark volym och 

                                                
6 Larynxtuben: Den korta rörformade håligheten mellan luftstrupen och svalget. (Borch, 2005, s. 159)  
7 Kannbrosken är två brosk i struphuvudet där stämbanden fäster. Det är kannbrosken som rör sig i sidled och 
öppnar stämbanden när vi andas, eller sluter stämbanden när vi talar eller sjunger. De reglerar också 
stämbandens längd genom att vippa uppåt eller neråt. (Sadolin, 2009, s. 44) 
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”mycket metall på tonerna” (Sadolin, s. 117). Edge är en vanlig funktion inom många 
populärmusikaliska genrer, till exempel inom hårdrock, gospel och kraftfull soul. 
  
Det andra huvudämnet är de tre grundprinciperna, som innebär att säkerställa en sund 
röstproduktion genom tre grundläggande principer som gäller all sång. Det tredje huvudämnet 
är klangfärger, som innebär att göra ljudet ljusare eller mörkare och det fjärde är effekter, med 
vilka man kan åstadkomma specifika ljudeffekter (Sadolin, 2009). Nedan följer en 
presentation av de tre senare nämnda huvudämnena.  
 
De tre grundprinciperna  
Med de tre grundprinciperna menar Sadolin nödvändig twang, att undvika framskjuten käke 
och spända läppar samt att etablera ett så kallat magstöd. (Sadolin, 2009) Dessa tre principer 
omfattar enligt Sadolin det mest fundamentala inom sång och möjliggör för en sångare att 
använda hela sitt röstomfång, att kunna sjunga långa fraser, ha en klar och kraftfull röst samt 
att undvika heshet. Andra fördelar vid användningen av de tre grundprinciperna är att de även 
medför stor kontroll över vibrato och intonation, större volym och en homogen 
ljudproduktion. Med nödvändig twang menar Sadolin att larynxtubens öppning alltid måste 
göras något mindre vid sång. Enligt henne är detta nödvändigt för att uppnå en “fri och 
obehindrad röstanvändning oavsett vilken funktion, klangfärg eller effekt man använder” 
(Sadolin, 2009, s. 20). Vid twang blir ljudet klarare och tätare (icke-luftigt) och sångaren kan 
öka volymen. Framskjuten käke och spänningar i läpparna utlöser enligt Sadolin ofta 
spänningar kring stämbanden. Detta skall därför undvikas. Magstöd innebär enligt Sadolin att 
motarbeta diafragmans naturliga strävan att släppa ut den luft som har inandats. Under sång 
arbetar man således emot diafragmans rörelse genom att musklerna vid midjan och 
solarplexus trycks utåt medan magens muskler kring naveln “gradvis dras inåt i en seg, 
långsam och kontinuerlig rörelse och ryggmusklerna spänns” (a.a. s. 15). Samtidigt försöker 
ländryggen att ”dra bäckenet bakåt medan magmusklerna försöker att dra upp bäckenet under 
kroppen” (a.a. s. 15). Detta skapar en kamp mellan mag- och ländmuskler som enligt Sadolin 
är en viktig beståndsdel av stödet. “Så länge som det finns en ton, ska stödet utföras som en 
kontinuerlig och seg rörelse, som om man arbetar mot ett motstånd” (Sadolin, 2006, s. 13). 
 
Klangfärger  
Varje röst har sin egen klang beroende på ansatsrörets8 form. Genom att förändra ansatsrörets 
form kan rösten därför ges olika klangfärger. Sångaren kan alltså färga sin klang genom att 
ändra på larynxtubens-, tungans och munöppningens form, struphuvudets och gommens läge, 
samt velumportens9 position. (Sadolin, 2009, s. 158) CVT erbjuder många olika övningar i att 
förändra ansatsrörets och larynx form för att åstadkomma olika klangfärger.  
 
Effekter  
Med effekter menar Sadolin (2009) de sångliga ljud som inte hör ihop med melodi eller text, 
utan som understryker sångarens uttryck och stil. Grundidén bakom teknikerna för effekter är 
att lägga större delen av arbetet i ansatsröret. På så sätt minskas riskerna att överanstränga 
stämbanden. Exempel på effekter som lärs ut via CVT är distorsion, rassel, growl, grunt och 
skrik (Sadolin, s. 177). 
 

Effekter ska LÅTA som om de uppstår spontant, som vid ett stort känsloutbrott, 
utan hänsyn till rösten. I den dagliga tillvaron uppstår effekterna ofta utan att man 
har kontroll över rösten, men för den professionella sångaren ska effekterna 

                                                
8 Ansatsröret är ett samlingsnamn för svalget, munhålan och näshålan. (Borch, 2005, s. 154) 
9 Velumporten: Passagen till näshålan (Sadolin 2009, s. 158).  



 
 

 12 

konstrueras enligt grundprinciperna för korrekt röstanvändning, dels för att 
undvika röstmissbruk, dels för att sångaren ska kunna upprepa effekterna konsert 
efter konsert. (Sadolin, 2006, s. 165)  
 

Sadolin (2009) betonar att sångaren genom att kombinera element ur de fyra huvudämnena 
själv kan skapa exakt det ljud som önskas. Då sångaren behärskar de fyra huvudämnena kan 
denne alltså navigera i CVT:s landskap och välja bland funktioner, klangfärger och effekter, 
och kombinera dessa efter tycke och smak.  
 
Sadolin (2009) understryker att sång alltid ska kännas behagligt och att om en övning gör ont, 
känns obehaglig eller fel så utförs den inte på rätt sätt. Om tekniken utförs korrekt ska den ge 
den avsedda effekten omedelbart. Enligt Sadolin kan CVT användas inom alla musikstilar. 
Hon hävdar till och med att sångare genom denna kan skapa alla ljud som människorösten 
kan producera, på ett hälsosamt sätt. Sadolin ser dock sångteknik som ett redskap för att 
kunna utföra det sångaren rent konstnärligt vill kunna uttrycka, och understryker sin mening 
om att den viktigaste aspekten i sång är uttryck.  
 
Pedagogik 
CVT:s pedagogik grundar sig på uppfattningen om att alla människor lär olika. Enligt Sadolin 
behöver vissa sångare få höra den teoretiska förklaringen av ett problem för att kunna lösa det 
medan andra behöver få känna sig fram fysiskt, hur en övning känns i rösten och i kroppen. 
En del förstår bäst genom att höra ljud som de sedan kan kopiera med sin egen röst medan 
andra lär sig bäst genom att titta på grafiska illustrationer. Det finns också dem som finner 
lösningen på sina problem genom visuella föreställningar och sensationer. (Complete Vocal 
Institute, 2013)  
 
Ovanstående beskrivning av Sadolin och hennes kompletta sångteknik blir intressant i relation 
till mitt intresseområde då syftet med studien är att undersöka hur fortbildning på CVI 
påverkar och bidrar till sångpedagogers undervisningssätt.  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  och	  inom	  närliggande	  områden	  
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet och inom närliggande 
områden. Studier presenteras inom följande områden: (a) Studier kring Sadolins sångmetoder, 
(b) Sångpedagogens kvalitéer och verktyg, (c) Gester som verktyg i sångundervisning samt 
(d) Om ornamentet distorsionssång. 

2.2.1	  Studier	  kring	  Sadolins	  sångmetoder	  
 
Enligt Sadolin (2009) pågår flera forskningsprojekt om CVT:s röstpåverkan vid Queens 
Medical Centre University Hospital i Nottingham. Dessa projekt kommer, enligt Sadolin, så 
småningom att publiceras som avhandlingar. Jag har inte lyckats hitta publicerade 
forskningsresultat från dessa studier. Däremot finns det andra studier som har koppling till 
Sadolins sångmetod. Claren (2010) har i sin studie What´s New? undersökt sångpedagoger 
inom afrogenrens syn på sin yrkesroll och på sångundervisning. Syftet med denna studie var 
att undersöka, tolka och försöka förstå hur sångpedagoger ser på och upplever sin verksamhet, 
kompetens och kunskapsutveckling i relation till sin egen utbildning och yrkespraktik. Tre 
sångpedagogers berättelser ligger till grund för studien. Det som gör Clarens studie extra 
intressant för mig är att samtliga pedagoger i studien har fortbildat sig på CVI. Resultatet i 
hennes studie visar bland annat att alla informanter upplevde att deras förhållningssätt till 
sångundervisning, sångteknik, terminologi och deras roll som pedagog har förändrats genom 
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kursen på CVI. Pedagogerna beskriver gemensamt att de fått nya verktyg att hjälpa sina 
sångare med. De beskriver att de lättare kan möta elevers önskningar om att sjunga med ett 
visst sound10 de har hört hos någon sångare som inspirerat dem. Pedagogerna gör då en 
röstanalys och hör vilken funktion och eventuell effekt som deras elev sjunger med. De 
återskapar ljudet i sina egna röster och kan sedan hjälpa eleven att göra detsamma. 
Informanterna uppger också att terminologin från CVI har hjälpt dem att bli tydligare i sin 
undervisning. Konsekvenserna av att arbeta med CVT beskrivs dels vara en frigörelse av 
rösten, samt att alla elever kan lära sig att sjunga pop och rock på ett personligt och stilrent 
sätt. I syftet att undersöka hur fortbildningen på CVI påverkar och bidrar till sångpedagogers 
undervisningssätt ser jag Clarens (2010) studie som synnerligen intressant då den belyser just 
hur sångpedagoger har påverkats av sin fortbildning på CVI. Dock framgår det inte i studien 
vilken kurs på CVI som hennes informanter har gått, om det rör sig om en kortare kurs eller 
om en treårig utbildning. 
  
En studie av Sadolins bok har genomförts av Liljeland (2008). Liljeland belyser, analyserar 
och jämför handböckerna Komplett sångteknik (Sadolin, 2000) och Sångrösten som 
huvudinstrument (Moberg & Uggla, 1976) i sin uppsats Vägen till en sångröst- en komparativ 
undersökning av två sångmetodiker i två olika tidsepoker. Liljelands syfte var att undersöka 
handböcker i sångmetodik. I sin studie finner hon bland annat att de begrepp som Sadolin ser 
som de viktigaste i sin bok, och som är hennes egna, inte grundar sig på tekniska fysiologiska 
upptäckter. Istället menar Liljeland att Sadolin bygger stora delar av sin teori på forskning 
gjord av röstforskaren Jo Estill. Författaren ställer sig även skeptisk till Sadolins (2009) 
betoning på att det är elevens ansvar att utvecklas sångmässigt. Sadolin lyfter fram elevens 
egen drivkraft och anser att det är relationen till tekniken och inte till läraren som är det 
viktiga. Liljeland frågar sig vilka konsekvenser detta får i praktiken. 
 

Jag kan förvisso hålla med om att det finns en fara i om man förlitar sig till lärarens 
ord så mycket att man slutar att själv tänka och reflektera, men jag anser nog att 
Sadolins avpersonifiering av sånginlärning går för långt. (Liljeland, 2008, s. 37)  

 
Liljelands (2008) studie är intressant för mig då den belyser aspekter av Sadolins bok – som 
kan ses som en manual över CVT. Det bör dock understrykas att Liljelands studie gjordes 
över Sadolins bokutgåva från år 2000. Två nya utgåvor har getts sedan dess, där förändringar 
har gjorts i beskrivningen av CVT. 

2.2.2	  Sångpedagogens	  kvalitéer	  och	  verktyg	  
 
Studier av vilka kvaliteter hos sångpedagoger som är önskvärda utifrån elevers och lärares 
perspektiv har gjorts av bland annat Scott D Harrison (2003). Studien gjordes via enkäter och 
vände sig till sångelever och sångpedagoger från England, Australien och Canada. 
Sångpedagogerna undervisade i olika genrer, till exempel jazz, opera och populärmusik. 
Resultatet visar att sångeleverna värderade följande attribut som viktigast hos en 
sångpedagog: att ha en genuin kärlek till musik, att vara en bra förebild, att vara entusiastisk 
och uppmuntrande samt att välja en bra repertoar. Sångläraren som förebild visade sig ha stor 
betydelse för många elevers fortsatta sångutövande. Kompetens ansågs vara ett viktigt 
attribut, dock endast om det följdes åt av entusiasm, som framhölls som ett av de absolut 
viktigaste attributen.  
 

 

                                                
10 Sound: Benämning på klangfärg. (Borch, 2005, s. 163) 
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[The teacher]… encouraged me to compose more and gave me every [singing] 
performance opportunity he could. He constantly guided me whilst never making 
me be something I was not. (Harrison, 2003, s. 9) 

 
Sångpedagogernas svar kategoriserades under två rubriker: "kunskap och färdigheter" samt 
"relationsmässiga färdigheter". Under rubriken "kunskap och färdigheter” urskildes följande 
attribut som viktigast: kunskap om kroppen (fysiologi), andning och rösttyper, kunskap om 
repertoar, gehörs, piano- och språkkunskaper samt organisationsförmåga (Harrison, 2003). 
Under rubriken “relationsmässiga färdigheter” urskildes följande attribut som viktigast: 
förståelse av individualitet, psykologi, kommunikation, uppmuntran och entusiasm samt 
tålamod (Harrison, 2003).  
 
Sångpedagogerna i studien refererade till vikten av en individuell approach. Kommentarer 
angående det individuella inkluderade följande utsaga: "You need to understand the whole 
person, the voice is the body and the mind and the soul" (Harrison, 2003, s. 10). Förståelse av 
psykologi ansågs också viktigt, exempelvis att kunna möta elevers olika behov, vara en god 
kommunikatör och ha en känslighet inför elevens mående. Nästan alla pedagoger i studien 
refererade till vikten av att vara en god kommunikatör. Kommentarer gällande detta 
inkluderade bland annat att "a teacher of voice should possess good counselling skills; good 
listening and communication skills. Flexibly delivered communication is paramount" (a.a. s. 
10).  
 
Enligt studien ovan är helt andra egenskaper än sångteknisk skicklighet högst väsentliga att ha 
för en sångpedagog. (Harrison, 2003) Eftersom CVT främst behandlar teknik och fysiologi 
ser jag det som intressant att undersöka hur sångpedagogerna i min studie ser på sin yrkesroll.  
 
En annan studie av sångpedagogers uppfattningar av sitt yrkesuppdrag har genomförts av 
Hellström (2003). Hon har studerat hur fyra sångpedagoger inom afrogenren beskriver sitt 
uppdrag som lärare i afrosångsundervisning. Syftet med studien var bland annat att undersöka 
mötet mellan informellt och formellt lärande inom ämnet afrosång. I resultatet framkommer 
att en god kommunikation mellan elev och lärare är ett mycket viktigt element i 
sångundervisning. I samtliga av Hellströms intervjuer framstod den goda relationen mellan 
lärare och elev som det mest väsentliga för att elever ska kunna nå goda resultat och trivas. 
Det verkade värderas högre än specifika genrekunskaper hos lärarna. Enligt Hellströms studie 
har alltså interaktionen mellan lärare och elev i sångundervisningen stor betydelse för hur 
kunskap tas emot och värderas av deltagarna. Glädje och utrymme för elevens personliga 
uttryck ansågs också vara viktiga element i sångundervisning, liksom lärarens respekt för 
elevens musiksmak. Enligt Hellström verkade alla de intervjuade sträva mot en lärosituation 
där elever och studenter själva tar stort ansvar för sin sångliga utveckling i samspelet med 
läraren, och där klimatet samtidigt är öppet, lekfullt och kreativt.  
 
Hellströms forskning är intressant för mig för att informanterna i studien diskuterar kring 
viktiga kvalitéer och verktyg hos sångpedagoger inom afrogenren. Det ligger i linje med vad 
jag själv ämnar att studera i mitt arbete.   

2.2.3	  Gester	  som	  verktyg	  i	  sångundervisning	  
 
Studier av hur gester används inom sångundervisning har gjorts av Julia Nafisi (2010). Syftet 
med studien var att undersöka hur gester används som ett verktyg för att kommunicera 
pedagogiska koncept under enskilda sånglektioner, och om det är möjligt att kategorisera 
dessa gester. Studien genomfördes genom observation och videoupptagning med fem olika 
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sångpedagoger under ett antal sånglektioner på konservatorienivå. Resultaten visar att 
gesterna kunde kategoriseras under fysiologiska (physiological), musikaliska (musical) och 
sensationsrelaterade (sensation-related) gester. Resultaten av studien visar också att gester är 
ett flitigt använt redskap för kommunikativa sångrelaterade koncept.  
 

The fact that gestures featured so prominently in the observed voice lessons, 
confirms that they are very potent tools in the communication of certain singing 
related concepts; their capacity to capture the essence of a mechanism or concept 
vividly and directly seems at times even superior to verbal explanation. (Nafisi, 
2010, s. 114) 

 
Då jag har valt att använda mig av sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för analyserna 
i denna studie, (se avsnitt 2.3), finner jag Nafisis (2010) studie intressant då den belyser hur 
gester används som verktyg i sånglektioner. Jag ämnar själv att undersöka vilka verktyg 
sångpedagogerna i min studie använder sig av. Framkommer det att gester är användbara 
verktyg i undervisningen även för mina informanter, eller är andra verktyg mer framträdande i 
deras beskrivningar?  

2.2.4	  Om	  ornamentet	  distorsionssång	  
  
Sångteknik inom populärmusikgenren har studerats av bland annat Daniel Zangger Borch 
(2008). I sin avhandling Sång inom populärmusikgenren, konstnärliga, fysiologiska och 
pedagogiska aspekter utreder han bland annat vad som händer i rösten vid användning av 
ornamentet distorsionssång, hur det uppstår, och huruvida det är skadligt för rösten eller ej. 
Borchs avhandling består av fem olika delar som behandlar tre olika områden: sångvetenskap, 
sångpedagogik och musikaliskt uttryck. Målet med forskningen var att bidra med 
vetenskapligt studerad sångteknik inom populärmusiken. 
 

”Dist” verkar kunna skapas på olika sätt med små nyansskillnader ur ett 
perceptuellt perspektiv. Det verkar dessutom som att vissa sångare klarar detta utan 
röstproblem medan andra får omedelbara röststörningar. (Borch, 2008, s. 11) 

 
Enligt Sadolin (2009) är distorsionssång inte skadligt för rösten om det utförs korrekt. Borch 
(2008) undersökte rösten vid distorsionssång genom att bland annat dokumentera flöde och 
subglottalt tryck11 under inspelning av distorsionssång. Resultaten av forskningen visar att 
distorsionssång skapas av att “röstorganets supraglottala12 strukturer spärrar vägen för vissa 
slumpvis fördelade glottala luftpulser” (a.a. s. 11). Vidare menar Borch att den individuella 
förmågan att upprepat sjunga med detta ornament delvis kan förklaras med utformningen av 
de supraglottala strukturerna hos individen. Slemhinnans individuella rörlighet och utseende 
kan enligt Borch vara avgörande ur rösthälsoaspekt. Denna iakttagelse är intressant i relation 
till föreliggande studie då den innebär att förmågan till att kunna sjunga distorsionssång 
således är individuellt betingad. Den står alltså i kontrast till Sadolins (2009) påstående om att 
alla kan lära sig att sjunga distorsionssång på ett för rösten hälsosamt sätt. Borch (2008) 
tillägger dock att det skulle kunna vara möjligt att frambringa distorsionstoner på andra sätt än 
hans eget sätt (som var föremålet i hans forskning). Borch rekommenderar generellt röstvila 
efter omfattande bruk av distorsiontoner. I föreliggande studie är det intressant att undersöka 
hur sångpedagogerna förhåller sig till effekter som distorsionssång.  
 
                                                
11 Subglottalt tryck: Lufttryck i luftväggarna under glottis. (Borch, 2005, s. 163) Glottis är benämningen på 
mellanrummet mellan stämbanden. (a.a. s, 157) 
12 Röstorganets supraglottala strukturer: Området närmast ovanför stämbanden. (Borch, 2005, s. 163)  
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2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
 
I syftet att undersöka hur CVT påverkar och bidrar till sångpedagogernas undervisningssätt 
ser jag ett sociokulturellt perspektiv som relevant för min studie.  

2.3.1	  En	  sociokulturell	  syn	  på	  lärande	  	  
 
I det sociokulturella perspektivet framhålls människans förmåga att utveckla och hålla liv i 
kunskaper och färdigheter. Ända sedan människans uppkomst har hon samlat erfarenheter 
som förts vidare och byggts på över generationer. Säljö (2005) kallar denna 
kunskapsutveckling för det kollektiva minnet. Kunskap om till exempel att göra upp en eld, 
tillverka olika slags föremål eller att lära sig att läsa och skriva skulle inte kunna 
åstadkommas inom ramen för en generation. De kräver kollektivt lärande över generationer. 
Enligt det sociokulturella perspektivet hänger frågan om hur vi lär, minns, löser problem och 
vilka färdigheter vi utvecklar som individer intimt samman med hur kunskaper, färdigheter 
och det kollektiva minnet är organiserat i samhället. Kunskap har ett intimt samband med 
kulturella värden och etiska antaganden. Vår syn på kunskap och lärande påverkar således 
vårt lärande, det vill säga hur och vad vi lär. Säljö är skeptisk till den historiskt dominanta syn 
på lärande som reducerar hur människor lär till en fråga om enbart teknik och metod. Han 
ifrågasätter föreställningen om att lärande sker som en individuell och privat process som 
äger rum i hjärnan hos en enskild person. Om begreppen inlärning och att inhämta kunskaper 
skriver han:  
 

Prefixet in- signalerar ett antagande som är mycket starkt i västvärlden; kunskaper 
är något objektliknande som kommer utifrån och in i människor. När de väl finns 
lagrade i hjärnan- kunskapsförrådet- kan de plockas fram när som helst och 
utnyttjas av individen. (Säljö, 2000, s. 24) 

 
I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individ och kollektiv i fokus. (Säljö 2000) 
Sett ur detta perspektiv sker lärande genom kommunikationen och interaktionen mellan 
människor, och detta sker överallt och hela tiden. Det är en såväl medveten som omedveten 
process. I en undervisningssituation sker lärandet inte heller enbart i riktningen lärare- elev, 
utan också omvänt. Kunskap anses heller inte ge en sann bild av verkligheten. Den ger oss 
perspektiv, och det är just rikedomen i perspektiv och kontextualiseringar som utgör 
människans främsta kunskapsresurs. Det sociokulturella perspektivet understryker att lärande 
är situerat. Det innebär att människor inte kan antas uppfatta instruktioner på samma sätt. 
Utifrån bakgrund och tidigare erfarenheter tolkar vi världen på vårt eget sätt. I syftet att 
studera sångpedagogers arbete med CVT kan detta vara intressant att ha i åtanke.  
 
Säljö (2000) ställer sig också skeptisk till att lärande nästan alltid ses som något positivt och 
eftersträvansvärt. Han betonar att det vi lär oss inte alltid är av godo. Vi har till exempel lärt 
oss att slösa med naturens resurser och att kriga. Säljö (2005) hävdar att undervisning inte kan 
ses som orsak till lärande. Han ser lärande som en “betydligt mer generell och sammansatt 
företeelse, som måste förstås i ett betydligt bredare perspektiv” (a.a. s. 15).  

2.3.2	  Redskap	  och	  mediering	  
 
Enligt Säljö (2005) har människan utvecklat redskap som tar oss långt bortom våra biologiska 
förutsättningar. Genom redskap som till exempel bilar, flygplan och cyklar kan vi förflytta oss 
oberoende av vår kropps fysiska uthållighet. Vår förmåga att lagra information är inte längre 
begränsat av vår förmåga att minnas. Till vår hjälp har vi utvecklat förmågan att skriva ner det 
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vi behöver komma ihåg, och vi har utvecklat databaser och bibliotek som kan lagra mängder 
av information.   
 
Traditionellt har redskapen ofta delats in i de två kategorierna fysiska (artefakter) och 
språkliga (intellektuella). Säljö (2000, 2005) ställer sig dock kritisk till denna uppdelning och 
menar att kulturella redskap både har fysiska och intellektuella sidor, eftersom alla situationer 
kräver både reflektion, kunskap och fysisk handling för att någonting ska ske. Vi använder 
redskap till i stort sett allt vi gör och de är av avgörande betydelse för hur vi använder vårt 
intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med andra. I det sociokulturella perspektivet uttrycks 
att redskapen medierar omvärlden för oss i olika aktiviteter. Med mediering menas att 
”människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden” 
(Daniels, 2001, s. 13ff, citerad i Säljö, 2005, s. 26). Viktigast av alla våra redskap är språket. 
Säljö menar att människor socialiseras till att bli kulturella varelser genom att appropriera 
språkliga verktyg i samspel med andra. Appropriering är benämningen på den process som 
sker inne i individen då hon lär sig att bruka kulturella redskap. Språket gör det möjligt för oss 
att utveckla och kommunicera kunskaper. “Genom att vi kan tala om världen, kan vi 
analysera, observera och dra slutsatser om hur världen fungerar” (s. 32), skriver Säljö. Språket 
ger oss också förmågan att dela våra erfarenheter med andra och på så vis lära av varandra. 
Enligt Säljö är utvecklandet av diskurser om omvärlden en av de mest påtagliga sätt genom 
vilket människan “samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet” (s. 35). Vi får möjlighet 
att ta del av vad andra människor tycker och tänker och kan således se saker ur andras 
perspektiv. Genom att språket gör det möjligt för oss att tolka en händelse i begreppsliga 
termer kan vi jämföra och lära av erfarenheter:  

 
Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan 
objekt och vi kan lära oss något om hur vi ska förhålla oss till dem i olika 
sammanhang. Förutsättningen för att människor ska kunna ta till sig och bevara 
kunskaper och information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna 
våra upplevelser med. (Säljö, 2000, s. 34) 

 
Utifrån detta perspektiv är det intressant att i föreliggande studie undersöka vilka eventuella 
verktyg pedagogerna upplever att de har fått genom CVI samt hur medieringen av dessa 
påverkar deras undervisning.  
 
En revolutionerande förändring i medieringen av kunskaper skedde vid utvecklandet av 
skriften. Säljö (2005) skriver att ”vår syn på kunskap och våra sätt att lära är i en mycket 
konkret mening härledda ur användning av text” (s. 119). Innan skriften kom var människan 
begränsad till att memorera för att kunna bevara det förflutna. Skriften möjliggör för 
människan att lagra och att sprida information i mängder. Idéer kan spridas snabbt och 
människor kan få “en mycket mer varierad stimulans till sina sätt att tänka och resonera” (a.a. 
s. 121), då vi genom skrift kan ta del av erfarenheter från människor med helt andra 
referensramar än dem vi själva har. Skriften skapar nya kriterier för kunskap och nya sätt att 
tänka och resonera. Den förutsätter både fysiska artefakter (något att skriva på och med), 
intellektuella artefakter (symboler, siffror, bokstäver) och tolkningsgemenskaper, och är 
således ett typiskt exempel på något som både är fysiskt och intellektuellt. En intressant 
aspekt av skriften är den att människor kan läsa samma text men ge den helt olika tolkningar. 
Om detta skriver Säljö på följande sätt: 

 
Detta antyder något mycket viktigt: läsning är en kreativ och skapande process och 
inte en mekanisk identifiering av ord och satser. Meningen finns inte i texten i sig 
utan det är läsaren som tillskriver ordet och textens mening. När läsaren har gjort 



 
 

 18 

nya erfarenheter, kan hennes förståelse av texten mycket väl bli annorlunda. En ur 
lärandesynpunkt viktig förändring som kommer med skriften har således att göra 
med våra sätt att förhålla oss till språkliga budskap. (Säljö, 2005, s. 121)  

 
Jag ser detta perspektiv som relevant för studien då CVT:s bidrag till sångpedagogernas 
undervisningssätt kan betraktas i ljuset av att lärandet sker i kommunikationen mellan lärare 
och elev, och genom användning av olika redskap. Det är också intressant att se pedagogernas 
undervisningssätt i ljuset av att lärande är situerat och beroende av många olika faktorer 
såsom sångpedagogens kunskapssyn och tidigare erfarenheter. 
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3 Metodologi och metod 	  
 
I detta kapitel presenteras intervjun som forskningsmetod, hur studien är genomförd samt hur 
datamaterialet är bearbetat och analyserat. Även etiska överväganden samt studiens giltighet 
och tillförlitlighet belyses. 

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har den kvalitativa forskningsintervjun en unik möjlighet 
att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden, då den genom samtal ger tillträde till 
människors upplevelse av den levda världen. Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är 
intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den. “Livsvärlden är världen som den 
påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före 
förklaringar” (Kvale och Brinkmann 2009, s. 44). Den kvalitativa intervjun kallas också för 
en halvstrukturerad intervju på grund av att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett 
slutet frågeformulär. Den fokuserar på vissa teman och utgår ifrån en eller ett par 
frågeområden. Följdfrågorna anpassas efter intervjupersonens svar och intervjuaren är fri att 
spinna vidare på intressanta resonemang. “Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den 
intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. Då måste frågorna anpassas så att 
intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hon har på hjärtat” (Johansson och Svedner 
2010, s. 35).  
 
För att få så uttömmande svar som möjligt av intervjupersonen är det viktigt att ställa frågor 
som är lätta att besvara. En fara vid kvalitativa intervjuer är att intervjufrågorna är alltför 
abstrakta. Man bör försöka ställa frågor som informanten kan besvara genom att berätta om 
sina egna erfarenheter.  
 

Vi kan inte alla gånger ge ett bra svar på frågan varför vi gör på det ena eller på det 
andra sättet eller varför vi har en viss åsikt. Däremot kan vi lätt erinra oss konkreta 
händelser, hur vissa personer agerat i vissa situationer, hur man har prövat och 
ändrat sitt sätt att undervisa osv. (Johansson och Svedner, 2010, s. 37) 
 

Intervjun fokuserar inte på allmänna åsikter, utan på omfattande redogörelser för och 
beskrivningar av specifika situationer och händelser. Intervjuaren strävar inte heller efter att 
komma fram till en fast kategorisering. Det är istället nyanserna, skillnaderna och 
variationerna av ett fenomen som är intressant. Intervjuaren strävar alltså efter att få 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens världsbild samt 
att förstå meningen i de teman som intervjupersonen beskriver. Kvale och Brinkmann (2009) 
poängterar att intervjun är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar 
kunskap genom sin relation. Forskaren och den intervjuades unika relation påverkar således 
undersökningens resultat. Trost (2010) framhåller vikten av att som intervjuare ha empati för 
informanten. Det betyder inte att intervjuaren sympatiserar med den intervjuades åsikter, utan 
att ha förmåga att sätta sig in i dennes föreställningsvärld, och förstå hur personen i fråga 
tänker och känner. Det är också viktigt att intervjuaren är nyfiken och lyhörd inför vad som 
sägs och samtidigt är kritisk till sina egna antaganden och hypoteser. “Förutsättningslöshet 
innebär således en kritisk medvetenhet om det egna förutsättningarna från intervjuarens sida“, 
skriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 46). 
 
Eftersom intervjuaren i den kvalitativa intervjun inte använder strukturerade eller 
standardiserade procedurer för utförandet av intervjun är det viktigt att aktivt följa upp den 
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intervjuades svar och försöka klargöra och utvidga dennes uttalanden. På så sätt kan 
intervjuaren försäkra sig om att hon verkligen har förstått vad personen menar med sitt 
uttalande. Det finns en risk för att intervjuaren och den intervjuade läser in olika tolkningar i 
samma begrepp. Intervjuaren kan således genom att försöka formulera det underförstådda 
budskapet och sedan “sända tillbaka det” (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 45) till den 
intervjuade, eventuellt få en direkt bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej. Om 
intervjuaren inte lyssnar ordentligt, begrundar, följer upp och bygger vidare på informantens 
svar utan är alltför inställd på att ställa sina i förväg bestämda frågor, så finns det en risk att 
intervjun går över i en strukturerad intervju eller en muntligt genomförd enkät. Om 
intervjuaren istället helt glömmer bort strukturen finns en risk att intervjun övergår i ett helt 
ostrukturerat samtal. Den kvalitativa intervjun innebär alltså en balansgång mellan dessa två 
riskzoner. 
 
Enligt Johansson och Svedner (2010) kan en kvalitativ intervju gå fel på två sätt. Antingen 
beror det på den intervjuade, att denne av någon anledning inte är sanningsenlig. Eller så 
beror det på att intervjuarens frågor är öppna för förväntningseffekter. Med 
förväntningseffekter menas att intervjuaren genom sina frågor uttrycker egna förväntningar 
och värderingar, och på så vis påverkar den intervjuades svar. 
 

Det är särskilt definitionsfrågor och allmänna frågor om synsätt som ger stort 
utrymme för förväntningseffekter och de illustrerar en av de allvarligaste 
svagheterna med kvalitativ intervju: som man frågar får man svar. (Johansson och 
Svedner, 2010, s. 40)  
 

Johansson och Svedner (2010) belyser att intervjuarens forskningsetik är av stor betydelse 
för utfallet av intervjun.  Om intervjuaren vinner informantens förtroende är chansen större 
att denne är beredd att lämna ut sina personliga ställningstaganden.  
 
Då föreliggande studie syftar till att undersöka hur fortbildningen på CVI påverkar och bidrar 
till sångpedagogers undervisningssätt, ser jag den kvalitativa intervjun som en passande 
metod. Genom metoden får jag möjlighet att göra en djupdykning i sångpedagogernas 
upplevelser och erfarenheter av CVT, då informanterna uppmanas att ge nyanserade och 
utförliga beskrivningar av dessa erfarenheter.  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
 
I följande avsnitt redogör jag för mitt val av metod, för hur jag valt ut mina intervjupersoner 
samt för intervjuernas genomförande och analys.  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
 
Jag valde alltså att använda mig av metoden kvalitativ intervju, eftersom jag ville få en bild av 
hur pedagogerna beskriver att fortbildningen har påverkat och bidragit till deras undervisning.  
I början av tankeprocessen kring mitt arbete övervägde jag att komplettera intervjuerna med 
observationer av pedagogernas sånglektioner, vilket hade kunnat bidra till en djupare 
förståelse för hur pedagogerna arbetar med CVT i praktiken. Det fanns dock inte tidsmässiga 
möjligheter att göra dessa kompletteringar.  
 
 



 
 

 21 

3.2.2	  Urval	  
 
Min ambition var att intervjua fyra personer som utbildats till sångpedagoger på någon av 
landets musikhögskolor, och som sedan genomfört den treåriga utbildningen på CVI som 
berättigar till undervisning av CVT. För att hitta personer som uppfyllde dessa kriterier sökte 
jag efter CVT-pedagoger på CVI:s hemsida. Jag fann en namnlista över CVT-pedagoger i 
Sverige och sökte upp deras mailadresser och telefonnummer via internet. Jag fann fyra 
pedagoger som uppfyllde mina kriterier och alla var villiga att delta i en intervju. Samtliga 
pedagoger använder sig mycket av CVT i sin undervisning. En av pedagogerna har utbildats 
på Musikhögskolan Ingesund, två på Malmö Musikhögskola och en på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Pedagogernas ålder varierar mellan 34-47 år och de består av 
två män och två kvinnor. Här följer en kort presentation av de pedagoger jag intervjuat: 
 
Pedagog 1  
Pedagog 1 är i 45-årsåldern och arbetar som sångpedagog på en gymnasieskolas estetprogram 
i en mellanstor stad i södra delen av Sverige. På musikhögskolan utbildade hon sig till 
sångpedagog inom pop och rock-genren. Hon har varit verksam som sångpedagog i tretton 
och ett halvt år och har arbetat på flera olika gymnasieskolor på estetprogrammet.  
 
Pedagog 2 
Pedagog två är i 45-årsåldern och bedriver privat sångundervisning i en stor stad i mellersta 
delen av Sverige. På musikhögskolan utbildade han sig till afrosångpedagog. Han har varit 
verksam som sångpedagog i 6 år.  
 
Pedagog 3 
Pedagog 3 är i 30-årsåldern och arbetar som sångpedagog på en gymnasieskolas estetprogram 
i en stor stad i mellersta delen av Sverige. Han bedriver också privat sångundervisning. På 
musikhögskolan utbildade han sig till afrosångpedagog. Han har varit verksam som 
sångpedagog i 9 år.  
 
Pedagog 4 
Pedagog 4 är i 40-årsåldern och arbetar som sångpedagog på en gymnasieskolas estetprogram 
samt på en folkhögskolas musiklinje i södra delen av Sverige. Gymnasieskolan ligger i en 
mellanstor stad, och folkhögskolan ligger i en liten ort. Hon bedriver också privat 
sångundervisning. På musikhögskolan utbildade hon sig till sångpedagog inom pop och rock-
genren. Hon har varit verksam som sångpedagog i 15 år.   

3.2.3	  Datainsamling	  
 
Jag formulerade några bakgrundsfrågor som gällde informanternas ålder, utbildning, 
erfarenhet som sångpedagog och nuvarande yrke. Därefter formulerade jag två frågeområden 
rörande undervisning av CVT. Jag skrev också fyra stödjande underfrågor som jag skulle 
kunna ställa till informanterna om de inte hade så mycket att berätta om de två frågeområden 
jag ville att de skulle prata om. Huruvida jag behövde använda mig av dessa underfrågor 
under intervjuerna varierade. Mina frågeområden och underfrågor handlade om vad som 
kännetecknar undervisning inom CVT, om och hur pedagogernas sätt att undervisa har 
påverkats genom fortbildningen samt vilka eventuella nya verktyg de erhållit. Jag frågade 
också om och hur pedagogernas syn på sig själva som sånglärare påverkats av fortbildningen 
samt om och hur deras syn på elevers förmåga till sånglig utveckling påverkats. Under 
intervjuerna ställde jag även följdfrågor utifrån pedagogernas olika svar.  
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Tid och plats för intervjuerna bestämdes via telefon. Under dessa samtal redogjorde jag även 
kort för studiens syfte. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos pedagogerna, de andra 
två genomfördes på informanternas vardera arbetsplats. Intervjuernas längd varierade mellan 
45-75 minuter och inspelades med hjälp av en zoom.  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
 
Intervjuerna transkriberades huvudsakligen ord för ord, ett fåtal gånger valde jag dock att 
utelämna ett stycke som jag ansåg var irrelevant för studien. Stakanden, hummanden, 
upprepningar och pauser skrevs ut. Då intervjupersonen stakade sig mycket valde jag ibland 
att inte skriva ut alla ljud, som till exempel ”mmm” och ”ööh”, utan markerade då istället 
stakandet genom tre punkter. Vid några tillfällen sjöng informanterna för att beskriva en 
övning eller en klang. Jag har vid dessa tillfällen skrivit förklarande beskrivningar inom 
parentes. Datamaterialet analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar, och 
pedagogernas berättelser kategoriserades i olika teman. Ur dessa teman urskildes sedan de 
citat, berättelser och förklaringar som jag fann mest intressanta i relation till studiens syfte. 
Detta material blev underlaget för mitt resultat. I presentationen förekommer citat som för 
läsningens skull har förenklats. 

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
 
Samtliga pedagoger gav innan intervjun sitt muntliga och skriftliga samtycke till att bli 
intervjuade. De fick också ta del av en text som byggde på Johansson och Svedners (2010) 
anvisningar om forskningsetik. I texten informerade jag om att pedagogerna hade rätt att när 
som helst avbryta intervjun, utan några följder. Texten förklarade också att intervjumaterialet 
skulle förvaras så att ingen obehörig kunde komma åt det samt att de garanterades anonymitet 
i studien. De meddelades också att intervjun skulle spelas in, vilket samtliga gav sitt samtycke 
till.   

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
 
Jag har under arbetets gång gjort mitt bästa för att tillföra studien högsta möjliga giltighet och 
tillförlitlighet. Jag har varit noggrann i min transkribering och i bearbetningen av 
intervjumaterialet och anser därför att studien är trovärdig. Jag har under intervjutillfällena 
efter bästa förmåga följt Johansson och Svedners (2010) anvisningar om att ställa öppna 
frågor, men har dock varit medveten om att det är svårt att avgöra om mitt sätt att formulera 
mina frågor kan ha påverkat informanternas svar. Enligt Johansson och Svedner har forskning 
visat att även utbildade intervjuare har svårt att undvika att deras inställning till vad intervjun 
handlar om påverkar svaren. Jag upptäckte också att det var svårt att vara lyhörd under hela 
intervjun och ställa bra följdfrågor. Johansson och Svedner påpekar att ”i praktiken är 
reliabiliteten aldrig perfekt. Observatörerna ser vad som händer ur lite olika synvinklar, deras 
uppmärksamhet varierar” (s. 95). De poängterar också att reliabilitetsbrister vid intervjuer kan 
bero på att de intervjuade inte blivit intervjuade ”med samma frågor och under samma yttre 
omständigheter” (s. 95). Under intervjuerna i föreliggande studie ställdes olika följdfrågor till 
informanterna, som anpassades efter informantens svar. Intervjuerna kan heller inte sägas ha 
utförts under samma yttre omständigheter, då platserna för intervjuerna varierade. Även andra 
faktorer, så som informantens sinnesstämning och koncentrationsförmåga kan naturligtvis ha 
påverkat utfallet av intervjun. Det finns en risk för att informanten skulle ha svarat annorlunda 
på mina frågor och lyft fram andra faktorer om intervjun hade genomförts vid ett annat 
tillfälle.  
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Under intervjutillfällena strävade jag efter att skapa en förtroendefull relation mellan mig 
själv och informanten, där denne kunde känna sig trygg att berätta om sina erfarenheter och 
ställningstaganden angående CVT.  
 

Präglas intervjusituationen av tillit finns förutsättningar för uppriktiga och ärliga 
svar och därmed att den intervjuade vågar visa upp sitt synsätt- även om han tror 
att det strider mot intervjuarens. (Johansson och Svedner, 2010, s. 41) 
 

Det bör påpekas att jag inte har haft för avsikt att genom min studie få fram svar som kan 
representera en generell bild av hur CVT påverkar och bidrar till sångpedagogers 
undervisningssätt. Min avsikt har istället varit att göra en djupdykning i fyra sångpedagogers 
upplevelser av hur CVT har påverkat och bidragit till deras undervisningssätt. Den kvalitativa 
intervjumetoden föll väl samman med mitt syfte:  

 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande 
svar som möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet 
att ta upp allt hon har på hjärtat. (Johansson och Svedner, 2010, s. 35) 
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4	  Resultat	  	  
 
I detta kapitel redovisas resultatet av den analys som har gjorts av de transkriberade 
intervjuerna. Följande övergripande rubriker presenteras: (a) Pedagogiska verktyg och (b) 
Pedagogiska förhållningssätt.  

4.1	  Pedagogiska	  verktyg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
I detta avsnitt presenteras de pedagogiska verktyg som pedagogerna framhåller att de 
tillgodogjort sig under sin fortbildning på CVI.  

4.1.1	  Olika	  undervisningssätt	  som	  pedagogiskt	  verktyg	  
 
De fyra pedagogerna använder sig av olika undervisningssätt som pedagogiskt verktyg utifrån 
uppfattningen om att människor lär olika. De strävar efter att anpassa sin undervisning efter 
elevens så kallade inlärningstyp. Genom CVI har de fått verktyg till att undervisa på olika sätt 
beroende på om eleven lär bäst genom att visualisera, titta på grafiska illustrationer, höra 
ljudexempel, fokusera på den fysiska förnimmelsen av en övning eller genom att höra den 
teoretiska förklaringen av vad som händer i rösten vid övningen. Själva använder sig 
pedagogerna av begreppen imaginär, visuell, auditiv, kinestetisk och logisk för att beskriva 
dessa olika inlärningstyper. 
 
Pedagog C beskriver hur han kan nå elever genom olika undervisningssätt i arbetet med stöd. 
Med elever som han tolkar som kinestetiska fokuserar han på att eleven ska försöka känna sitt 
stöd, till exempel genom att fokusera på hur revbenen vidgas, hur midjan eller solarplexus 
åker ut vid stödarbete. ”Ibland kan det ju vara så att det inte funkar med nåt ställe och då vet 
man att troligtvis är inte eleven speciellt kinestetik”, säger Pedagog C. Han fortsätter att 
beskriva att en elev som lär bäst auditivt behöver lyssna och härma:  
 

För vissa kanske det är bättre att jag bara sjunger en ton men gör ett bra exempel, 
sjunger en ton som är lång, använder rikligt med stöd också kan dom härma, 
lyssna. (Pedagog C) 
 

För elever som han uppfattar lär bäst visuellt använder han sig av verktyg som bilder och 
diagram. Då han istället undervisar elever som han uppfattar som logiska inlärningstyper ger 
han en teknisk förklaring på vad eleven ska göra, till exempel genom att säga till eleven att 
“dra tillbaks den bakre delen av tungan och håll den upp mot kindtänderna”. Då han 
undervisar imaginära inlärningstyper använder han istället blomsterspråk. Han exemplifierar 
med följande mening: ”tänk att tonen är som… som ett vattenflöde som flödar in och så 
sprutar det ut där” (Pedagog C). 
 
Alla fyra pedagogerna framhåller kunskap om dessa olika undervisningssätt som ett viktigt 
verktyg i deras undervisning. Pedagog C säger att om läraren är medveten om att det finns 
fem olika inlärningstyper, så kan hon ”fånga fler elever”. Pedagog D menar att om man som 
lärare inte vet vilken inlärningstyp eleven är, så kan man göra en felbedömning av elevens 
förmåga och nedvärdera den. Vid en annan bedömning och ett annat undervisningssätt hade 
eleven kanske kunnat tillgodogöra sig undervisningen bättre:  
 

Du vet du härmar och härmar, men det låt… dom fattar inte, det låter inte som du, 
och det är ju inte för att dom inte kan det alla gånger, utan det är att dom inte… 
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liksom... dom… dom lär sig det inte via höra. Men om du visar en bild- så här ska 
munnen se ut. Jahaa! Också helt plötsligt funkar det. (Pedagog D) 

 
Detta uttalande stöds även av pedagog C som talar om att undervisningen kan bli meningslös 
för eleven då läraren undervisar utifrån ett sätt som inte passar eleven. 
Pedagogerna berättar samstämmigt att de scannar av eleven för att ta reda på vilken 
inlärningstyp denne är. När jag ber pedagog D förklara hur hon gör när hon scannar av 
eleverna svarar hon:  
 

Ja men det kan man bara se liksom när dom pratar, om dom använder händerna 
eller om man tar liksom en… sjunger upp med dom, om man hör direkt att dom 
sjunger exakt som du. (Pedagog D) 

 
Här tolkar jag som att pedagogen menar att om eleven sjunger exakt som du så lär eleven 
auditivt. Hon säger att det brukar ta henne en lektion att klura ut vilken inlärningstyp eleven 
är, visuell, kinestetisk, imaginär, logisk eller auditiv. Hon framhåller dock att man kan vara en 
kombination av några inlärningstyper och säger att ”alltså ungefär, man kan ju inte veta 100 
%, man kan ju vara både och.” Vidare beskriver hon att då hon scannar av eleven provar hon 
att nå denne på olika sätt. För att till exempel läsa av om eleven är en visuell inlärningstyp 
visar hon bilder på ett ämne som hon håller på att förklara, och scannar av elevens reaktion av 
bilden. Hon förklarar att hon ”kan se det rätt tydligt vad dom går igång på” och menar att 
”vissa hör man direkt om jag förklarar, struphuvudet sitter här, ba (gör en min som jag tolkar 
som uttråkad) alltså då ser man att dom liksom försvinner bort och tycker att det är 
skittradigt.” Av detta uttalande tolkar jag det som att pedagogen menar att denna elev inte 
verkar ha lätt för att lära genom logiska förklaringar, och är därför inte en logisk 
inlärningstyp.  Hon förklarar också att hon uppfattar de elever som härmar hennes sång 
mycket som auditiva. Då hon har tolkat vilket undervisningssätt som passar eleven så arbetar 
hon sedan utifrån detta: 
 

Om jag ser att det är en auditiv så jobbar jag mycket med ljud. Är det en visuell så 
jobbar jag mycket med så planscher och bilder. Då blir kommunikationen direkt. 
(Pedagog D)  

 
Pedagog B säger att han ”i möjligaste mån” försöker uttrycka och kommunicera de olika 
undervisningssätten som han beskriver som ”en väldigt viktig pedagogisk del i det hela”. Han 
förklarar att de elever som ”har sin tyngdpunkt” inom ett logiskt inlärningssätt undervisar han 
genom att ge anatomiska förklaringar, och berätta vad det är som verkligen händer i rösten:  
 

Medans andra då behöver titta på bilder för att få ett grepp om vad det är frågan om 
eller någon behöver just dom hära ljud… ljud exemplen för att kunna härma, så att 
man är auditiv då… och vi, om man håller på med musik så är det ju oftast det är 
man är ganska auditiv, men det finns undantag, det finns musikaliska människor 
som inte är fullt så auditiva… så man ska inte ta för givet att om jag ger ett 
exempel så är det någon som härmar, bara rakt av, så behöver det inte alls vara, 
utan man kan jobba ganska mycket med det. (Pedagog B) 
 

Pedagog C upplever ”en väsentlig skillnad” i hur han jobbar med stöd sedan han började 
undervisa utifrån de olika undervisningssätten:  
 

Att jobba med stöd är ju otroligt mycket lättare för mig idag än vad det har varit 
förut. För att du kan, om du hela tiden tänker kring dom här inlärningstyperna och 
du vet sätt för alla dom, då kan du ju nå nästan vilken som helst. (Pedagog C)  
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Pedagog A talar om undervisningssätten i relation till tydlighet och förståelse. Hon menar att 
det är viktigt att hitta det undervisningssätt där eleven förstår tydligast. Pedagog C menar att 
om han står inför en grupp och föreläser om hur man som sångare hittar funktionen 
Overdrive, så måste han ”ha en så pass stor verktygslåda” att han kan förklara detta på fem 
olika sätt. Först då kan han vara säker på att alla har förstått hans förklaringar. Han framhåller 
också att ”verktygen för de olika inlärningstyperna” möjliggör för honom att hjälpa elever 
som är duktiga inom genrer inom vilka han själv inte är så bevandrad. Han ger uttryck för att 
han trots att han kanske inte kan ge ”dom ultimata ljudexempeln”, alltså undervisa auditivt 
inom en genre, så kan han ändå hjälpa eleven för att han har så många andra verktyg att ta till. 
”Den traditionella sångundervisningen” använder främst blomsterspråk för att instruera 
eleven, menar pedagog C. Han framhåller att det bara är en av fem olika undervisningssätt 
som kanske inte passar alla elever.  

4.1.2	  Att	  använda	  CVT:s	  sångtekniska	  terminologi	  som	  pedagogiskt	  verktyg	  
 
Pedagog B berättar att han efter att ha avslutat sin utbildning till sångpedagog på 
musikhögskolan kände ett behov av struktur och konkretisering. ”Hur ska jag kommunicera 
så att jag blir begriplig för eleven?”, uttrycker han. Han reflekterar kring att det är ”klurigt” att 
förstå instrumentet rösten, eftersom den sitter inuti kroppen. CVT:s sångtekniska terminologi 
gav honom just den struktur han hade längtat efter, säger han och menar att ”Cathrine 
Sadolins största gåva är att hon har gjort en struktur” (Pedagog B). Han säger att terminologin 
är klar och tydlig på ett sätt som har underlättat hans undervisning väldigt mycket. Då jag 
frågar honom på vilka sätt Sadolins struktur har underlättat hans undervisning svarar han:  
 

Ja dels så är det tycker jag att… hon har ju delat upp… själva tekniken i fyra 
huvudämnen, och då när man hör att det finns spänningar, (…) då finns det så här 
analysvägar. Okey, var… i vilket sångsätt befinner du dig just nu? Att kunna förstå 
och höra det… Du är inte där, du är där, okey då betyder det att… då är det dom 
här reglerna vi måste följa för att det ska bli rätt. (Pedagog B)  

 
Dessa CVT:s analysvägar och regler är alltså verktyg som hjälper honom att navigera 
i hur han ska arbeta med elevens röst. Varje funktion har ”sin metod, sina regler att 
förhålla sig till”, säger pedagog B. Han förklarar att han ”bollar” mellan funktionerna 
och de tre grundprinciperna och att det skapar en tydlighet i hans undervisning. Han 
säger att det gäller: 

 
inte bara för mig som lärare utan för eleven också, och vi lyckas ju ganska fort 
också hitta ett gemensamt språk. Och har man inte ett gemensamt språk så blir det 
också svårt och förvirrat.” (Pedagog B) 
 

Pedagog A beskriver att fortbildningen på CVI gav henne de redskap hon tidigare saknat i sin 
undervisning. När jag bad henne formulera vad det var som hon saknat och sedan fått genom 
CVI svarade hon: ”Ja… ja men jag tycker nog att det var hur sångteknik ska förklaras.” Hon 
beskriver CVT som konkret och säger liksom pedagog B att det gemensamma språket skapar 
tydlighet. I enighet med pedagog B belyser pedagog A vikten av att följa reglerna för 
funktionerna. ”Funktionerna är ju, ja men dom är tydliga liksom och man kan följa dom 
reglerna så hittar man saker”, säger pedagog A. Hon uttrycker också att den sångtekniska 
terminologin hjälper henne att förstå vad eleven gör med sin röst, och hur hon ska hjälpa 
eleven: 
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Jag kan ju scanna av liksom, här är det en person som sjunger mycket i Curbing till 
exempel, kanske lite för mycket volym egentligen ibland, eller för mycket hold 
som man pratar om där. Eller här är en person som läcker väldigt mycket luft, 
okey, då ska jag, vill den personen göra det så kan den inte sjunga i någonting 
annat än Neutral, alltså med luft. (Pedagog A)  

 
Innan pedagog A fick tillgång till CVT:s sångtekniska terminologi, hade hon svårt att veta 
vad hon skulle ”gå efter”. Hon beskriver hur hon då fick hitta på ett eget ord, ”eller… alltså 
jag vet inte vad jag skulle gå efter då… det låter raspigt” (Pedagog A). Hon antyder att 
språket tydliggör för henne vad eleven gör med sin röst. Även pedagog C beskriver hur 
terminologin hjälper honom att analysera sina elevers sångsätt, och hitta vad de gör för fel. 
Genom att följa CVT.s regler kring funktionerna så kan han upptäcka om eleven till exempel 
använder fel vokal eller lägger på för mycket volym. Nedan beskriver han en tjej som sjunger 
i Curbing och blir hes: 
 

Okey, då har jag hört innan att det är Curbing, jag hör på vissa ställen att rösten är 
på väg att byta till Overdrive för att hon använder lite fel vokal. Eller för att hon 
använder lite för stark volym på dom ställena, så vet jag innan att dom här 
vokalerna behöver jag använda i Curbing: uh, e, å. Vilken vokal använder hon? Jo 
hon använde ow, okey den finns inte i Curbing. Vad kan vi byta den mot, ja kanske 
inte mot åay för den är ganska långt ifrån, a, men kanske uuhh. Vidare mot den, så 
jag har ju en extrem nytta av dom här detaljkunskaperna. (Pedagog C) 
 

Vidare säger han att om han inte hade haft dessa detaljkunskaper så skulle han inte riktigt veta 
exakt vad det är som gör henne hes, och därför inte heller vad som skulle vara ”mest 
effektivt” att börja arbeta med. Han beskriver att han då kanske skulle ha gissat på att tjejen i 
exemplet ”måste stödja bättre”, men att det skulle kunna vara en annan orsak till hennes 
heshet. Pedagog C uttrycker alltså att CVT:s sångtekniska terminologi gör hans undervisning 
mer effektiv. Även pedagog B uttrycker att hans undervisning har blivit mer effektiv. Han 
säger att han genom fortbildningen på CVI har blivit ”mycket säkrare på att analysera vad det 
är som händer” och att ”det går mycket snabbare att hitta till kärnan av problemet”.  
 

Man gör en analys liksom... vad är problemet... vad är huvudproblemet, börja där, 
och sen börjar man nysta i det. Okey, är det stödet som jobbar för hårt? Går det för 
snabbt? Hushåller man inte stödet tillräckligt mycket? Ja, vad det nu kan vara… 
också så vi (…) ställer någon sorts diagnos och utifrån det så kan man sen jobba 
vidare. (Pedagog B) 

 
Detta uttalande stöds av pedagog D som säger att ”Eftersom det är så tydligt så blir det ju 
lättare framsteg”. Pedagog D beskriver även CVT:s sångtekniska terminologi som ett verktyg 
till att förklara olika moment i undervisningen för eleven. Som exempel beskriver hon en 
situation där hon ska lära en elev att utföra ett så kallat “vocalbreak”, då rösten går från 
Overdrive till Neutral med en tydlig skarv. Hon beskriver att termerna gör det enklare för 
henne att förklara vad eleven ska göra med sin röst:  
 

Då är det lättare att förklara ja men det är två modes (funktioner) du byter emellan. 
Och kan dom då modsen då, det är dom här Curbing och dom, då är det ju mycket 
lättare å förklara den grejen. Än att jag ska lära… ja vocalbreaks ja… hur gör man 
annars? Ja… jag vet inte hur annars jag skulle förklara det riktigt. Det blir ju bara 
gör som jag och så får dom härma, ja kan dom inte härma ja va fasiken gör man 
då? (Pedagog D) 
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Sammanfattningsvis skulle kunna sägas att CVT:s sångtekniska terminologi underlättar 
pedagogernas förståelse av hur eleven använder sin röst samt hur denne kan hjälpas. 
Terminologin underlättar även kommunikationen mellan pedagog och elev.  

4.1.3	  Verktyg	  för	  att	  undervisa	  om	  magstöd	  	  
 
Samtliga pedagoger uppger att undervisning av magstöd har underlättats på flera sätt. Enligt 
pedagogerna har de fått större kunskap omkring hur stöd fungerar samt fler verktyg att 
undervisa om ämnet. Flera av informanterna beskriver den kunskap de hade om stöd innan 
fortbildningen på CVI som vag och flummig. Pedagog D uttrycker detta på följande sätt: 

 
Jag har äntligen fått ett verktyg om att förklara vad stöd är. För det har ju varit 
superflummigt liksom. Och nittio procent av alla sångtekniska problem är nästan 
stödet, i mitt fall liksom. Så folk gör fel på det hela tiden, eller dom vet inte exakt 
hur dom ska göra. (Pedagog D) 
 

Vidare förklarar hon att hon själv fått förståelse för vad stöd är genom CVI. ”Alltså det… det 
låter ju jättekonstigt men jag har ju liksom själv fattat det nu. Man fattade det ju innan men 
allt var bara så här inlindat i nån liksom så här töcken”, säger Pedagog D.  
 
Pedagog B uttrycker att den kunskap han har fått om stöd, och om undervisning av stöd, är 
bland det allra viktigaste verktygen som CVI har gett honom. ”Jag tycker nog det är den 
största… att ha fått en riktig djupinsikt i vad stöd är”, säger han. Pedagog C säger att man 
inom CVT har ”försökt att verkligen hitta kärnan i vad som egentligen är stöd.” Han menar att 
CVT gett honom en väldigt detaljerad bild av vad stöd är och uttrycker att ”när jag hörde det 
första gången så bara yes, äntligen kan nån förklara varför”. Han säger att han nu kan ha olika 
fokus när han jobbar med stöd med sina elever. Eftersom han nu vet att ”det finns många 
olika ställen att känna sitt stöd”, så kan han visa eleven olika sätt att hitta det:  
 

Det finns många olika ställen att känna sitt stöd och det är helt upp till vad som 
funkar för eleven så jag brukar fråga eleven jamen testa midjan här, (…) kan du 
känna hur händerna åker ut, kanske… a men det här funkar jättebra, eller så…nej 
det  här kändes bara konstigt det funkade inte bra, okey vi testar ett annat ställe, vi 
testar att du har tummen i naveln och handen nedanför, kan du känna 
att…hosta…åker den in? Okey, prova och känn om du kan dra in magen sakta. Ja, 
men det här funkade jättebra, till exempel. Kan du prova dom här då, kan du tänka 
att du inte vill bli lyft samtidigt? (…) Ja, kanske funkar. (Pedagog C) 

 
När jag ber pedagog A att berätta om de nya verktyg som hon säger att hon fått genom CVI 
svarar hon att hon har fått veta ”hur man ska förklara stödet, hur man ska arbeta med stödet så 
att folk kan lära sig det hur man använder det.” Vidare förklarar hon att hon inte fick de 
redskapen varken på musikhögskolan eller då hon gått till privata sånglärare. Hon säger att 
förklaringar av stödet har känts som ett ”flummigt språk”. Fortbildningen på CVI gjorde att 
pedagog A idag känner sig ”supersäker” på hur stödet fungerar, ”i jämfört med tidigare, när 
man har famlat lite”, säger hon.  

4.1.4	  Att	  använda	  genrebaserade	  verktyg…	  
 
Både pedagog A, C och D lyfter fram att de fått verktyg till att undervisa elever som vill 
sjunga i genrer som rock, hårdrock och heavy metal. Dessa genrer kräver ofta effekter som 
dist, growl eller ”grunt”. Pedagog C berättar att han på musikhögskolan upplevde att 
sånglärare ”styrde in eleverna litegrann” på att sjunga med en viss typ av röst. Enligt honom 
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strävade de efter att egalisera elevernas röster. ”Då kommer man ju in på ett sätt att sjunga 
som kan vara jättesnyggt, det säger jag ingenting om, men det är absolut… det är inte det 
enda sättet”, säger pedagog C. Vidare menar han att konsekvensen av att styra in elever i ett 
sångsätt blir att man inte kan nå elever som vill sjunga som till exempel Axel Rose:  
 

Då kanske man inte alls vill utjämna rösten upp, man vill inte ha det tunnare, man 
vill ha det fett däruppe, man vill ha en dist dessutom, medans om jag… om jag innan 
CVT så hade jag kanske försökt att slipa bort saker. (Pedagog C) 

 
Eftersom pedagog C innan fortbildningen på CVI upplevde att han inte hade verktyg för att 
undervisa i hårdrock, beskriver han att han i ett fall som ovan skulle ha försökt ”ta bort 
disten” och jobbat med att egalisera elevens röst.  
 

Jag hade inte tillräckligt mycket kunskap så jag visste inte att den här typen av röst 
går fakt… det går å sjunga helt hälsosamt med den här typen av röst, och det låter 
våldsamt, explosivt, det låter som man skadar sig men det gör man inte, om man 
gör det rätt. Så det är också liksom en kunskap tror jag. (Pedagog C) 
 

Även pedagog A beskriver att hon genom CVI fick kunskap om att effekter som distorsion, 
rattle, growl, knarr och grunt inte är skadliga för rösten om de utförs på rätt sätt. Detta var det 
av CVT:s budskap som ”fångade” henne mest, beskriver hon. Vidare menar pedagog A att 
dessa effekter är en mycket viktig del i den stil som dagens ungdomar vill sjunga. ”Det är ju 
metal, alltså… alla sorter, typer av metalmusik, genrer… och just att man… growl och rattle 
och distorsion och alla dom här”, säger hon. Pedagog A upplever således att hon genom CVI 
fick verktyg till att undervisa inom sångsätt som efterfrågas mycket inom hennes 
arbetsområde: 

 
Yes, här är nånting som man nog kan liksom använda om man nu jobbar som jag- 
som gymnasielärare… och har liksom både killar och tjejer som vill sjunga. Sen är 
det ju inte alla som vill sjunga liksom klassiskt eller bara ren pop eller jazz eller 
visa utan dom vill ju sjunga hårdare saker. Alltså, många killar är ju liksom 
intresserade av det, så där kände jag att där finns verktyg att få. (Pedagog A) 

 
Vidare säger pedagog A att hon ”verkligen inte” hade verktyg för att undervisa inom dessa 
genrer innan fortbildningen på CVI. Hon resonerar kring att hon ”hade kanske kunnat härma 
vissa saker så att folk hade kunnat försöka härma”, men understryker här att alla inte ”kan 
härma” och återknyter således till de fem undervisningssätten. Med detta uttalande menar hon 
alltså att det undervisningssätt som används till auditiva inlärningstyper inte passar alla 
elever. Vissa ”behöver liksom få lära sig det”, säger pedagog A.  
 
Även pedagog D upplevde att hon innan fortbildningen på CVI hade problem med att 
undervisa elever som ville sjunga rock. ”Det var ju saker man inte kunde lösa liksom”, säger 
hon. Hon beskriver att hon i brist på andra verktyg då fick använda sig mycket av känslor, 
genom att till exempel be eleven att låtsas vara arg. Liksom pedagog A återknyter pedagog D 
här till de fem undervisningssätten och menar att användandet av känslor är ett verktyg som 
kanske passar elever som lättast lär genom ett imaginärt undervisningssätt, men att många 
elever har behov för en annan typ av undervisning.  

4.1.5	  …	  samt	  att	  bredda	  elevers	  röster	  över	  genregränser	  	  
 
Samtliga pedagoger talar om att de har fått verktyg till att lära elever att sjunga på för dem 
nya sätt. Pedagog B talar om att CVT har ett ”hoppfullt upplägg” där sångare inte behöver 
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begränsas till att ”definiera sig som en sångare som bara kan göra det här.” Då jag frågar 
pedagog B om han upplever att hans syn på elevers förmåga till sånglig utveckling har 
påverkats på något sätt genom fortbildningen svarar han att han ”känner att det finns mycket 
mer som är möjligt för var och en”. Vidare menar han att bara eleverna hittar en bra teknik så 
kan de ”vara lite överallt” om de vill, vilket han upplever som ”väldigt befriande”. Han 
poängterar att alla kan lära sig att utföra alla slags ljud. Enligt honom är det en fråga om 
teknik:  
 

Det finns en del som kommer till mig som har fått höra att ”du ska nog sjunga 
ganska mjuk och tyst musik, det passar nog din röst bäst”, och det har ju bara med 
teknik att göra, om man vill och är sugen så kan man, kan alla lära sig, om man inte 
är fysiskt skadad härinne (pekar mot halsen), kan alla lära sig alla ljud. Så man 
behöver inte definiera sig som en sångare som bara kan göra det här. Så det öppnar 
ju väldigt stora fält. (Pedagog B) 

 
Detta uttalande stöds även av pedagog A som säger att ”där är ingenting som inte går att göra 
rent ljudmässigt eller sångligt… så länge det ska göras, alltså man gör det på ett hälsosamt 
sätt”. Pedagog B beskriver det som ett ”väldigt lyft” då han når fram till elever som ”kanske i 
grunden är ganska lågmälda och blyga” och får dem att upptäcka att de har en mycket större 
röst än de trott: 
 

För när man låter mer så tar man mer plats, och det blir en dominoeffekt där 
psykologiskt, mentalt. Och det kan ju också vara någonting att vänja sig vid. Men 
om man bara kan uppleva att… jag märker att det finns en del som växer faktiskt, 
och det är roligt. (Pedagog B) 
 

I citatet ovan antyder Pedagog B att han genom CVT:s verktyg kan hjälpa eleven att få 
tillgång till en större röst. Detta påverkar i sin tur eleven positivt även på ett psykologiskt 
plan. 

4.2	  Pedagogiska	  förhållningssätt	  
 
I detta avsnitt presenteras de pedagogiska förhållningssätt som pedagogerna framhåller att de 
tillgodogjort sig under sin fortbildning på CVI.  

4.2.1	  Att	  utgå	  från	  elevens	  egen	  smak	  	  
 

Det är jag som artist och konstnär måste styra vad det är för sound jag vill ha. För 
det har med uttrycket att göra sen så småningom, vad är det jag vill uttrycka? Och 
det kan inte jag som sånglärare ha någon åsikt om. (Pedagog B) 
 

Så säger pedagog B då han talar om vikten av att som sånglärare inte blanda sig i elevens 
smak, utan att istället stötta denne i sitt sångutövande oavsett hur eleven vill använda sin röst, 
förutsatt att sångtekniken är hälsosam. Detta uttalande stöds även av pedagog A som 
framhåller att läraren alltid ska sträva efter att eleven ska ”känna att det är positivt, att den 
får… den önskan som den har ska liksom ändå jobbas fram på och etablera ett resultat”.  
 
Alla fyra pedagoger ser som sin uppgift att kunna tillgodose en hälsosam sångteknik så att 
eleven inte blir hes, och att ge eleven de verktyg denne behöver för att kunna uppfylla sina 
sångliga ideal. Flera av pedagogerna uttrycker att deras roll som lärare är att vara en 
verktygslåda som är till för att eleven ska kunna nå dit denne vill. Pedagog C säger att ”jag 
själv kanske (…) tycker att den här eleven kanske borde satsa på klassiskt istället. Men det får 
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jag hålla för mig själv”. Lärarens eget tycke och smak ställs åt sidan, det är elevens smak som 
är i fokus. ”Vad jag tycker är inte så intressant egentligen, och vad någon annan tycker är inte 
heller så intressant, utan det är vad du tycker och vill jobba med”, säger Pedagog C.  
 
Pedagog C talar om att CVT har möjliggjort för honom att arbeta utifrån elevens smak 
eftersom det gett honom verktyg till att ta sig an vilken typ av sångare som helst, oavsett 
vilken svårighetsgrad eller stil denne sjunger inom. Han säger också att han på grund av sin 
fortbildning på CVI numera vågar ”kasta sig ut på okänd mark” och undervisa inom områden 
där han är mindre bevandrad. Han framhåller att det är mycket viktig för sånglärare att våga 
frångå de undervisningsområden som upplevs som bekväma och trygga. Eftersom ingen 
lärare kan vara bevandrad inom alla sångstilar, kräver nämligen undervisning utifrån elevens 
smak att läraren vågar kasta sig ut på okänd mark emellanåt, menar pedagog C. Vidare 
berättar han att han ibland till och med är mindre bevandrad än eleven själv inom genren. Han 
framhåller att detta inte har någon betydelse för honom eftersom han upplever att han har 
tillgång till ”hela teknikspektrat” och därför kan hjälpa eleven tekniskt även om denne är 
”mycket duktigare” än han själv i ämnet. Pedagog C resonerar att ”det är ett helt annat tänk” 
än i den traditionella sångundervisningen som han menar har en annan syn på lärande, där 
eleven måste undervisas av en lärare som är ”svinaktigt mycket bättre i den här låten” för att 
kunna lära av denne. Han menar att då läraren inte är lika bevandrad som eleven inom en 
genre, så kan denne ”fungera som en spegel och bolla tillbaks” utifrån sin verktygslåda, och 
på så sätt hjälpa eleven dit denne vill.  
 

Man får jobba med det där att våga kasta sig ut för man vet att ur CVT-filosofi är 
det… det går helt emot att jag prackar på mitt, min smak, mina grejer till den här 
eleven, för den, för det är den eleven som är i centrum, han måste få bestämma, 
måste vara fullständigt i centrum. Jag är en assistent, jag är en verktygslåda som 
kan hjälpa den här eleven att nå precis dit den vill i sin röst. (Pedagog C) 

 
Ett liknande resonemang förs av Pedagog A. Hon uttrycker att efter fortbildningen på CVI är 
hon inte längre rädd för att ge sig in i stilar som hon själv inte har provat, ”där fanns verktyg 
för det”, säger pedagog A. Liksom de övriga pedagogerna ger hon uttryck för att elevens 
önskningar avgör lektionens innehåll.  
 
Både pedagog C och pedagog D uttrycker att de försöker att få eleverna att göra ”ett aktivt 
val” (pedagog C), även då eleverna själva inte riktigt vet hur de vill låta, eller vad de vill 
sjunga. Om läraren väljer åt eleven kan det nämligen ofta visar sig senare att eleven inte var 
intresserad av att sjunga det material den blev tilldelad, säger pedagog C. Han säger också att 
”poängen med att direkt utmana eleven här är att man kan gå få ett snabbare resultat som 
eleven också vill, alltså nå ett mål som eleven vill och eleven blir nöjdare” (Pedagog C). Han 
fortsätter med att säga att CVT:s filosofi handlar om att ”inte gå någon omväg”, att försöka få 
ett så snabbt resultat som möjligt. ”Man ska kunna få fram ett bra resultat på 20 minuter med 
en elev”, menar pedagog C. Vidare säger han att han själv har erfarit att ”det går att göra så 
otroligt mycket på 20 minuter”. Även i detta avseende ger alltså pedagog C uttryck för att 
CVT har gjort hans undervisning mer effektiv.  
 
Pedagog A talar om att eleven kan hindras i att följa sina ambitioner och nå sina sångliga mål 
av lärare som uttrycker åsikter om hur eleven ska låta: 
 

Och sen så kanske läraren tycker med sin smak å andra sidan att så här ska du 
låta... men så vill jag inte låta så. Och det tycker jag faktiskt är rätt skönt att jag, 
min åsikt är ju egentligen bara att vara den som kan hjälpa sångaren att bli bättre, 



 
 

 32 

alltså bli bättre på det som den själv vill. Jag ska ju inte färga vad jag tycker att min 
elev ska sjunga eller hur den ska sjunga. Jag kan ju bara, så länge det är hälsosamt 
alltså, så länge det känns bra, så är det ju faktiskt, smaken är ju elevens. (Pedagog 
A) 

 
Pedagog C sätter elevens egen smak i relation till marknaden för musiker. Skivbolag och 
musikförlag är inte intresserade av att det kommer sångare som ”sjunger på ungefär samma 
sätt, ungefär samma genre och ungefär samma typ av sound”, menar han och understryker att 
det därför är viktigt att elever hittar sitt eget sound. ”Så därför är det så enormt viktigt att 
eleven själv hela tiden är med i den processen och funderar själv hela tiden på hur vill jag låta, 
vad vill jag?”, säger pedagog C.  

4.2.2	  Att	  utgå	  från	  elevens	  motivation	  
 
Samtliga pedagoger lyfter fram elevernas motivation som en viktig aspekt i sångundervisning.  
Pedagog C berättar om hur undervisning utifrån elevens motivation öppnar möjligheter att 
upptäcka deras utvecklingspotential. Han berättar om en av sina elever som han beskriver har 
mycket svårt med intonation. ”Man kanske skulle kunna säga att han i viss mån är tondöv”, 
säger pedagog C. Eleven har dock ett stort intresse för death metal, och det visade sig att 
eleven har mycket lätt för att lära sig det sångsätt som används inom genren, som till exempel 
effekterna growl och grunt. Pedagog C observerade att detta motiverade eleven, och de 
fortsatte att arbeta med death metal:  
 

Där kan jag se så här… jäklar, alltså han har stor utvecklingspotential inom den där 
genren och det här han gör saker som är tekniskt svåra som en annan elev inte alls 
skulle klara så här lätt. (Pedagog C) 
 

Vidare förklarar han att det innan fortbildningen på CVI skulle ha varit svårt för honom att 
undervisa en sångare som i exemplet ovan:  
 

Jag vet att om jag skulle ha jobbat med en sån sångare innan CVT så skulle jag, så 
är det väldigt tveksamt att jag skulle ha tyckt att han hade lika stora 
utvecklingspotential, utan då skulle jag tänka åhh är det han igen, hoppas att vi kan 
nå nånstans. Och nu tänker man så här låt honom jobba med metal, låt honom 
sjunga det för det finns hur mycket som helst att jobba med för att få det att låta 
bra. (Pedagog C) 

 
Pedagog C säger också att ”ibland kan det vara så att faktiskt själva effekten gör att nån hittar 
in i funktionen”. Så om eleven vill lära sig effekter så kan de användas i syfte att nå andra 
delar av elevens röst:  
 

Så kan man laborera och gå andra vägen och hitta motivation och hitta liksom stöd 
och allting och efter ett tag när man har jobbat med det så kan man jobba med att 
slå av effekten och komma åt helt från andra hållet. (Pedagog C)  
 

En annan behållning av att arbeta utifrån elevens motivation lyfts fram av pedagog D. Hon 
menar att då elevens önskan uttrycks och pedagogen sedan presenterar vilka övningar eleven 
behöver ta sig an för att kunna utföra denna önskan, så får eleven insikt i varför övningarna är 
av betydelse för henne, och blir således mer motiverad till att utföra dessa. Således blir 
teknikarbetet mer effektivt:  
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Också frågar man vad är liksom elevens önskan. För även om jag liksom känner att 
jaja det hon har skitdåligt stöd så kanske han, om jag säger så här… vi måste jobba 
på stödet. Jaha. Men om jag frågar… vad är din önskan med den här låten? Ja men 
jag vill kunna ta den tonen. Då kan jag säga sen, ja men då måste du öva på detta 
och detta. Då blir det ju liksom… jaja… liksom makes sense för sångaren. 
(Pedagog D) 

 
Pedagog B ger en liknande berättelse av fördelen med att undervisa utifrån elevens 
motivation. Han understryker att hans uppgift är att hjälpa eleven, inte att ”få fram” det han 
själv vill: 
 

Jag kanske skulle välja, egentligen borde du jobba mest med det här, men det kan 
komma sen va, det är bättre att gå via deras lust och målinriktning sen kan man 
eventuellt liksom gå runt det där, och så kommer man dit där jag kanske upplever 
att kärnan framförallt är. (Pedagog B) 
 

Vidare menar pedagog B att elever kommer till honom för att de vill ha hjälp med något som 
de upplever som ett problem, och då kan det bli ”ganska konstigt” om han börjar göra en 
övning som inte har koppling till deras upplevda problem. Liksom de andra pedagogerna 
framhåller han att det är viktigt att börja arbeta direkt med det eleven vill jobba med. Om 
eleven vill arbeta med en sång som pedagog B anser är för svår för denne, så fokuserar han 
undervisningen på att jobba upp den teknik som låten kräver. Målsättningen blir att eleven ska 
kunna sjunga låten, inte att säga till eleven att ”du måste sjunga dom här sångerna, dom här, 
dom här sångerna först” (Pedagog B). 
 
Pedagog B uttrycker att eftersom den grundläggande sångtekniken inom CVT alltid är 
densamma oavsett vad sångaren ska utföra, så arbetar sångaren med samma saker oavsett om 
det är en svår eller lätt sång. Jag tolkar hans uttalande som att det därför inte finns någon 
mening med att börja med de lättare låtarna först innan sångaren kan ta sig an de svårare 
låtarna.  
 
Pedagog D berättar att hon efter musikhögskoleutbildningen hade en ”inre bild” av vad som 
är en bra röst med en bra klang. Då hon kom till CVI utmanades hennes synsätt. Hon berättar 
att hon under fortbildningen på CVI hade många tonårselever som ville låta som sångerskor 
som Christina Aguilera. Hon upplevde deras önskningar som problematiska då hon ansåg att 
det lät dåligt när eleverna försökte sjunga med ett sådant sångsätt:  
 

Alltså då fick man ju innan säga så… ja, antingen får du vänta lite med dom låtarna 
eller så får du sjunga det i huvudklang. Men det vill dom ju inte, dom hör ju 
skillnad på det. (Pedagog D) 

 
Vidare beskriver hon att Sadolin då uppmanade henne att istället låta eleverna sjunga med det 
sångsätt som Aguilera använder, så att de själva fick upptäcka de problem som uppstod. ”Då 
fattar dom ju hela grejen att, just det, det krävs en liksom lite hantverk här”, beskriver hon. 
Pedagog D:s uttalande antyder att hon, liksom pedagog C, lärde sig att nå elever genom deras 
motivation. Hon beskriver CVT:s undervisningssätt som sunt och säger att ”Det är så det 
måste vara… annars så… det blir liksom tråkigt för både läraren och eleven annars, tycker 
jag.”  
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4.2.3	  Att	  låta	  eleven	  ta	  ansvar	  
 
Pedagog D säger att det viktigaste verktyget hon har fått genom CVI är den pedagogiska 
hållningen att ge ansvaret till eleven. Hon menar att hennes roll som lärare är att vara en 
verktygslåda, som inte uttrycker åsikter om elevernas smak: 
 

Ge tillbaka ansvaret hela tiden, du har inte alla svaren. Du har liksom bara en 
verktygslåda som, om dom säger… jag vill göra detta, detta å detta, det, det, det, 
det, detta, då har du verktyg till allt. Och du ger dom det verktyget men du kan ju 
inte göra det till dom. Så då fattar dom, jaja hon har en stor verktygslåda… men jag 
tycker ingenting. (Pedagog D) 

 
Hon uttrycker att det är viktigt och mycket positivt då det går upp för eleverna att hon har 
redskapen de behöver, och att de är fria att använda dessa som de själva vill. Pedagog D säger 
också att det var en befrielse för henne när hon under sin studietid på CVI insåg att hon inte 
behövde vara en ”hobbypsykolog” för sina elever. Hon upplever att eftersom sång handlar 
mycket om känslor så kan sånglärare lätt hamna i rollen som terapeuter, vilket hon ofta 
upplevde som en belastning. På CVI förespråkade lärarna att inte ta i elevernas problem som 
sträcker sig utanför det sångliga. “Det där är du inte ens utbildad i att ta i, det var också en 
skitskön grej när jag gick ba… aahh, då kan jag bara ägna mig åt sång”, säger pedagog D.  
 
Pedagog B säger att det inte är hans ansvar om eleverna inte lyckas i sin sångutveckling, 
förutsatt att han har ”sagt bra saker” och att ”eleven faktiskt förstår”. Han understryker att det 
är elevernas ansvar att förvalta det de lär sig, och att ”inlärningen måste komma inifrån en 
själv”. Han talar om sin roll som lärare i uttryck som att ”ge tips på framkomliga vägar”. Han 
talar också om vikten av att ”försöka väcka själva inlärningslusten, att få skapa en inre motor 
hos individen” istället för att eleverna är passiva och matas med information av läraren:  
 

Där jag jobbade på mitt andra jobb litegrann, så är det som att man ska föda, det är 
som att (gapar) en skock som har öppna munnar bara… så mata… istället för, 
okey, idag ska vi hålla på med gitarr och lära oss två ackord. Då finns det en del 
som… men det är ju svårt ju... ja, om man aldrig har gjort det så är det inte så lätt, 
men... ja… Men då kan man klappa sig själv på axeln när det går bra, jag har 
faktiskt kommit hela vägen fram. (Pedagog B) 
 

Av citatet framgår en antydan om att det finns en vinning för eleven i att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Att det kan ha betydelse för elevens självförtroende att erfara att denne nådde ”hela 
vägen fram” av egen kraft. Pedagog B framhåller även vid ett annat tillfälle under intervjun 
att ”när man lyckas och tar nya steg, då ska man definitivt framförallt tacka sig själv för att 
man lägger ner det arbetet.” Pedagog B:s reflektioner faller väl samman med pedagog A:s 
tankar som berör elevers motivation. Hon framhåller vikten av att motivationen ska komma 
från sångaren själv. Då eleverna redogör för vad de vill ha hjälp med, blir målen för 
undervisningen tydliga. Det skulle således kunna sägas att det finns en intressant koppling 
mellan att ”ge ansvaret till eleven” och att ”jobba utifrån elevens motivation”.  
 
Det kan enligt pedagog B vara problematiskt att ge ansvaret till eleven, då många elever 
förväntar sig att ”man som lärare ska komma och lösa problemen”. Han uttrycker att det kan 
vara lätt att falla tillbaka i tankar om att han nog kan göra mer. Då han rannsakar situationen 
anser han dock att det är elevens ansvar att förvalta det han säger. Huruvida eleven sedan gör 
detta eller inte, är dennes egna val. Pedagog B verkar se sin roll som lärare på liknande sätt 
som pedagog C och D, som båda talar om sig själva som verktygslådor.  
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4.2.4	  Att	  ställa	  frågor	  till	  eleven	  
 
Ett sätt att använda eleven som pedagogiskt verktyg som flera av pedagogerna lyfter fram är 
att kontinuerligt fråga eleven hur det känns vid utförandet av sångtekniska övningar. Pedagog 
C säger att han alltid frågar eleven hur det känns då han undervisar CVT. Det är extra viktigt 
då eleven håller på att lära sig nya svåra saker, som till exempel effekter, menar han. Både 
pedagog C och pedagog D ger exempel på en övning där eleven ska sjunga en stigande skala i 
en funktion. Vid denna övning frågar pedagogerna eleven hur det känns efter varje ton denne 
sjunger. Om eleven säger att det inte känns bra på en ton så går de tillbaka till föregående ton 
och ser över olika faktorer som eleven eventuellt behöver korrigera för att kunna gå vidare, 
till exempel stödet eller volymen. Pedagog C säger att det är en ”kommunikation emellan 
eleven och läraren på ett helt annat sätt” än den han upplevde på musikhögskolan. Pedagog A 
och pedagog D uttrycker att frågeställandet till eleven handlar om att medvetandegöra denne 
om vad som händer i rösten. Pedagog A uttrycker detta på följande sätt: 
 

Där är det ju mycket också å kolla, hur känns det och vad hittar du? Nu lät det rätt, 
hmm ja okey, vad gjorde du? Också tillbaka liksom hela tiden, så att eleven har… 
har lite koll på vad dom själv gör. Så att det inte bara blir att… nu, jag lyckades 
nu!, och sen glömmer dom det sen. (Pedagog A) 

 
Vidare talar pedagog A om att detta innebär att eleven ”får på något sätt ta ansvar för att den 
ska lära sig, så att det går in”. Då underlättas elevens egen övning, ”att dom kan liksom 
upprepa det sen när dom är på egen hand”, beskriver pedagog A. Även pedagog C framhåller 
att frågeställandet till eleven handlar om att låta eleven ta ansvar:  

 
Låt eleven ta ansvar för om det här är rätt utfört eller inte. För lärare vi kan aldrig 
känna hur någon annan känner i sin kropp, det går inte, och elev… och varje 
människa kan känna väldigt snabbt om nånting känns skönt. Om någonting känns 
som att det här känns bra, det här känns rätt, det känns behagligt. (Pedagog C) 

 
Pedagog C framhåller att det är ”extremt viktigt att lita på sin egen känsla” vid sång och 
teknikövning. Han berättar att principen inom CVT är att ”känns det bra så är det rätt”. Om 
det däremot inte känns bra på något sätt, så utför man inte ljudet korrekt och då är det ”viktigt 
att lita på den känslan och säga till läraren, nej, det känns inte riktigt bra”, menar pedagog C. 
Alla fyra pedagogerna framhåller att CVT:s sångteknik ska fungera direkt. Om tekniken inte 
fungerar på en gång så gör man något fel, säger pedagog C. Pedagog A förtydligar att 
övningar kanske inte alltid fungerar direkt i alla register, utan ”man börjar i ett omfång där 
man liksom redan hittar och sen jobbar man sig upp dit”. Pedagog C uttrycker att han själv 
fick problem med sin röst just på grund av att sånglärare på musikhögskolan inte frågade 
honom hur det kändes i rösten då han sjöng. Han säger att de istället uppmuntrade hans 
sångsätt, trots att han uttryckte att det inte kändes bra i halsen.  
 

Problemet med den grejen är att även nånting som låter hälsosamt kan ändå vara 
något som behöver rättas till, därför att det är så pyttigt här inne, det är så små… 
kannbrosk och alla dom här sakerna, så små muskler så bara en liten liten 
felinställning kan göra hela skillnaden. (Pedagog C) 
 

Att fråga eleven hur det känns är således ett verktyg för pedagogerna att försäkra sig om att 
eleven använder rösten på ett hälsosamt sätt. 
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4.3	  Sammanfattning	  
 
Sammanfattningsvis verkar alla fyra pedagogerna eniga om att undervisning utifrån CVT:s 
fem olika undervisningssätt är ett mycket värdefullt pedagogiskt verktyg i deras undervisning. 
Vid första mötet med en elev scannar pedagogerna av vilken inlärningstyp eleven är, om 
denne är logisk, auditiv, imaginär, visuell eller kinestetisk. Pedagogerna beskriver att de fem 
undervisningssätten underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev och möjliggör för 
eleven att tillgodogöra sig undervisningen bättre. Pedagogerna upplever att deras 
undervisning således blir mer tydlig för eleven, och denne kan uppnå snabbare resultat.  
 
Ett annat viktigt verktyg som pedagogerna har fått genom fortbildningen är CVT:s 
sångtekniska terminologi. Pedagogerna använder sig av de fyra huvudämnena och uttrycker 
att dessa verktyg har gjort deras undervisning mer tydlig och strukturerad. Det framkommer 
också att terminologin underlättar pedagogernas förståelse för hur eleven använder sin röst 
samt varför eventuella sångtekniska problem har uppstått. Enligt pedagogerna kan de hjälpa 
eleverna ut ur dessa problem genom tillämpning av de regler som gäller för varje funktion. 
Terminologin, med andra ord det gemensamma språket, beskrivs underlätta kommunikationen 
mellan lärare och elev.   
 
Pedagogerna beskriver att den kunskap de fick om effekter under utbildningen på CVI har 
möjliggjort för dem att undervisa inom genrer som rock, hårdrock och heavy metal. Det 
framgår att pedagogernas syn på elevers förmåga till sånglig utveckling har breddats. 
Pedagoger uppger även att undervisning av stöd har underlättats på flera sätt. 
 
Av resultatet framgår att pedagogerna har tillgodogjort sig de pedagogiska förhållningssätten 
att utgå från elevens egen smak, att utgå från elevens motivation, att låta eleven ta ansvar samt 
att ställa frågor till eleven som pedagogiskt verktyg. Pedagogerna uttrycker att det är viktigt 
som sånglärare att inte blanda sig i elevens smak, utan att istället stötta denne i sitt 
sångutövande oavsett hur eleven vill använda sin röst, dock förutsatt att sångtekniken är 
hälsosam. I pedagogernas berättelser framkommer en antydan om att detta förhållningssätt 
gynnar elevens motivation och lust. Detta gynnar i sin tur elevens ansvarstagande som är en 
annan viktig faktor som pedagogerna framhåller. Verktyget att fråga eleven använder 
pedagogerna vid undervisning av sångtekniska övningar för att försäkra sig om att eleven 
använder rösten på ett hälsosamt sätt.  
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5	  Diskussion	  
 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion. De teman som belyses är (a) Ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande i relation till CVT:s olika undervisningssätt, (b) Att socialiseras in i 
kulturen CVT genom appropriering av CVT:s språkliga verktyg, (c) Pedagogiska ramar och 
regler, samt (d) Lärarens roll för elevens lärande. Därefter lyfts mina egna reflektioner kring 
studien. Till sist diskuteras arbetets betydelse och yrkesrelevans samt uppslag till fortsatt 
forskning.  

5.1	  Resultatdiskussion   
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens teoretiska utgångspunkt och till 
tidigare forskning.   

5.1.1	  Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  i	  relation	  till	  CVT:s	  olika	  undervisningssätt	  	  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv präglas människans associationsförmåga av hennes 
sociala och samhälleliga ursprung (Säljö, 2005). Våra olika erfarenheter gör således att vi 
tolkar världen på olika sätt. Därför kan instruktioner på till exempel en sånglektion uppfattas 
olika hos olika mottagare. Detta är intressant att diskutera i relation till informanternas 
användning av CVT:s fem undervisningssätt. Pedagogerna anger gemensamt att de använder 
de olika undervisningssätten på grund av att människor lär olika. Då Säljö menar att 
människor inte kan antas uppfatta instruktioner på samma sätt, så som beskrivits ovan, kan 
dessa undervisningssätt således tolkas som relevanta ur ett sociokulturellt perspektiv. Å andra 
sidan menar Säljö att lärande är osynligt, och det är därför svårt att veta vad en människa 
egentligen lär av en situation: 
 

En viktig anledning till att lärande är svårt att komma åt är att det är osynligt. 
Lärande är en konsekvens av mänskliga verksamheter och individers agerande, 
men det är inte lätt att observera. Vi kan dra slutsatser om att människor måste ha 
lärt genom utsagor de gör eller genom de problem de kan lösa, men det kan ändå 
vara svårt att se exakt när och hur det händer. Oftast är lärande en inre tyst process 
som inte har några säkra yttre tecken. (Säljö 2005, s. 16) 

 
Säljö (2005) påpekar att “vi har starka ideologiska övertygelser om hur undervisning bör 
organiseras” (s. 16), trots att “vi har en dåligt utvecklad begreppsapparat för att beskriva, 
förstå och förklara hur lärande går till inom olika fält och hur människor erövrar olika 
färdigheter” (s. 16). En intressant fråga i föreliggande studie blir således om informanterna 
verkligen kan veta hur deras elever lär bäst? Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle det kunna 
tolkas som att pedagogernas idé om elevens inlärningstyp i själva verket begränsar elevernas 
möjligheter till lärande eftersom de undervisas utifrån endast ett eller ett fåtal 
undervisningssätt. Säljö menar att lärande är en ”tyst process som inte har några säkra yttre 
tecken” (s. 16). Pedagogerna i undervisningen styr däremot in sin undervisning just efter de 
tecken som de uppfattar att eleverna ger dem. De gör en bedömning av elevens inlärningstyp 
och riktar därefter sin undervisning mot en eller ett fåtal av CVT:s fem undervisningssätt. 
Frågan är om en människas till synes otaliga sätt att lära kan rymmas inom en inlärningstyp? 
Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande överallt hela tiden och begreppet inlärningstyp 
ger därför ingen mening. I resultatet framkommer visserligen att det kan vara svårt att veta 
precis vilken inlärningstyp eleven är. Trots detta framhåller pedagogerna verktyget att 
undervisa utifrån de olika undervisningssätten som ett mycket viktigt verktyg som de fått 
genom CVI. Genom användandet av detta verktyg upplever de att de når fram till elever 
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fortare, och kan nå snabbare resultat. Säljö framhåller att lärandets natur är situerad, det vill 
säga att den är knuten till situationer och till en sociokulturell kontext. Uttalandet indikerar att 
elevernas inlärningstyp mycket väl skulle kunna förändras från lektion till lektion eftersom 
dennes lärande är beroende av situationen, och situationer förändras. En följd av denna 
diskussion är således att en varierad undervisning kan vara angelägen i relation till lärandets 
osynliga och situerade natur.  

5.1.2	  Att	  socialiseras	  in	  i	  kulturen	  CVT	  genom	  appropriering	  av	  CVT:s	  språkliga	  verktyg	  
 
Resultatet indikerar att CVT:s sångtekniska terminologi gör röstens funktion mer begriplig för 
pedagogerna. Terminologin beskrivs skapa struktur, tydlighet och förståelse för både pedagog 
och elev. Detta stöds av Clarens (2010) studie som visar att CVT:s terminologi har hjälpt 
sångpedagoger att bli tydligare i sin undervisning. I föreliggande studie beskrivs terminologin 
också öka pedagogernas förståelse för vad eleven gör med sin röst samt för hur de ska hjälpa 
eleven vidare genom tillämpning av de regler som gäller för en viss funktion. Det 
framkommer också att pedagogen kan göra sig mer begriplig för eleven då de genom 
terminologin har ett gemensamt språk. Med denna terminologi blir lärarnas undervisning mer 
effektiv. Pedagogernas berättelser om CVT:s terminologi som en viktig resurs leder till 
intressanta kopplingar till det sociokulturella perspektivet som framhåller språket som den 
viktigaste förutsättningen för lärande. Säljö (2005) ger ett exempel på hur han medierar sina 
kunskaper genom språket då han förklarar vägen för någon i staden. Genom språkliga termer 
som höger, vänster och första tvärgatan kan han nå fram till mottagaren: 
 

Dessa språkliga kategorier och gester hjälper mig att beskriva vägen- att mediera 
mina kunskaper- på ett sätt som passar den jag talar med (Mäkitalo & Säljö, 2004). 
Språkliga kategorier präglar oss på djupet, de är med och formar det vi kallar vårt 
medvetande. (Säljö, 2005, s. 44)  
 

Säljös (2005) berättelse kan liknas vid pedagogernas mediering av kunskaper genom CVT:s 
terminologi, då de hjälper eleven att finna vägen till sin röst. Säljös uttalande att “språkliga 
kategorier präglar oss på djupet, de är med och formar det vi kallar vårt medvetande” (s. 44) 
finner jag intressant i relation till pedagogernas berättelser om hur CVT:s sångtekniska 
terminologi formar deras sätt att analysera elevernas röster. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv kan denna terminologi betraktas ha format pedagogernas medvetande. Deras syn 
på, och kunskap om sångteknik, kan sägas ha infiltrerats av CVT:s språkliga verktyg. Säljö 
menar att människor socialiseras till att bli kulturella varelser genom att appropriera språkliga 
verktyg i samspel med andra. Han uttrycker att människan “socialiserar sig själv till att agera 
och reagera med stöd i en uppsättning kommunikativa och kulturella mönster och 
antaganden” (s. 49). Pedagogerna kan alltså sägas ha socialiserats in i en kultur genom 
appropriering av dessa CVT:s språkliga verktyg. Han säger också att de kunskaper och 
perspektiv som människan tar till sig genom kommunikation kommer hon sedan att betrakta 
som naturliga:  

 
Vår syn på oss själva, på etiska frågor, på naturen och kultur liksom våra 
värderingar är medierade via de språkliga kategorier vi tagit till oss och finner 
brukbara för att klassificera händelser och objekt och för att kommunicera med 
andra. (Säljö, 2005, s. 44) 
 

CVTs sångtekniska terminologi kan således ses som ett kulturellt redskap.  
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5.1.3	  Pedagogiska	  ramar	  och	  regler	  
 
Säljö (2005) menar att skola och undervisning kan ses som ”sammanhang där vissa typer av 
aktiviteter förtätas” (s. 153). Han talar om att skolan i stor utsträckning har kunnat kontrollera 
de erfarenheter människor gjort inom många områden genom att ”rikta in sig på de 
medierande redskapen i sig och göra dem till fokus för den dagliga kommunikationen” (s. 
143). I följande citat resonerar Säljö kring hur detta har gått till:  
 

Man har tränat användning av algoritmer, definierat termer och begrepp, repeterat 
grammatiska och andra regler, övat handgrepp och allt annat som man velat befästa 
hos elever. För att åstadkomma detta, har man därför konstruerat speciella 
uppgifter som kan användas just för att öva de utvalda färdigheterna på. (Säljö, 
2005, s. 153) 

 
Med detta menar Säljö (2005) att konstruktionen av övningsuppgifter avslöjar ett specifikt sätt 
att se på lärande. Övningsuppgiften skall vara av ett visst slag och ha vissa särdrag. I 
konstruktionen gömmer sig oskrivna regler. Om eleven bryter mot dessa regler uppstår ofta 
svårigheter. Säljö sammanfattar detta med att skriva att “ exempel idealiseras för att tillåta 
träning av en specifik färdighet som innebär att man följer en regel” (s. 153). Enligt Säljö har 
den pedagogiska traditionen ”överbetonat enkelheten i denna relation mellan ”regel” och 
tillämpning, (…) den har underskattat mångtydigheten i hur världen tolkas och förstås i olika 
aktiviteter” (s. 154). Jag finner Säljös resonemang intressant i relation till CVT:s sångtekniska 
terminologi som beskrivs hjälpa pedagogerna att navigera i hur de ska arbeta med elevers 
röster. Pedagogerna förklarar att varje funktion har sin metod och sina regler att förhålla sig 
till. Om dessa regler följs uppnås önskat resultat. En intressant fråga för föreliggande studie är 
om pedagogerna överbetonar enkelheten i relationen mellan dessa regler och tillämpning? 
Enligt Säljö utvecklas inte ”förmågan att modellera och att kunna analysera relationen mellan 
begrepp och en mångtydig verklighet” (s. 154) vid användningen av de övningsuppgifter han 
beskriver ovan. Om CVT:s terminologi betraktas ur detta perspektiv kan CVT liknas vid ett 
CVT-paket innehållande specifika övningsuppgifter anpassade efter CVT:s ramar och som 
löses vid tillämpning av vissa regler. Eleverna lär sig att lösa uppgifter i sin röst och utvecklar 
specifika färdigheter om de följer reglerna för funktionerna. Om eleven däremot går utanför 
dessa ramar och bryter mot de gällande reglerna så uppstår problem.  Detta behöver dock inte 
nödvändigtvis ses som ett problem för CVT-elever, eftersom, som pedagogerna betonar, 
sångare med hjälp av CVT:s analysvägar och regler kan frambringa alla ljud den mänskliga 
rösten kan producera. Detta kan enligt pedagogerna dessutom göras på ett hälsosamt sätt. Det 
kan därför antas att sångelever inte upplever dessa regler som en begränsning.  

5.1.4	  Lärarens	  roll	  för	  elevens	  lärande	  
 
I Hellströms (2003) studie framkommer att relationsmässiga faktorer har en central roll i 
elevens lärandeprocess. Den goda relationen mellan lärare och elev framstod i hennes studie 
som det mest väsentliga för att elever ska nå goda resultat och trivas. I Harrisons (2003) 
studie framkommer relationsrelaterade attribut, som att vara en bra förebild, att ha en 
känslighet inför elevers mående samt kommunikation och psykologi som mycket viktiga att 
inneha som sångpedagog. Denna syn framkommer inte i föreliggande studie. Resultatet visar 
att pedagogerna endast framhåller färdighetsmässiga attribut som viktiga att inneha som 
sångpedagog. Lärarens funktion liknas vid en verktygslåda som tillhandahåller sångtekniska 
verktyg. I studien framgår att eleven själv förväntas välja verktygen ur denna låda, och med 
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hjälp av pedagogens medierande kunskaper lära sig att använda dessa. Liljeland (2008) ställer 
sig kritisk till synsättet att det är relationen till tekniken och inte till läraren som är det viktiga. 
Hon frågar sig vad Sadolins “avpersonifiering av sånginlärning” (s. 37) får för konsekvenser i 
praktiken och om det är etiskt försvarbart. Pedagogernas synsätt på lärarens funktion som en 
verktygslåda som eleverna förväntas plocka verktyg ur blir även intressant i relation till det 
sociokulturella perspektivet på lärande som framhåller att lärande sker just genom 
kommunikationen och interaktionen mellan människor (Säljö, 2005). I pedagogernas synsätt 
på lärarens funktion som en verktygslåda samt deras resonemang kring elevens ansvar 
skymtas en syn att eleven är mer eller mindre ensam ansvarig för sitt lärande. Om pedagogen 
har erbjudit eleven verktyg, och förklarat användningen av dem på ett för eleven förståeligt 
sätt, så beror det sedan på elevens övning om denna lyckas eller inte i sin sångutveckling. I 
pedagogernas resonemang anas en syn på elevers lärande som liknar föreställningen om att 
lärande sker som en individuell och privat process som äger rum i hjärnan hos en enskild 
person. Säljö är skeptisk till denna historiskt dominanta syn på lärande som reducerar hur 
människor lär till en fråga om enbart teknik och metod. Vidare blir pedagogernas syn på 
eleven som mer eller mindre ensam ansvarig för sin egen utveckling, efter att hon tilldelats 
verktyg, intressant i relation till det sociokulturella perspektivet på mediering så som Säljö 
(2005) beskriver det: 

 
Alla samtal är uttryck för mediering, och människor är på sätt och vis ständigt 
medierande resurser för varandra i interaktion. En menande blick, ett frågande 
tonläge eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för samtalspartnern 
på ett specifikt sätt och gör lärande möjligt. (Säljö, 2005, s. 37) 

 
Citatet insinuerar att människors, i detta fall pedagogens beteende såsom tonläge, blickar och 
hur en händelse beskrivs, spelar en central roll i elevens lärandeprocess. Enligt Säljö (2005) är 
det “uppenbart att mediering i samtal och interaktion är en mycket komplex och 
mångfasetterad process som inte går att beskriva i enkla termer” (s. 37). Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är alltså pedagogerna delaktiga i elevernas lärandeprocess på ett 
komplext och mångfasetterat sätt, och pedagogernas påverkan på elevens läroprocess torde i 
så fall sträcka sig längre än till mediering av sångtekniska verktyg. Även Nafisis (2010) studie 
stödjer att pedagogen spelar en viktig roll i elevens lärandeprocess. Studien visar att gester är 
viktiga pedagogiska verktyg i kommunikationen av sångrelaterade koncept och kan således 
antas ha en stor inverkan på elevens lärandeprocess. 
 
Frågan är således om pedagogens betydelse för elevens lärande ryms i funktionen att vara en 
sångteknisk verktygslåda? Deras roll i elevens lärande är kanske större än de själva är 
medvetna om. Det går att ställa frågan om det är en funktionell syn som framkommer i 
studien, att det är elevens ansvar om denne lyckas i sin sångliga utveckling eller inte. I 
enlighet med det sociokulturella perspektivet torde det vara en viktig faktor pedagoger bör ha 
i åtanke, att de genom mediering är involverade i elevens lärande på ett komplext och 
mångfasetterat sätt. Möjligen kan ett sådant perspektiv leda till en mer bejakande 
undervisning där läraren är öppen för att vad eleven lär inte bara är upp till denne själv.  
 
Pedagogernas framhållande av att ge eleven ansvar kan dock på andra sätt ses som fruktbart 
med tanke på det sociokulturella perspektivet. I resultatet framkommer en antydan om att då 
eleverna uppmuntras att ta ansvar kan en inre motor väckas i dem. Denna inre motor 
framhålls ha en positiv inverkan på elevers lärande. Även i Hellströms (2003) studie betonas 
vikten av elevens ansvar. Sångpedagogerna i hennes studie verkade enligt författaren sträva 
mot en lärosituation där eleverna tar större ansvar för sin sångliga utveckling. Säljö (2000) 
framhåller att vår syn på kunskap och lärande påverkar hur och vad vi lär och ifrågasätter 
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antagandet att ”kunskaper är något objektliknande som kommer utifrån och in i människor” 
(s. 24). Kunskap är således inte överförbar. Verktyget att ge ansvaret till eleven kan ses som 
fruktbart ur ett sociokulturellt perspektiv då undervisningen uppmuntrar elever att själva söka 
efter kunskap, snarare än att föra över kunskap i eleverna.  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
 
Innan jag påbörjade denna studie hade jag inte hört talas om att undervisning inom CVT utgår 
från de fem undervisningssätten som beskrivits i studien. Det blev därför en överraskning för 
mig då samtliga pedagoger framhöll kunskap om dessa undervisningssätt som ett av de 
absolut viktigaste verktygen de har fått med sig från CVI. Samtliga pedagoger berättar om att 
de på CVI fått lära sig att undervisa visuella, kinestetiska, logiska, imaginära och auditiva 
inlärningstyper. Det förefaller mig därför märkligt att dessa begrepp varken står nämnda i 
Sadolins bok om CVT eller på CVI:s hemsida där det går att läsa om CVT:s pedagogik. Det 
får mig att undra över om Sadolin medvetet valt att utelämna begreppen från sin bok och från 
CVI:s hemsida, och i så fall varför? 
 
Efter att jag tagit del av pedagogernas berättelser samt reflekterat över undervisningssättens 
funktion utifrån ett sociokulturellt perspektiv framstår det som att pedagogerna möjligen 
överskattar sin förmåga att bedöma hur elever lär bäst. Kanske vore det mer fruktbart att 
använda kunskapen om de olika undervisningssätten till att skapa en varierad undervisning. 
En undervisning där CVT:s samtliga undervisningssätt inkluderas och används varierat, 
istället för att huvuddelen av dem mer eller mindre exkluderas. Kanske är det istället genom 
en varierad undervisning som pedagogerna kan nå fram till elever som lär på olika sätt?  
Pedagoger bör även enligt min mening vara lyhörda inför att lärande är situerat, vilket gör 
behovet för en varierad undervisning än mer angelägen.  
 
I resultatet framkommer att pedagogernas fokus till största del ligger vid teknik och 
färdighetsträning i undervisningen. Pedagogerna framhåller dock att elevers uttryck är en 
viktig aspekt av sångundervisning, men de talar om teknikövning som vägen till ett personligt 
uttryck. Jag anser i enlighet med pedagogerna att elevers uttryck bör få ta stor plats i 
sångundervisningen och håller med pedagogerna om att teknikövning kan bana väg för ett 
personligt uttryck. Men jag vill också påstå att det lika gärna kan vara tvärtom. Då en sångare 
uttrycker sig kan tekniken komma på köpet, som en konsekvens av att eleven är avslappnad 
och låter sången komma av sig självt. Vägen till en uttrycksfull röst går inte bara via teknik. 
Det har enligt min mening även med helt andra faktorer att göra, så som sångarens närvaro, 
inlevelseförmåga, vilja att uttrycka sig och förmedla något med sin sång. För att kunna arbeta 
med dessa faktorer under en sånglektion tror jag att det är viktigt att relationen mellan 
pedagog och elev präglas av förtroende och tillit, så att eleven vågar uttrycka sig. Dessa 
viktiga aspekter av sångundervisning verkar inte bejakas i CVT:s färdighetsorienterade 
undervisning. Jag vill dock poängtera att pedagogerna verkar ha tillgodogjort sig mycket 
värdefull kunskap om sångteknik genom CVI som möjliggör för dem att hjälpa elever att 
utvecklas mycket. Under mina år som sångstuderande har jag mött flera sångpedagoger som 
efter avslutad musikhögskoleutbildning upplevt att de inte har fått tillräckliga kunskaper om 
att undervisa i sångteknik, till exempel om stödarbete. CVT verkar kunna bidra med mycket 
värdefull kunskap inom dessa områden.  
 
Slutligen vill jag lyfta fram några reflektioner kring informanternas pedagogiska 
förhållningssätt som lyfts fram i resultatet. I pedagogernas beskrivningar av verktyget att 
fråga eleven framgår att frågeställandet till eleven gynnar kommunikationen mellan pedagog 
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och elev, då eleven uppmuntras att ta del i bedömningen av utförandet av övningen. Enligt 
min mening lyfter pedagogerna fram en viktig poäng i sina uttalanden kring vikten av elevens 
uttalande om upplevelsen av en sångteknisk övning. I enlighet med pedagogerna tror jag att 
det kan vara svårt för en pedagog att bedöma om en övning utförs helt korrekt eller inte, små 
spänningar kan vara svåra att upptäcka. Pedagogen behöver därför få höra från eleven hur 
övningen upplevs av denne. Att eleven får känna att dennes mening tas på allvar ser jag som 
positivt, då detta kan gynna elevens motivation och sångliga självförtroende. Jag tror att 
informanternas pedagogiska förhållningssätt som lyfts fram i resultatet tillsammans kan verka 
uppmuntrande till eleven att gå sin egen väg och uttrycka sig hur denne vill med sin röst. 
Detta ser jag som mycket positivt, då jag anser att sång främst handlar om uttryck.  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
 
Som framgår i föreliggande studies bakgrund är forskningen kring CVT sparsam. 
Föreliggande studie skulle kunna vara ett bidrag i ämnet.  Min förhoppning är att studien ska 
öka medvetenheten kring hur CVT kan påverka och bidra till sångpedagogers 
undervisningssätt. Sångpedagoger, sångelever och andra personer som intresserar sig för sång 
och CVT skulle kunna hämta inspiration från informanternas beskrivningar samt få en större 
insikt i CVT:s metoder.  
 
Eventuellt har pedagogernas berättelser kring CVT väckt vidare reflektioner hos dem själva 
omkring det egna arbetssättet, vilket kan tänkas påverka deras fortsatta undervisningssätt på 
ett positivt sätt. Studien kan också ha ett värde för andra sångpedagoger som fortbildat sig på 
CVI, då de får ta del av berättelser från pedagoger som befinner sig i samma situation. För 
dessa pedagoger kan det tänkas vara intressant att se vilka aspekter av CVT som 
informanterna lyfter fram. De får således möjlighet att jämföra sin egen undervisning med 
informanternas sätt att undervisa.  
 
Jag hoppas också att studien kan bidra till reflektioner kring och diskussioner om sångteknik 
och sångundervisning i stort. Det kan till exempel väcka reflektioner kring sångteknikens roll 
i sångundervisning samt om sångpedagogens roll och funktion.  

5.4	  Framtida	  forskning	  
 
Arbetet med föreliggande studie har väckt vidare frågor hos mig som jag inte har haft 
möjlighet att utforska i denna studie. Det skulle därför vara intressant att ta del av forskning 
inom dessa områden. Förslag på framtida forskning skulle kunna belysas utifrån följande 
teman: 
 
Sångpedagogens roll, mästare eller bollplank - Sångpedagoger inom olika genrer och deras 
syn på sångpedagogens roll och funktion. 
 
En jämförelse mellan CVT och andra moderna sångskolor, exempelvis Jo Estills metod.  
 
Vad händer i larynx vid utförandet av Sadolins effekter såsom growl och grunt? 
 
Musikhögskolans sångpedagogutbildning, håller den måttet? – Yrkesverksamma 
sångpedagogers syn på utbildningens kvalitéer och brister.  
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