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Abstract 
Title: To sing without limitations, interviews with three singing teachers talking about their 

experiences about what it means to work with mental and physical blockages. 

 

The purpose of this study is to obtain new knowledge about how vocal coaches work with 

students’ mental and physical blockages. The study examines how vocal coaches perceive 

their responsibility towards their students and how they seperate their professional field of art 

and education from medical care and therapy. The study is based on qualitative interviews 

with three singing-teachers and their experience from working with mental blocks. All infor-

mants have training within classical vocal technique and they are also professional singers. 

The results of the interviews show that all informants have daily encounters with students 

who suffer from mental and physical obstructions. The singing-teachers emphasize that a safe 

and relaxed working environment is of great importance to singing-teaching. All informants 

stress the importance of knowing the limit of their expertise, and when to let professionals 

with proper training give treatment to the student if this is required. The results also indicates 

that students need a certain degree of emotional maturity to make the teachers’ work with 

blockings and their causes successful. 

Keywords: mental blocks, tensions, educational tools, performance requirements, Alexander-

technique. 

 

Sammanfattning 
Titel: Att sjunga utan begränsningar, tre sångpedagoger berättar om sitt arbete med mentala 

och fysiska blockeringar. 

 
Syftet med den här studien är att nå nya kunskaper om hur sångpedagoger arbetar med menta-

la och fysiska blockeringar hos sina elever. Studien syftar även till att klargöra hur sångpeda-

goger upplever sitt ansvar för eleverna och var de drar gränsen för sin yrkesroll som lärare i 

förhållande till vård- och terapiområdet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre 

sångpedagoger och deras erfarenheter av arbete med mentala blockeringar. Gemensamt för 

informanterna är att alla har sin skolning inom den klassiska sångtekniken och är även verk-

samma musiker utöver att vara sångpedagoger. Intervjustudiens resultat visar att samtliga 

informanter möter elever med mentala och fysiska blockeringar dagligen. De menar att en 

trygg och avspänd arbetsmiljö är av stor vikt för undervisningen. Gemensamt för informan-
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terna är att de betonar vikten av att veta var gränsen går mellan att vara lärare och terapeut 

och att lämna över ansvaret till någon med rätt utbildning om samtalsämnena under lektioner-

na går utanför kunskapsområdet för deras yrkesroll. Resultaten tyder på att det krävs emotio-

nell mognad hos eleverna för att ett djupgående arbete med blockeringarna och deras orsaker 

ska vara framgångsrikt. 

 

Sökord: mentala blockeringar, spänningar, pedagogiska verktyg, prestationskrav, Alexander-

teknik. 
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1. Inledning 
 

Jag gick mitt andra år på Musikhögskolan i Malmö då jag blev uppringd av en ung kvinna 

som berättade att hon sjöng i en av Malmös studentkörer och att hon nu var intresserad av att 

börja ta sånglektioner. Vi träffades över en fika och pratade om hur vi skulle lägga upp lek-

tionerna och vad hon var intresserad av att sjunga. Jag lade snabbt märke till hennes sätt att 

prata på. Orden flög med en rasande fart ur munnen på henne med hög, klar stämma och hen-

nes fingrar jobbade oavbrutet på att riva sönder en pappersservett som låg på bordet. När jag 

gick ifrån mötet tänkte jag att ”det där är en stressad tjej” och konstaterade att vi skulle vara 

tvungna att jobba mycket med hennes andning. Veckan därpå träffades vi på överenskommen 

tid. Eleven kom springande med andan i halsen. Jag inledde lektionen med att berätta om vik-

ten av en god andningsteknik och drog fram en stol till min elev som genast satte sig tillrätta. 

Tillsammans tog vi några djupa andetag och övade på att pressa ut luften ur lungorna i en 

jämn kontrollerad luftström. Efter bara ett par minuter såg jag hur hennes ansiktsuttryck för-

ändrades. Hon stängde ögonen och svalde hårt.   ”Är du ok?”, frågade jag. Då brast alla för-

dämningar och tårarna sprutade ut ur hennes ögon samtidigt som hon snyftande berättade om 

allt som tyngde henne. Naturligtvis lyssnade jag och plötsligt hade lektionen gått utan att hon 

hade tagit en ton. 

 

Scenariot upprepades de följande gångerna vi träffades. Jag försökte byta taktik, fokusera på 

sången, ge min elev en möjlighet att byta fokus för en stund och koppla bort det som kändes 

jobbigt. Stundtals gick det bättre, vi kunde ta oss igenom lite repertoar, men hennes röst för-

blev gäll, ansträngd och pressad. Jag lyckades aldrig komma tillrätta med undervisandet på 

våra lektioner. Jag misstänker att det faktum att hon redan på första lektionen blottat sitt käns-

loliv gjorde att våra möten indirekt blev en plats där hon kunde släppa på sina vardagliga pre-

stationskrav. För mig var det glasklart att anledningen till att hennes röst var så ansträngd och 

gäll berodde på all stress och alla spänningar som var låsta i hennes kropp. Följaktligen kunde 

jag inte jobba vidare med hennes röst utan att jobba med hennes andning, vilket resulterade i 

att hennes känslomässiga spänningar släppte och ledde till att lektionen blev samtalsterapeu-

tisk, något jag inte ansåg att jag hade kunskap nog att hantera.  

 

Problemet med fysiska spänningar som hindrar sången drabbade även mig under mitt tredje år 

på musikhögskolan, då vi studenter fick i uppgift att skriva ett självständigt utvecklingsarbete. 
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Efter att ha dokumenterat ett flertal sånglektioner och övningstillfällen stod det klart för mig 

att min kropp inte agerade som jag ville. Mina armar var stela och följde något som liknade en 

robots rörelsemönster. Min klang var spänd och vass och min andning tycktes aldrig nå djupa-

re än till bröstkorgen.  

 

En frukt av mitt självständiga arbete var att jag med nya ögon började observera mina elever 

och märkte snart att spänningar i kroppen och i andningsfunktionen var något nästan alla 

kämpade med i varierande utsträckning. Jag kan av detta dra slutsatsen att fenomenet kan lyf-

tas till att diskuteras på ett allmängiltigt plan och att det förmodligen kommer att följa mitt 

arbete inom sångpedagogiken. Den här erfarenheten har fått mig att fundera på de uppgifter 

man förväntas ta sig an som sångpedagog. De villkor vi har att jobba med är unika och varie-

rar både efter vilka fysiska förutsättningar eleven har, men också vad eleven har för tidigare 

erfarenheter.  

 

 Vad finns det då för pedagogiska verktyg att använda för att hantera och bearbeta blocke-

ringar, både mentala och fysiska hos sångeleverna? Kan man jobba isolerat med blockering-

arna, utan att gå in på orsaken till varför de uppkommit? 

 

Eftersom undervisningen ofta sker i enskild form och bygger på ett ömsesidigt förtroende 

mellan lärare/elev ställer jag mig frågan: hur långt utanför den faktiska sångundervisningen 

sträcker sig pedagogens ansvar för eleven? 

1.1 Studiens disposition 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att kartlägga yrkesverksamma sångpeda-

gogers erfarenheter inom ämnet. Jag kommer att intervjua tre pedagoger på olika skolor för 

att få ett så brett spann av erfarenheter som möjligt. Min studie kommer inte att gå in djupare i 

ett genusperspektiv trots att jag misstänker att det kan finnas intressanta skillnader mellan 

kvinnliga och manliga pedagogers erfarenheter.  

 

I det teoretiska bakgrundskapitlet redovisas litteratur som visar vad långvarig stresspåverkan 

får för fysiska följder samt sambandet mellan det mentala och fysiska i människan och vad 

detta innebär för människans prestationer. I detta kapitel får läsaren även ta del av sångaren 
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och sångpedagogen Thomas Hemsleys (1998) teorier kring sångundervisning vilka bygger på 

att använda viljan och känslan som utgångspunkt för sjungandet. 

 

Metodkapitlet visar hur studien genomförts och på urvalsprocessen kring valet av informan-

ter. Vidare följer de etiska överväganden som tagits med i arbetet med intervjuerna samt en 

beskrivning av informanterna. 

 

Resultatet redovisar informanternas svar kring de huvudsakliga frågeområden som behandlats 

i intervjuerna. 

 

I diskussionskapitlet reflekterar jag över det material som sammanställts i resultatkapitlet och 

väger detta mot mitt teorikapitel. 

 

Slutligen presenteras de slutsatser jag dragit av att skriva och genomföra studien.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att nå nya kunskaper om hur sångpedagoger arbetar med 

mentala och fysiska blockeringar hos sina elever. Då jag inte hittat någon dokumenterad 

forskning inom ämnet så har jag valt att undersöka vad tre sångpedagoger kan berätta om sina 

erfarenheter av detta arbete. Jag gör inte anspråk på att skriva en vetenskaplig rapport och inte 

heller att generalisera denna aspekt av sångpedagogiken utan endast att kartlägga studiens 

valda informanters erfarenheter. Studiens huvudsakliga frågeställning är: Vad kan tre sångpe-

dagoger berätta om sitt arbete med sina elevers mentala och fysiska blockeringar inom sång-

en? En underfråga till detta blir: Hur upplever dessa tre sångpedagoger sitt ansvar för elever-

na och vart drar de gränsen för sitt ansvarområde? 
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3. Teoretisk bakgrund  
 

Det finns föga litteratur i ämnet för min studie. Den sångmetodiska forskningen utgår i regel 

inte från ett problembaserat perspektiv, utan presenterar snarare olika modeller för hur man 

kan lära sig att sjunga. Det är endast när det gäller faktiska röstrubbningar som handböcker 

och forskning kan erbjuda lösningar och problemförebyggande arbetsmodeller. Ämnet för 

min studie är emellertid varken rent sångpedagogiskt eller röstpatologiskt. Istället innefattar 

och tangerar det delar av båda dessa ämnessfärer. 

 

 I sångmetodiken får vi studenter lära oss vikten av ett fritt och öppet instrument. Vi behand-

lar i viss mån hanterandet av spända kroppar, men erbjuds ingen metodik för att lära oss hur 

vi ska bemöta de ofta djupt grundade mentala spärrar som ger upphov till spänningarna. Min 

uppfattning är alltså att det finns ett stort behov av forskning inom mentala och fysiska block-

eringar. Sångpedagoger möter och hanterar ständigt fysiska spänningar till följd av mentala 

blockeringar. Nationalencyklopedin ger följande definition av begreppet: Blockering, hind-

rande åtgärd (mot faktisk eller tänkbar handling, rörelse e.d.; om konkreta eller abstrakta 

hinder). 

 

Följande avsnitt vill jag använda till att gå igenom några av de faktorer som kännetecknar det 

negativa samspel mellan kropp och psyke som resulterar i blockeringar inom sången. Efter-

som syftet med studien är att undersöka tre sångpedagogers arbete med att komma tillrätta 

med sådana blockeringar, kommer jag här med hjälp av tidigare forskning visa vad som hän-

der med vår kropp och vårt instrument under lång stresspåverkan. Det är inte min avsikt att gå 

in djupt på de fysiologiska förutsättningarna för sånginstrumentet. Dock är det omöjligt att 

prata om sångundervisning utan att gå in på fysiologi eftersom sången i högsta grad är något 

vi gör och upplever fysiskt. Jag kommer beröra olika metoder och teorier som rör hjärnans 

och tankens påverkan på det vi fysiskt presterar. När jag i följande avsnitt använder mig av 

ordet blockering menar jag något som hindrar våra röster att klinga i sin fulla kapacitet. Jag 

vill dock göra skillnad på orden spänning och blockering, och väljer det förra för att beteckna 

fysiska tillstånd i våra kroppar/instrument, och det senare för de mentala tillstånd som orsakar 

spänningarna.  
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3.1  Stressens påverkan på våra kroppar. 
Vi utsätter dagligen våra kroppar för påfrestningar som leder till någon form av stress. Vi han-

terar konflikter, stora och små, vi utsätts för bullriga miljöer och många av oss lever med 

ibland orimliga prestationskrav. I själva verket blir vi stressade av all påverkan av en viss 

styrka (Almvärn, 2003). När människan blir stressad producerar kroppen två sorters hormoner 

som kallas adrenalin och noradrenalin. Produktionen av dessa hormoner är densamma oavsett 

om stressen uppkommit av en starkt positiv eller negativ upplevelse. Den enda gången vår 

stressnivå är avsevärt lägre är när vi upplever likgiltighet eller djup avspänning.  

 

Varför har ordet stress blivit så negativt laddat? Svaret på det ligger i de föreställningar som 

kommer från oss själva om vad vi borde prestera. Omedvetna prestationskrav som saknar 

grund i den fysiska vardagen hindrar möjligheterna till återhämtning. Stresshormonerna utlö-

ses oavsett om orsaken till stressen är förankrad i den fysiska verkligheten eller endast i vår 

föreställningsvärld. De fysiska verkningarna på kroppen är alltså desamma. När hjärnan inta-

lar kroppen att utmaningen hela tiden ligger framför oss, hittar vi inte tillbaka till avspänning-

en och vilan, vi kan få svårt att sova, ont i kroppen och upplever snart att vår toleransnivå för 

stress är mindre än förut. Psykisk belastning är, till skillnad mot fysisk, inte lika lätt att avbry-

ta. När musklerna inte får slappna av förhindras vila och återhämtning från deras anspända 

tillstånd (Lundberg, 2008).  

 

När stressreaktionen är verksam omfattar den människan i sin helhet (Almvärn, 2003). 

Detta inkluderar följande: 

• Fysiologiska förändringar - stresshormonerna sätter kroppen i ett alarmtillstånd. Hjärtfre-

kvensen ökar, blodtrycket stiger, muskelspänningarna ökar och andningen blir snabba-

re. 

• Motoriska förändringar - eftersom muskelspänningen ökar uppstår ofta darrningar, stel-

het och ryckighet i rörelser, talstörningar och spänd kroppshållning. Utmärkande för 

den här typen av stressymtom är att de oftast föranletts av en längre period av diffusa 

problem. 

• Tankeverksamheten blir störd - kraftig stresspåverkan gör att vi kan får problem med att 

fatta riktiga beslut. Vi felbedömer situationer och kan få svårt att hålla koncentratio-

nen och att samarbeta med andra. 
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• Känslorna påverkas - samtliga ovanstående symtom leder ofta till att vi upplever rädsla, 

ångest, vrede, skam- och skuldkänslor. Dock skiljer sig de känslomässiga reaktionerna 

avsevärt beroende på om de uppkommit av positiv eller negativ stresspåverkan.  

 

3.2  Djupandning som avspänningsmetod 
Per-Erik Almvärn (2003) presenterar i boken Stress och stresshantering en modell för av-

slappning som bygger på djupandning. Spänningar som uppkommer av långvarig stresspåver-

kan påverkar som vi redan konstaterat vår andning och hög puls medför att våra andetag bara 

når bröstkorgen och syresättningen i muskulatur blir lidande. När hela andningssystemet fixe-

ras på detta sätt förlorar vi elasticiteten i andningsmuskulaturen och tvingas dra ned luft i 

lungorna, ett arbete som nyttjar mer muskelarbete än vad naturen kräver (Sköld Bjerge, 1993). 

Impulsen att dra ett djupt andetag när vi känner att spänningsnivån i kroppen är för hög är 

vanlig och visar på vårt behov av att få tillgång till vår fulla andningskapacitet (Almvärn, 

2003).  

 

 3.3  Mental omprogrammering – förebyggande av blockeringar 
I slutet av 1880-talet påbörjade den australiensiske skådespelaren Frederick Matthias Alexan-

der sitt utforskande om kroppens mekaniska funktion samt psykets och våra tankars påverkan 

på kroppen. Han hade då under sin karriär kämpat med röstproblem till den grad att han stod 

inför det tunga beslutet att tvingas ge upp sitt yrke. Eftersom läkare under lång tid inte kunnat 

ordinera honom annat än röstvila, vilket inte gett resultat, bestämde sig Alexander för att själv 

börja utforska vad som hände med kroppen när han använde rösten. Under en tioårsperiod 

jobbade Alexander med att förändra sitt sätt att använda kroppen, en förändring som han lät 

börja i hjärnans direktiv till musklerna. Han lyckades i sitt arbete förbättra sin röst till den 

grad att han slutligen började undervisa i det som kom att kallas för Alexanderteknik. Denna 

syftar till att få oss att hitta tillbaka till vår instinktiva, grundläggande kroppshantering, där 

vårt reflexsystem hjälper oss till en balanserad rörelsefunktion.  

 

Michael Gelb (1983) skriver i boken Bodylearning att Alexandertekniken frigör leder, förde-

lar musklernas arbete på ett ekonomiskt sätt samt tillåter kroppen att fungera som en rörelse-

mässig enhet i stället för att vara splittrad av spänningar. I introduktionen till boken skriver 

Michael Gelb att människans utveckling idag innebär att kunskap som tidigare varit instinktiv 
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måste återerövras med hjälp av intelligensen. Alexandertekniken undervisas ofta individuellt 

och bygger på att läraren med hjälp av lätt beröring hjälper kroppens medfödda reflexsystem 

att fungera optimalt. Eleven är aktiv i tanke och medvetande och leds in i en förståelse om att 

kroppens användning fungerar i symbios med våra tankar och vårt psyke. Fysiska spänningar 

och kroppslig felanvändning påverkar vår tankeförmåga och våra känslor, likaväl som våra 

tankar och känslor påverkar vår kroppsliga användning (Gelb, 1983,sid. 8). Tillämpandet av 

Alexandertekniken kräver mycket träning. En viktig del av processen innebär att öva på att 

inte direkt följa en impuls för att utföra en handling. Genom att välja bort impulser som leder 

till felaktig kroppsanvändning ger man på så vis sig själv möjligheten att komma med nya, 

medvetna direktiv till användningen av sin muskulatur. Alexander menade att eftersom all 

materia ständigt är i rörelse innebär detta också att allt har en riktning, en strävan, något som 

gäller förhållandet mellan våra kroppsdelar såväl som kroppens förhållande till jorden. Det är 

alltså dessa riktningar som tekniken ger verktyg att styra. Alexanderutövaren strävar med 

hjälp av medvetna direktiv efter att hitta tillbaka till de naturliga riktningar som naturen er-

bjuder. En balanserad kroppshållning bygger på att riktningarna i kroppen fördelar muskler-

nas belastning så att andningen flödar fritt och muskulaturens elasticitet ger kroppen ett fritt 

rörelsemönster. Michael Gelb (1983) tar i sin bok upp exempel från barns beteenden. Trots att 

huvudet hos ett litet barn är oproportionerligt stort i förhållande till resten av kroppen och 

trots att koordinationen inte är fullt utvecklad, rör sig barnet fritt och obekymrat. Barnet räds 

inte misslyckanden, det utforskar ständigt nya rörelsemönster, ramlar, reser sig igen och fort-

sätter sina försök. När barnet blir äldre påverkas det alltmer av vuxnas rädslor för att göra fel 

och barnet förlorar efterhand förmågan att experimentera och att prova det nya, okända. Bar-

net lär på så vis att omedvetet skydda sig för okända hot och förlorar sitt unika, medfödda 

rörelsemönster. 

 

Timothy Gallwey (2008) beskriver i The Inner Game of Tennis hur idrottsmäns prestationer 

påverkas och hämmas av en för stor teknisk fixering. Gallwey började i sitt arbete som ten-

nisproffs och lärare att uppmärksamma att hans elever presterade sämre ju fler instruktioner 

de fick. Han reflekterade även över att hans tysta förevisande gav bättre resultat än hans ver-

bala förklaringar.  När eleverna härmade hans teknik utan att tänka spelade de ofta felfritt. 

När han däremot gav dem en tydlig instruktion om att observera ett moment och göra lika-

dant, misslyckades eleverna med just det momentet.  
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Gallwey (2008) menar att varje människa har två Jag. Han kallar den del av hjärnan som ger 

kroppen instruktioner inför varje prestation och sedan utvärderar den, för Jag 1. Den andra 

delen, utföraren, som instinktivt och till viss del omedvetet utför prestationerna, kallar han Jag 

2. Gallwey menar att det är relationen, och ofta konflikten, mellan de två Jagen som ligger 

bakom blockeringarna i det fysiska utförandet. Jag 1 misstror Jag 2 och litar inte på att detta 

skall lyckas med sina förehavanden. Jag 1 börjar ge instruktioner och värderar varje prestation 

samtidigt som utförandet sker. Timothy Gallwey (2008) menar att det är när man lyckas tysta 

Jag 1 och ger Jag 2 möjlighet att arbeta ostört som man kan uppnå ögonblick av fullständig 

fokusering och maximal prestation.  

 

Gallwey (2008) jämför sina teorier med D.T. Suzuki, en känd Zenmästares uttalanden. Även 

Suzuki menar att det är i samma ögonblick som vi medvetet reflekterar och värderar våra 

kroppsliga prestationer som vi förlorar våra naturgivna förmågor. En annan tänkare som 

Gallwey hänvisar till när det gäller en människas topprestationer är Abraham Maslow:

   

He feels more integrated, feels at one with the experience, is relatively egoless, fe-
els at the peak of his powers, is fully functioning, is in the groove, effortless, free 
of blocks, inhibitions, cautions, fears, doubts, controls, reservations, self-
criticisms, brakes. He is spontaneuos and more creative, is most here-now, is non-
striving, non-needing, non-wishing...he just is(Gallwey,  2008, sid.15). 

 

I boken får man följa med Gallwey (2008) i hans möten med elever. Han beskriver i kapitlet 

”Discovering Natural Learning” hur han genom att be eleven observera sitt rörelsemönster i 

sin spegelbild, lyckas hjälpa denna att avsevärt förbättra sitt tennisspel på under tio minuter, 

utan en enda verbal instruktion. Eleven hade tidigare fått sitt problem förklarat för sig av ett 

flertal andra lärare och kunde utan svårigheter berätta för Gallwey vad som hindrade honom. 

Han insåg genom att betrakta sig själv att han trots allt inte förstått vad som var fel, eftersom 

han aldrig hade upplevt hur det kändes att göra rätt. I samma stund som han kunde lämna sitt 

medvetna analyserande och lämna över till hur det rätta rörelsemönstret skulle kännas, släppte 

blockeringen och hans spel förändrades. Exemplet kan kopplas till ett citat av F.M  Alexan-

der: ”Alla vill ha rätt, men ingen stannar upp för att undersöka om deras föreställning om 

vad som är rätt är riktig”(Gelb, 1983, sid. 115). 

 

Gallwey (2008) avslutar sin bok med ett kapitel där han beskriver hur hans teorier slutligen 

kan appliceras på alla aspekter av livet. När spelaren väl lärt sig värdet av ett avslappnat foku-

serande och den naturliga inlärningsprocessen, går han från att låta fokuset förbättra hans ten-
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nisspel till att låta tennisen förbättra hans fokus. Detta, menar Gallwey, är nyckeln till att 

släppa de prestationskrav, sina rädslor och annat som blockerar en människa från att prestera i 

enlighet med sin fulla kapacitet. De två Jagen fungerar som antagonister, och inte förrän en 

balans och en tillförlit mellan dessa två uppstår kan vi, enligt Gallwey, utnyttja helheten av 

våra tillgångar som människor fullt ut.  

 

Jag har i detta avsnitt presenterat litteratur som på två olika sätt visar på sambandet mellan 

mentala föreställningar och fysiska handlingar. Min avsikt med detta är att skapa en utgångs-

punkt för resonemang kring hur blockeringar och spänningar uppkommer och yttrar sig. Jag 

har redan klargjort att den sångmetodiska litteratur jag hittat inte behandlar ämnet från en 

problemlösande utgångspunkt, bortsett från skrifter som behandlar fysiologiska röstrubbning-

ar. Röstens patologi ligger emellertid utanför området för min studie och detta tillsammans 

med följande avsnitt bör därför betraktas som de metodiska redskap jag använder för att klar-

göra informanternas resonemang kring mina forskningsfrågor. 

 

3.4  Rösthantering med känslan som utgångspunkt 
Inom sångundervisning finns det ett antal faktorer som alla sångtekniker i regel bör innefatta. 

En av dessa parametrar är interpretation.  Den framstående operasångaren Thomas Hemsley 

(1998) bestämde sig efter många år och en lysande karriär för att skriva en bok om undervi-

sandet i sång som skulle skilja sig från liknande litteratur. Hemsley (1998) menar att den mes-

ta sångpedagogiska litteraturen enbart behandlar röstorganet från ett fysiologiskt, anatomiskt 

och sångtekniskt perspektiv. Hemsleys bok berörde därför konsten att undervisa inom sång. 

Med detta vill han säga att det är meningslöst att fokusera på hur man sjunger om man inte 

först etablerat varför och vad man sjunger. Allt ljud som passerar en sångares läppar måste 

först ha bearbetats mentalt. Att tonbilda och framställa en melodi utan att denna har en me-

ning och ett syfte är enligt författaren inte sång.  Hemsley (1998) skriver att sången har sitt 

ursprung i vårt emotionella medvetande och är människans främsta redskap för att uttrycka 

känslor. Denna medvetenhet och dessa tankar, menar Hemsley är av högsta prioritet för att bli 

en duktig sångare: 

The study of singing, of our tradition, can be reduced to two things:  
1. Training the mind and the imagination to give clear and precise impulses to 
which the body can react. 
2. Training the body to react with maximum precision and energy (Hemsley, 1998, 
sid. 8). 
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I boken Singing and Imagination berättar författaren om sina erfarenheter som sångare och 

lärare. Hemsley (1998) beskriver hur hans undervisningsmetoder ibland blivit ifrågasatta av 

andra sångprofessorer, vilka ansett att han inte jobbat sångtekniskt utan bara med interpreta-

tion med sina elever. Resultaten av min undervisning talar sitt tydliga språk, är Hemsleys 

svar.  

 

Författaren, som även har naturvetenskaplig utbildning, anser att det inte är fruktbart att be-

trakta sång ur ett vetenskapligt perspektiv om man vill lära sig sjunga. Han anser att veten-

skapen strävar efter att reducera allt till mekanik och därför inte lämpar sig som utgångspunkt 

för sångundervisning. Hemsley (1998) menar att det för sång istället krävs en mycket djupare 

förståelse för den emotionella människan och hennes känslor. Vidare menar han att en förstå-

else för röstens anatomi och fysik endast är av värde när det handlar om att behandla sångare 

med röstproblem. Då det däremot handlar om att sjunga kan en alltför stor koncentration på 

fysik och anatomi snarare hämma sångförmågan. Just denna teknikfokusering är, enligt 

Hemsley, den grundläggande orsaken till problemen. Det är alltså förmågan att låta kroppen 

reagera på de impulser hjärnan ger den som ger sångaren de verktyg hon behöver: Activating 

the impulse is essential for good singing, and it is important that this state of energetic physi-

cal alertness should never become blocked- must never become rigid (Hemsley,1998, sid.42). 

 

Vidare menar författaren att sångaren skall betrakta sin kropp som ett vibrerande instrument. 

Liksom klanglådan på en cello inte kan vibrera om den blockeras, kan heller inte sångarens 

klanglåda vibrera om den inte tillåts att reagera på impulser som aktiverar den. Återigen drar 

Hemsley (1998) paralleller till en alltför stor fixering vid andningen, där sångaren med stor 

ansträngning försöker kontrollera luftflödet och därmed låser kroppens möjlighet till vibra-

tion: By the time the sound issues from a singers mouth, it is too late to determine what the 

character that sound should have. The chain of events must begin at the beginning (Hemsley, 

1998, sid.50).  

 

3.5  Återspeglingen av yttre och inre relationer 
Alla upplevelser en människa har, både positiva och negativa, lagras som minnen och erfa-

renheter i hjärnan. Dessa spår av det förflutna utgör grunden på vilken vi bygger våra relatio-

ner och samband och därmed identifierar oss med. Anledningen till att till synes oskyldiga 

yttre kommentarer eller händelser ibland kan trigga igång känslor av obehag, är att de kom-
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mer åt våra inre relationer. Sådana kommentarer väcker kanske ett emotionellt minne som inte 

är logiskt kopplat till det som faktiskt sagts men som aktiverat kroppen på samma sätt som 

den aktiverades på när minnet skapades. Man kan därför säga att en känsla är en reaktion på 

hur vi i en given situation upplever förhållandet till omvärlden och oss själva (Lundeberg, 

1998, sid.11). I boken Rampfeber resonerar Lundeberg (1998) kring vikten av att träna sin 

attityd till sig själv och sina prestationer. Automatiska tankar beskrivs som ett omedvetet tan-

keförlopp, en återspegling av vår underliggande identitet. Lundbergs tänkesätt är hämtade 

från den kognitiva psykoterapin som strävar efter att bryta invanda tankemönster som bär på 

destruktiva, negativa laddningar.  

 

Lundberg (1998) beskriver även det fenomen som innebär att prestation och människovärde 

blandas ihop, något som i boken kallas ”reflexvärderingar”. Skräcken för att misslyckas i pre-

stationer antar ofta orimligt stora proportioner när utövaren omedvetet värderar sitt värde som 

människa efter hur bra eller dåligt han eller hon presterar.  

3.6 Sammanfattning 
Negativ stress, d.v.s sådan som vi inte lyckas hitta återhämtning från, påverkar våra kroppar. 

Följderna ger sig till känna i form av sömnlöshet, stela rörelsemönster, koncentrationssvårig-

heter och spända, gälla röster. I kapitlet redovisas djupandningen som en avspänningsmetod. 

Michael Gelb (1983) presenterar i sin bok Bodylearning Alexandertekniken vilken bygger på 

att hitta tillbaka till kroppens naturgivna rörelsemönster genom att lära sig att kontrollera de 

impulser hjärnan skickar ut till kroppen och därmed få kroppen att fungera som en rörelse-

mässig enhet i stället för att vara splittrad av spänningar. Timothy Gallwey (2008) skriver i 

sin bok The Inner Game of Tennis att nyckeln till maximala prestationer ligger i att hitta ba-

lansen mellan det han kallar Jag1 och Jag2. Jag1 är den del av hjärnan som ger instruktioner 

inför varje prestation och sedan utvärderar den. Jag2 benämner han som utföraren vilken in-

stinktivt och till viss del omedvetet utför prestationerna. I boken Singing and Imagination 

skriver Thomas Hemsley (1998) om att använda sig av känslan som utgångspunkt i sången. 

Han menar att en stor fixering vid andning och teknik kan vara orsaken till att sångaren 

blockerar sig. Vidare skriver författaren att det krävs större förståelse för den emotionella 

människan och dess känslor när det handlar om sångundervisning. Slutligen redovisas Åke 

Lundebergs (1998) tankar om det han kallar ”reflexvärderingar” som syftar till människans 

tendens att värdera sig själv efter sina prestationer. Lundeberg (1998) belyser vikten av att 

träna sin attityd till sig själv och sina prestationer. 
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4. Metod 
 

I min studie har jag intervjuat tre sångpedagoger vilka är verksamma på olika skolor runtom i 

Sverige. Informanterna har alla studerat vid en svensk musikhögskola med den klassiska 

sångtekniken som bas och verkar som utövande musiker utanför sina respektive pedagogiska 

anställningar. Baserat på det faktum att jag haft svårt att hitta tidigare forskning kring ämnet, 

har jag valt att använda mig av en halvstrukturerad kvalitativ djupintervju för att ge informan-

terna stort utrymme för att fördjupa sina svar och för att bredda möjligheterna till tolkning av 

resultaten. Att intervjun är halvstrukturerad innebär att den liknar ett vardagssamtal men har 

som intervju sin grund i ett syfte och en särskild teknik. Den är halvstrukturerad- den är var-

ken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale, 2010). Två av intervjuerna 

ägde rum i Musikhögskolans lokaler och dokumenterades med hjälp av zoomapparater som 

jag lånat från teknikavdelningen på Musikhögskolan. Den tredje intervjun gjordes över Skype 

eftersom jag inte hade möjlighet att personligen träffa informanten.  

4.1  Kvalitativ intervju och metod  
Den kvalitativa intervjun används för att få en fördjupad förståelse för ett specifikt fenomen 

eller händelse. Intervjun är uppbyggd som ett vanligt samtal men riktas med hjälp av särskilda 

teman och med ett fåtal öppna frågor som ger informanten utrymme till tolkning utifrån dess 

förståelsevärld. Forskningsintervjun är en intervju där kunskap konstrueras i interaktionen 

mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale, 2010, sid.18) 

 

Till skillnad mot den kvantitativa intervjun, vilken används inom forskning där behovet av 

stora, omfattande mätningar vid datainsamlingar och bearbetning av dessa är avgörande för 

studien, går den kvalitativa intervjun på djupet av ett fåtal informanters upplevelser och erfa-

renheter gällande ett särskilt ämne. Den kvantitativa intervjumetoden används främst inom 

natur- och samhällsvetenskapen (Patel & Davidsson 2003). Kvalitet syftar på beskaffenhet 

medan kvantitet syftar på mängd (Kvale, 2010). Vid kvalitativa intervjuer använder forskaren 

sig av ett antal frågeområden som är bestämda i förväg i en sammanställd intervjuguide (se 

bilaga). Strukturen kring frågorna är utformad för att hålla intervjun öppen för fördjupningar 

och ge intervjuaren möjlighet att vidareutveckla frågorna efterhand som samtalet/intervjun 

fortlöper.  
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4.2  Valet av informanter 
Jag ville intervjua verksamma sångpedagoger som alla hade sin grund i den klassiska sång-

tekniken på ett eller annat sätt, eftersom min egen utbildning är grundad i denna teknik, något 

som ger mig bättre förutsättningar att kompetent kunna relatera till informanternas svar och 

arbete, än om jag vänt mig till informanter på andra sångområden. Jag menar även att det 

finns goda skäl att avgränsa studien till den klassiska grundtekniken av två andra skäl: 

•         Den klassiska grundtekniken innebär ett skonsamt men grundligt arbete med rösten 

och betonar en god och grundad andningsteknik, samt en egaliserad och fri tonbild-

ning, vilket kräver ett arbete med hela människan och instrumentet. 

•         Arbetet det skulle innebära att göra den här studien genreöverskridande (trots att jag är 

övertygad om att det skulle visa sig vara informativt), skulle kräva att jag lade ner 

mycket tid för att grundligt kunna sätta mig in i de olika genrerna. Detta skulle göra 

studiens omfattning alltför vidlyftig.  

Att informanterna är verksamma på olika skolor ger studien ett bredare perspektiv än den 

hade fått om pedagogerna jobbat med samma elever under liknande förutsättningar.  

 

Det är min även min ambition att bredda studien genom valet att intervjua pedagoger som, 

trots sin klassiska skolning, jobbar med elever i olika åldrar och inom skilda genrer och ut-

bildningsformer. Att alla informanter jag valt på ett eller annat sätt är verksamma musiker 

utanför sina pedagogiska tjänster menar jag tillför kunskap knuten till deras praktiska arbete 

med sina egna röster och instrument. Jag vill återigen betona att studien är baserad på sångpe-

dagogernas egna erfarenheter kring arbetet med blockeringar och alltså är begränsad till peda-

gogernas berättelser om ämnet. Jag har således inte följt deras arbete i praktiken. 

4.3  Etiska överväganden 
Varje informant har fått veta att samtalet kommer att spelas in, och gett samtycke till att jag i 

efterhand har möjlighet att komma tillbaka och komplettera med frågor om jag bedömer att 

det behövs. Informanterna har även erbjudits möjligheten att vara anonyma, men har alla gett 

samtycke till att deras namn finns med i studien. Jag tror att avslöjandet av informanternas 

identiteter är av mindre vikt för studien. Varje informant har fått redogöra för sin musikaliska 

bakgrund vilket jag tror är av stor betydelse för tolkningen av intervjumaterialet. De har även 

alla tre med varierande grad av fördjupning beskrivit personliga erfarenheter av blockeringar 

och spänningar. Då dessa i vissa fall har föranletts av anledningar som är privata, kommer jag 

av etiska skäl inte att gå in på orsaken till dessa i min studie. 
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4.4 Studiens genomförande  
Arbetet med intervjuerna började med att informanterna kontaktades personligen och per tele-

fon och tillfrågades om de ville ställa upp på att bli intervjuade. De informerades kort om vad 

ämnet för studien berörde och efter samtycke bokades tid för intervjun. Den första intervjun 

ägde rum på Musikhögskolan i Malmö den 13/10-2011. Intervjun spelades in med en 

Zoomapparat som lånats från teknikavdelningen på skolan. Den andra intervjun genomfördes 

även den på Musikhögskolan i Malmö den 31/10-2011 och spelades in på samma sätt som 

den första. Då det av praktiska skäl var svårt att hitta tid för den sista intervjun dröjde det flera 

veckor innan denna genomfördes. Slutligen intervjuades informanten över Skype den 21/11-

2011 och spelades in med hjälp av inspelningsprogrammet Garage Band. I alla intervjuer an-

vändes en förskriven intervjumall(se bilaga). Dock föranledde informanternas svar att jag 

ställde varierande följdfrågor. 

 

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet till text och sammanställdes med 

hjälp av färgkodning. Trost (2010) nämner överstrykningspennor i olika färger som en metod 

för bearbetning av empirin. Varje färg motsvarar en huvudfråga vilket gör arbetet och tolk-

ningen av intervjuerna överskådligt och gör skillnader och likheter i informanternas svar tyd-

liga i sammanställningen. Det bearbetade material som kommit ur intervjuerna kommer att 

redovisas i Resultatkapitlet. 

 

4.5  Informanterna 
Randi Bjerge Skjöld arbetar sedan tio år tillbaka på Musikhögskolan i Malmö som sångpeda-

gog och lärare i Alexanderteknik. Hon började undervisa i början av åttiotalet och arbetade då 

på musikgymnasium, folkhögskola och på musikhögskolan i Oslo. Hon har utbildat sig vid 

musikhögskolan i Oslo till musiker med inriktning klassisk sång och där även tagit pedagog-

examen. Hon har också vidareutbildat sig på Operahögskolan i Oslo och senare även bedrivit 

ett års barocksångstudier i London för Emma Kirkbys lärare, Jessica Cash. Utöver detta har 

hon senare studerat Alexanderteknik under tre år i Köpenhamn.  

 

Elinor Fryklund arbetar på musikskolan i Staffanstorp och på kulturskolan i Svedala där hon 

undervisar i sång och leder ett flertal körer. Elinor har gått musikestetiskt gymnasium i Halm-

stad, följt av två års klassiska sångstudier på St Sigfrids folkhögskola i Växjö. Efter det har 

hon studerat vid Musikhögskolan i Malmö till Instrumental/ensemblepadagog med inriktning 
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klassisk sång i fyra år, följt av tre års studier vid operaakademien i Köpenhamn. Elinor debu-

terade i rollen som Zerlina i Mozarts Don Giovanni på operan i Köpenhamn 2006. Idag frilan-

sar Elinor som sångerska och arbetar ca 90 % som sångpedagog. 

 

Anders Mårtensson undervisar i sång på musikgymnasiet Rytmus i Stockholm. Han påbörjade 

sin musikaliska utbildning när han var 26 år och gick då en tvåårig utbildning i klassisk sång 

på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Efter det studerade han i fyra år på Musikhög-

skolan i Stockholm där han gick kammarmusikerutbildningen och specialiserade sig på 

romanser. Efter sin utbildning jobbade han i två år på Sundsgårdens folkhögskola, för att se-

dan påbörja en tvåårig vidareutbildning vid operastudion i Göteborg. Sångpedagogiken och 

sångmetodiken läste han till på musikhögskolan i Malmö efter avslutade studier i Göteborg. 

Idag har Anders en anställning på 100 % på Rytmus musikgymnasium och frilansar periodvis 

som sångare och artist. 
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5. Resultat 
 

Jag kommer i följande kapitel att redovisa resultatet av mina intervjuer utifrån de frågor som 

legat till grund för samtalen med informanterna. Dessa verkar alla ha kunnat relatera till stu-

diens frågeställning och har delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring arbetet med 

blockeringar. Det faktum att informanternas svar rör arbete med elever i väldigt skilda åldrar 

från musikhögskola, kulturskola och musikgymnasium, gör att de har olika infallsvinklar. Det 

går ändå att finna gemensamma beröringspunkter.  

 

5.1  Huvudsakligt fokus i sångundervisningen 
Jag frågade alla informanterna om de tyckte att de hade något huvudsakligt fokus i sitt under-

visande, något som de skulle beskriva som ett övergripande mål med sina elever. Gemensamt 

för informanternas svar är en strävan efter ett enkelt förhållningssätt till sången och att lära 

eleverna vikten av att använda hela sitt instrument när de sjunger. Randi berättar att hennes 

strävan ligger i att hjälpa sina studenter att hitta tillbaka till det naturliga i sången, eftersom 

hon anser att den är något naturgivet. Hon jobbar med att hitta tillbaka till det hon kallar 

kroppens baskunskap, kroppens automatik då hon upplever att många studenter har tappat 

bort sin röst i en konstlad, pålagd klang. Hon vill heller inte tänka på sin undervisning som att 

hon ska lära eleverna att sjunga eftersom hon anser att de kan det när de kommer till henne. 

Däremot kan det finnas hinder hos eleverna som hon hjälper till med att avlägsna så att de kan 

blomma ut i sin sång. Randi säger: 

 
Ja, mitt övergripande mål är att varje student som kommer till mig ska hitta till-
baka till urrösten och dess tessitura, det som ligger i centrum av den människan 
så att hon kan stå på egna ben med sin egen röst och sina egna resurser till full 
disposition. 

 
Vidare förklarar Randi att hon nästan inte alls arbetar från pianot eller något annat instrument, 

utan att hela hennes fokus ligger på röst, kropp och själ och förmågan att hitta balansen mel-

lan dessa och att utifrån det arbetet sedan gå vidare till repertoar. Hon betonar även att det 

finns ett samband mellan medvetna och omedvetna känslor, andning och motorik, något hon 

oavbrutet jobbar med i sin undervisning.  

 

Elinor menar att hennes fokus ligger mycket på att hålla elevernas intresse brinnande. Hon 

undervisar till största delen högstadie och gymnasieungdomar som sökt sig till kulturskolan 
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för att de känner starkt för sången. Detta vill Elinor möta i sin undervisning: 

 
Men jag jobbar ju mycket sångtekniskt med dem, för många har inte så jätte-
starka röster så det handlar ju om att få dem att använda kroppen och lära dem 
använda sin röst på rätt sätt utan att bli trötta och slitna. Samtidigt om att möta 
dem med musik som de vill sjunga. 

 

Elinor berättar även att mycket av undervisningen ligger i att hitta en bra andningsteknik och 

ett bra stödarbete och att jobba med olika riktningar i sången.  

 

Anders beskriver sin undervisning som sångtekniskt inriktad. Han jobbar efter övertygelsen 

att en stabil, bärande teknik är avgörande oavsett vilken genre man sjunger i. Undervisningen 

beskrivs som individanpassad där utmaningen ligger i att hitta ett språk som passar varje elev. 

Anders säger: 

 
Jag tycker att hittar du en stabil teknik som bär, så är det så oerhört mycket lätta-
re att göra olika sorters grejer. Sedan är det ju olika ideal beroende på vilken 
genre det är, självklart så finns det ju rent klangliga ideal, men du måste ha stöd, 
du måste ha en andning som fungerar. 

 

5.2  Hur blockeringar yttrar sig 
Jag frågade om informanterna har mött elever med blockeringar och fysiska spänningar och 

hur dessa i så fall yttrat sig. Informanterna var eniga om att de kontinuerligt stöter på och job-

bar med blockeringar och spänningar i sin sångundervisning. Dock skiljer sig informanternas 

svar gällande hur och i vilken utsträckning blockeringarna yttrar sig. Randi ser på låsningarna, 

blockeringarna som en omedveten försvarsmekanism. Kroppen blir alltså spänd på grund av 

en vilja att behålla kontrollen över en situation som man omedvetet upplever som hotfull. Hon 

säger att hon kan höra dessa spänningar genom att eleven har ett onaturligt spänningsvibrato, 

och att hon även ser på eleven att tyngdpunkten ligger för högt i kroppen vilket medför en 

obalans. Hon skiljer på kroppens musiska rörelse, den som infinner sig när någon musicerar, 

och på en obalans som kan liknas vid en svajning. När kroppen är i obalans och tyngdpunkten 

ligger för högt i kroppen så indikerar detta enligt Randi att andningen inte är fri och att krop-

pen är inställd på försvar.  

 

När Elinor beskriver blockeringarna hon möter så handlar det mycket om elevernas rädsla för 

att använda sina kroppar. Eleverna hon möter är ofta tonårstjejer som uttrycker ett starkt mot-

stånd mot att arbeta med kroppen. Hon kan höra att rösterna ibland klingar svagt och an-
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strängt och att hon hör att de då bara använder en liten del av sin fulla röstkapacitet. Vidare 

beskriver hon hur eleverna sträcker på hals och huvud när de sjunger uppåtgående skalor och 

att de ofta inte orkar sjunga särskilt höga toner.  

 

Anders beskriver liknande fenomen, men framhäver blockeringar som uppkommer när killar-

na, och till viss del tjejerna, har fastnat i sina målbrottsröster. Han beskriver hur han ofta får 

jobba med elever som bara har tillgång till tre toner i sitt register och att de spänner sig myck-

et inför att sjunga. Hos tjejerna yttrar det sig genom att klangen är väldigt svag och luftig. 

Anders menar också att han kan se på elevernas kroppshållning och på sättet de för sig att de 

kämpar med låsningar. Han beskriver axlarna som ibland ihopsjunkna och att bröstkorgen är 

liten och stängd istället för öppen. När eleverna är låsta i sina kroppar på det här sättet så får 

det en direkt inverkan på deras röster och på sången, säger Anders. 

 

5.3  Orsaker till uppkomsten av blockeringar  
När jag frågade informanterna om de trodde att det var möjligt att jobba med de fysiska verk-

ningarna av blockeringarna utan att ta reda på vad dessa är sprungna ur, blev svaren varieran-

de. Elinor och Anders menade båda två att många av deras unga elever befinner sig i ett skede 

i livet där deras kroppar förändras mycket och att deras arbetsbelastning både i skolan, i 

hemmet och socialt kan vara orsak till många spänningar. Elinor säger att många av hennes 

elever är mycket självfixerade och att de ofta har stora komplex för sina kroppar. Följden av 

detta blir att eleverna inte vågar ta ut svängarna i klassrummet av rädsla för att framstå på ett 

sätt som inte går ihop med hur de vill vara. Elinor resonerar även kring det faktum att sång-

ämnet är speciellt känsligt eftersom rösten är så starkt förknippad med ens personlighet.  

 

Sång är ju ett naket instrument för det är ju jag, Elinor som låter på ett visst sätt 
och man kan inte gömma sig bakom sitt instrument som man kanske kan med 
vissa andra. Man blir inte bedömd för sin musikalitet utan för sin klang, hur man 
låter, sin personlighet. 

 
Anders resonerar vidare kring prestationskrav och menar att eleverna på hans skola är med-

vetna om vilka deras lärare är och vad de har gjort innan. De kan gå in på skolans hemsida 

och läsa om allt han gjort vilket han tror kan vara en anledning till att eleverna i början är 

hämmade inför honom på lektionerna. Han tror också att arbetet med rösten föranleder rädslor 

som man kanske inte stöter på lika ofta i andra sammanhang: 
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Sången är ju så intimt förknippad med människan, varje gång du öppnar truten så 
använder du ju din röst, så du kan liksom aldrig komma ifrån den. 

 
 
 Randi menar att spänningsnivån hos en människa beror på hur tung ”ryggsäck” hon har. Alla 

saker en människa har upplevt får en verkan på kroppen och detta menar Randi är helt nor-

malt. Beroende på vad man upplevt och huruvida man ställts inför många svåra utmaningar i 

livet är ryggsäckarna olika tunga att bära. Spänningsnivån i kroppen beror på hur tung rygg-

säcken är. Hon menar att de mönster som finns inprogrammerade i kroppen är benhårda och 

att förändra dem kan vara lika svårt som att rista i betong. 

 

5.4  Pedagogiska verktyg 
Randis arbete med blockeringar är tätt sammanlänkat med hennes arbete med Alexandertek-

nik. Med hjälp av Alexandertekniken arbetar hon med att frigöra de, som hon säger, ”uppåt-

strävande” krafterna i kroppen för att hitta balansen och reflexernas automatik. Nyckeln till 

detta ligger i att frigöra relationen mellan bäcken och kranium så att ryggraden blir förlängd 

och dynamisk, och inte sammanträngd som när vi är stressade och nervösa. Då blir andningen 

friare och kroppen fungerar bättre. Hon berättar att det som är speciellt med Alexandertekni-

ken, i relation till utövandet av sången är att denna teknik inte utgörs av en rad med övningar 

som eleven ska utföra, utan innebär en mental inställning som ska hjälpa eleven att frigöra 

sina resurser under tiden som hon sjunger. Randi menar att hennes arbete med blockeringar 

innebär att hjälpa eleven att långsamt avlägsna spänningar samtidigt som det går ut på att eta-

blera en låg tyngdpunkt i kroppen så att eleven blir fysiskt mer stadig och trygg. Hon talar om 

blockeringar som emotionella kontrollpunkter: 

Spänningarna som man har är ju på sätt o vis emotionella kontrollpunkter, och 
du kan inte släppa en sådan kontrollpunkt om du inte har någon annan plats att 
stå på, någon annan trygghet. För om du tar bort dessa för fort så blir det som att 
slå undan benen på en människa, så du måste balansera detta o låta arbetet gå i 
takt med den det gäller. 

 
I arbetet med att skala bort spänningarna uppmanar Randi sina elever att jobba ofta och korta 

stunder eftersom det handlar om att omkoda hjärnan. Detta måste få ta tid och vara kravlöst. I 

det här arbetet spelar andningen en avgörande roll, menar Randi. Hon ser på andningen som 

en avgörande länk mellan muskulatur och känslor, den för bort kroppens ”slaggprodukter” 

och tillsätter nytt syre till muskulaturen: 

Jag ser det som att andningen är själva livet, inte sant? 
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I sitt arbete på kulturskolan säger Elinor att hon har ett viktigt verktyg gratis, nämligen att hon 

har möjlighet att inte ställa krav på eleverna. Eleverna är där av egen fri vilja och hon behöver 

inte förhålla sig till någon given kursplan eller sätta betyg, vilket gör att hon kan forma varje 

lektion efter elevens behov. Hon menar vidare att ett verktyg kan vara att själv våga vara fri 

och öppen i sin framtoning så att eleverna kan inspireras av detta. Elinor låter eleverna välja 

mycket repertoar själva vilket gör att de ofta kan sångerna från början och då kan uppmärk-

samheten ligga på att bara sjunga på tills spänningarna släpper mer och mer. Hon försöker 

alltså möta eleverna så mycket hon kan för att de ska släppa kraven på sig själva. Vidare pra-

tar hon om vikten att som lärare våga visa sina fel och brister. Hon säger: 

Jag till exempel är inte någon jätteduktig pianist och när jag spelar fel så garvar vi 
åt det liksom och försöker skapa en härlig stämning. 

 
Elinor berättar även om en konkret situation där en elev skulle uppträda på en skolkonsert och 

som på repetitionen innan blockerade sig fullständigt eftersom det satt andra elever och lyss-

nade. Eleven glömde bort både text och melodi och blev väldigt uppriven. Elinor tog henne åt 

sidan, och eleven berättade att hon gärna ville sjunga men att hon hade låst sig inför just den 

sången. Då föreslog Elinor att hon skulle byta sång trots att det var i sista stund. Eleven pres-

terade oerhört bra på konserten. Summan av detta, menar Elinor, är att det ibland krävs att 

läraren vågar byta spår i sitt peppande och stöttande av eleverna.  

 

Den här flexibiliteten ser hon också som ett verktyg i arbetet med blockeringar när hon un-

dervisar. Hon berättar att det ibland krävs en lektion där hon och eleven bara sitter och pratar, 

och att nästa lektion då innebär att vissa spänningar har släppt och att eleven är mer mottaglig 

för undervisningen. Ett annat verktyg är förmågan att byta fokus. Elinor uppmanar eleverna 

att gå in i konkreta roller när de sjunger. Hon säger att en för stor fixering vid sångtekniken 

kan få samma följder som när man börjar tänka för mycket på hur man går i en trappa: man 

snubblar. Eleverna får istället öva på att vara den de sjunger om, så att de slipper vara privata.  

 

Anders resonerar på liknande sätt när han beskriver hur han jobbar med blockeringar. Fram-

förallt betonar han vikten av att se hela människan och tar hänsyn till många aspekter gällande 

eleven:  
 

För det är ju lite grann så att man har ju på något sätt en totalbild också av elevens 
hela studiegång på skolan. Jag vet ju vad de gör i andra ämnen, jag vet ju vad de 
flesta av mina elever gör både i kärnämnen o i musikämnena och har kontinuerlig 
kontakt med deras lärare. Så där får man ju sig en lite mer samlad bild som gör att 
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jag kanske kan ta in grejer i min undervisning. När jag vet att han eller hon, ja har 
missat jättemycket, så får man ta in detta i sitt tänk om eleven.  

 
Anders lägger stor tonvikt vid att skapa ett psykiskt frigjort klimat i undervisningsrummet. 

Det måste finnas ett förtroende mellan eleven och läraren för att arbetet ska fungera. Vidare 

uppmanar Anders sina elever att ständigt reflektera över sin sång och sina röster. Han ber dem 

känna efter och analysera och ställer även frågor om vad de själva tycker och vad de själva 

hör, så att han inte för en monolog utan öppnar upp för en dialog där det är tillåtet för eleven 

att ifrågasätta både honom och deras arbete. Han tror också på att dela med sig av sina egna 

erfarenheter och på att möta eleverna som en medmänniska och inte bara som lärare.  

 

5.5  Ett ökat ansvar 
Alla informanter blev tillfrågade huruvida de upplever sånglärarens ansvar för eleverna som 

större än det som gäller för lärare inom andra ämnen. Vidare tillfrågades informanterna om 

var de drar gränsen för sitt ansvarskännande och om de upplever det som en börda att ibland 

få stora förtroenden i sina samtal med eleverna. 

 

Randi upplever sällan detta som ett problem. Hon menar att många års erfarenhet av att möta 

människor med olika bördor har gett henne en fingertoppskänsla för vilka problem som ligger 

innanför och utanför en normalitet. Hon menar att hennes arbete sträcker sig över flera plan, 

både som sångpedagog, alexanderlärare och som medmänniska. Dock är hon väldigt tydlig 

med vart hennes gräns går. Hon säger: 

 
Jag är ingen behandlare, och DET skiljer jag på. Men jag kan jobba både som 
sångpedagog och som alexanderlärare och lära dig en metod. Men märker jag att 
detta ligger utanför min kompetens, att problemen ligger på ett plan som inte jag 
är legitimerad att hantera, så säger jag att nu ska du gå och snacka med en psy-
kolog. Det märker jag när temat blir för tungt eller när ämnet övertar det mesta 
av arbetets mängd och tid. I det sammanhanget är jag väldigt glad för att jag 
jobbar i artist- och musikerhälsan för då har jag ett team att jobba med. Annars 
blir vi som sångare och alexanderlärare kvacksalvare, om vi går in på ett yrkes-
område som vi inte har legitimation för. 

 

Randi betonar vikten av att inte utge sig för att vara psykolog och att hon inte jobbar med att 

behandla någon. Däremot säger hon att hennes erfarenheter genom åren har rustat henne för 

att bemöta allvarliga samtalsämnen utan att bli villrådig eller nervös inför situationen.  
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Elinor vill beskriva sin relation med eleverna som en vuxen kompis, någon de kan känna både 

trygghet och respekt inför. Hon beskriver några enstaka fall där tunga emotionella samtals-

ämnen har kommit upp på lektionerna och hur hon upplever att hon inte blivit förberedd på att 

hantera sådana situationer från sin utbildning. Många av de elever som har problem är redan 

myndiga vilket gör att hon inte kan göra så mycket mer än att lyssna som en medmänniska 

och som en vän. När eleverna varit yngre har hon ibland kontaktat deras förmyndare när de 

inte mått bra. Dock betonar hon att hon inte varit med om någon situation där mycket allvarli-

ga ämnen kommit upp. 

 

Anders säger: 

 
Det är ju hela tiden en balans det där att veta när jag ska lämna över på något 
sätt, om det skulle vara att man har nystat i någonting och märker att det finns 
andra bakomliggande aspekter som gör att det inte funkar. Det kanske kan vara 
problem hemma, alla grejer vet man ju inte om och alla grejer vill inte eleven att 
man ska veta heller. Men man känner ju ofta att det är någonting, och då måste 
jag efter ett tag lämna det vidare om jag känner att det är allvarligt. Jag är ju inte 
utbildad terapeut, jag är inte utbildad till detta, jag kan ju inte liksom gå in och 
rent, på det sättet styra upp en elev. Men kan man ju nysta lite grann bara för att 
märka hur allvarligt ett problem är. 

 

På frågan om Anders någonsin upplever ansvaret som betungande svarar han att han definitivt 

gör detta. Han menar att det inte är något han bara kan avfärda och lämna på jobbet efter ar-

betsdagens slut. När han kommer hem för han loggböcker om eleverna där han beskriver hur 

lektionerna har fortlöpt med anteckningar som även beskriver hur eleverna har uppträtt och 

om hon eller han inte verkat må bra. På det viset kan han se tydliga mönster i elevernas bete-

enden från lektion till lektion och veta när han ska dela ansvaret med elevernas mentorer och i 

sitt arbetslag. Han säger även att han tror att den intima undervisningssituationen och det fak-

tum att han uppmanar sina elever att vara i kontakt med sina känslor i sången, föranleder att 

hans ansvar är större än andra lärares. 

 

5.6  Informanternas personliga erfarenheter av blockeringar 
Jag har avslutat varje intervju med att fråga informanterna om de kan delge några egna erfa-

renheter av blockeringar i sitt eget sjungande. Alla har sagt att de upplevt detta och berättat 

om hur de arbetat med det.  
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 När Elinor berättar om sina upplevelser börjar hon att tala om de första gångerna hon upplev-

de nervositet, en tydlig och konkret blockering som hon jobbade bort ganska snabbt. Hon 

upptäckte att hon kunde gå in i en roll och avskärma sig från det hon upplevde som obehagligt 

på scenen. Men hennes tydligaste erfarenhet började när hon påbörjade sin utbildning vid ope-

rahögskolan i Köpenhamn. Där tvingades hon jobba emot sin egen personlighet:  

 
Då blev det svårt för jag är ofta sådär spontan och positiv och har lätt för att vara 
glad och pigg på scen, men det fick jag inte vara där. Utan vi skulle jobba med 
mina andra sidor, jag skulle jobba med att vara långsam och inte glad och det 
var jättesvårt. För det är ju sidor som jag också har men som jag inte bejakat så 
mycket och då låste jag mig både röstmässigt och uttrycksmässigt. Jag fick svårt 
för att sjunga för jag tänkte för mycket helt enkelt. 

 
 

Anders beskriver vad som hände när han började studera på operastudion i Göteborg där han 

fick en sångpedagog vars arbete blev direkt skadligt för honom. Han beskriver att han fick en 

klang som inte alls stämde in med hans bild av sig själv vilket mynnade ut i att han började 

ifrågasätta sin identitet och att sången slutade fungera. Anders menar att eftersom att sången 

och rösten är så förknippad med vem han var, så började han bedöma sig själv som människa 

efter hur han presterade vokalt. Han gick under en lång tid och försökte intala sig själv att 

läraren visste vad som var bäst för honom och hans röst, men tog till slut mod till sig och byt-

te lärare. Han beskriver vägen tillbaka till sin röst som lång, och det arbetet tog över ett och 

ett halvt år. 

 

Randi berättar att hon själv har en ganska tung emotionell bakgrund och att hon fick sin röst 

söndersjungen under tiden som hon studerade på musikhögskolan. Hennes arbete med sig 

själv beskriver hon som ett mångsidigt arbete. Hon har jobbat med att reparera sin röst och 

samtidigt med att bearbeta saker som hänt i hennes förflutna. Hon säger att det hon kan, det 

kan hon av en speciell orsak, att det inte är boklig lärdom det rör sig om, utan emotionell och 

kroppslig kunskap.  

 

5.7 Sammanfattning 
Gemensamt för informanternas huvudsakliga fokus i undervisningen är en strävan efter ett 

enkelt förhållningssätt till sången och att lära eleverna vikten av att använda hela sitt instru-

ment när de sjunger. En av informanterna betonar särskilt att hon jobbar efter att hitta tillbaka 
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till det naturgivna i sången. Informanterna är eniga om att de kontinuerligt stöter på och job-

bar med blockeringar och spänningar i sin sångundervisning. En av informanterna beskriver 

en obalans i kroppen hos eleverna och att hon kan höra ett spänningsvibrato i elevernas röster. 

De pedagoger som jobbar främst med elever i tonåren beskriver elevernas rädsla för att an-

vända sina kroppar vilket ofta resulterar i svaga, luftiga röster med väldigt begränsade regis-

teromfång. 

 

Informanternas svar rörande blockeringarnas orsaker skiljer sig åt. Två av pedagogerna tror 

att mycket grundar sig i det faktum att deras elever befinner sig i tonåren och att deras krop-

par genomgår stora förändringar samt att arbetsbelastningen både i skolan och i sociala sam-

manhang bidrar till blockeringarna. Den tredje informanten förhåller sig till blockeringarna 

som emotionella ryggsäckar och menar att allt eleven upplevt i livet har satt fysiska spår vilka 

föranleder blockeringarna. I arbetet med blockeringarna redogör informanterna bland annat 

för metoder såsom Alexanderteknik och att bygga upp en trygg och avspänd arbetsmiljö samt 

förmågan att kunna gå in i olika roller när man sjunger för att slippa bli personlig hela tiden 

då sången är ett instrument som är så intimt förknippad med människan som utövar den. 

Samtliga informanter upplever att sångundervisningen innebär ett ökat ansvar då lektionen 

och ämnet för undervisningen ofta inbjuder till förtroliga samtal. Dock betonar alla informan-

ter vikten av att lämna över ansvaret till någon med större kompetens om ämnena blir för 

tunga och allvarliga. Alla informanter redogör även för att de själva jobbat med blockeringar 

under sin utbildning. 
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6. Diskussion 
 
När jag studerar mina intervjuresultat blir det tydligt att mentala blockeringar och fysiska 

spänningar är något sångpedagoger möter dagligen.  Att kroppen har en given spänningsnivå 

är giltigt för alla levande varelser men vi tycks inte tala om ämnet förrän det representerar 

något väldigt negativt i våra prestationer. I själva verket är både spänningsnivån och stress-

hormonerna i kroppen livsviktiga för att människan ska överleva. Det är när människan inte 

lyckas hitta tillbaka till avspänningen som stressen och spänningarna försämrar människans 

förmåga att prestera. Stress är ett ord med negativ laddning och för våra tankar till utbrändhet 

och vanligt förekommande sjukdomstillstånd (Almvärn, 2003). Alla informanter har sagt att 

arbetet med sångrösten också innebär ett arbete med människan som besitter den. Vikten av 

ett helhetsperspektiv på eleverna betonas återkommande i intervjuerna och kanske är det där-

för det kan vara svårt för informanterna att svara på när det isolerade arbetet med blockeringar 

börjar och slutar? Gemensamt för informanterna är att de alla tycks ha ett genuint och starkt 

intresse för sången som instrument och för den pedagogiska vidareutvecklingen av detta in-

tresse. De är alla i olika utsträckning verksamma musiker och arbetar kontinuerligt med sig 

själva och sina egna röster. 

6.1  Tankar kring blockeringarnas orsaker och yttringar 
Informanterna kan även ge exempel på hur de jobbat med blockeringar hos sig själva under 

sin egen utbildning och har reflekterat över det här ämnet i sin egen undervisning. De beskri-

ver sången som något så intimt förknippat med deras identitet att blockeringarna i större eller 

mindre utsträckning har medfört motgångar i deras syn på sig själva. Detta fenomen liknar 

Åke Lundebergs (1998) tankar i Rampfeber, där han skriver om de tidigare nämnda reflexvär-

deringarna som syftar på att människan ibland tycks mäta sitt värde som människa efter hur 

han eller hon presterar. När det kommer till att använda kroppen som ett instrument påverkar 

ibland en för hög fixering vid prestation resultatet negativt. 

 

Att kroppen påverkas av vårt mentala tillstånd har jag redan berört i studiens bakgrundskapi-

tel, något som även intervjuerna bekräftar. Informanterna har beskrivit elever med negativa 

kroppsuppfattningar, tung arbetsbelastning både hemifrån och i skolan, samt det allmängiltiga 

faktum att alla människor bär på emotionella ”ryggsäckar”. Jag tolkar benämningen ”emotio-

nell ryggsäck” som upplevelser som satt negativa emotionella spår i människor. Samtliga av 
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dessa faktorer tycks vara orsaken till att sången ofta inte fungerar optimalt. Blockeringarnas 

yttringar har ofta liknande symtom som en kropp som varit utsatt för långvarig stresspåver-

kan. Då muskelspänningen ökat uppstår ofta darrningar, stelhet och ryckighet i rörelser, tal-

störningar och spänd kroppshållning. Utmärkande för den här typen av stressymtom är att de 

oftast föranletts av en längre period av abstrakta, diffusa problem (Almvärn, 2003). Gemen-

samt för intervjuerna är i likhet med ovanstående beskrivningar, informanternas redogörelser 

för hur blockeringarna yttrar sig i form av spända, slutna kroppar, begränsade och ibland 

klanglösa röster där informanterna upplever en tydlig obalans i elevens instrument.  

6.2  Hur och varför arbetet med blockeringar skiljer sig åt 
Det finns tydliga skillnader angående informanternas resonemang kring sitt arbete med block-

eringarna. Två av pedagogerna arbetar till största delen med tonåringar som ofta kämpar med 

dåligt självförtroende och ständiga prestationskrav, något som är så integrerat i undervisning-

en att ett isolerat arbete med blockeringar och spänningar är svårt att urskilja. Som jag tolkar 

det arbetar inte pedagogerna som jobbar med elever i tonåren lika djuptgående med blocke-

ringar som Randi Bjerge Skjöld. Hon har också en annan undervisningssituation. Randi möter 

främst elever som redan kommit en bra bit i sin sångliga utveckling och som jag tolkar det, 

ofta tycks ha lärt sig sjunga trots spänningar i kroppen. Hon säger själv att hennes arbete med 

sångeleverna inte handlar så mycket om att lära dem sjunga, utan att hjälpa dem att avlägsna 

de mentala och fysiska blockeringar som hindrar dem från att sjunga efter sin maximala för-

måga. 

 

Både Anders och Elinor har redogjort för att mycket av deras arbete handlar om att hålla ele-

vernas intresse för sången brinnande och att bygga upp elevens självförtroende inom sången. 

Det kanske krävs att eleverna nått en viss emotionell mogenhet för att ett djupgående arbete 

med blockeringar ska vara fruktbart? Som tonåring har man kanske inte hunnit utveckla den 

självreflektion som är nödvändig i den här typen av arbete. 

 

Det största hindret för vår utveckling är oftast våra egna tankesätt och inlärda vanor.  Michael 

Gelb (1983) menar att för den som insett betydelsen av att ta ansvar för sin utveckling och 

den frihet insikten för med sig, är Alexandertekniken ovärderlig. Jag håller med honom men 

ställer mig som sagt frågande till huruvida man i arbetet med tonårselever kan applicera me-

toden i undervisningen.  
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Den största skillnaden jag ser mellan informanterna i mina intervjuresultat är alltså att arbetet 

på kulturskolan och på gymnasiet tycks handla mycket om att ständigt bekräfta och uppmunt-

ra eleverna för att det ska finnas en grund att överhuvudtaget bygga vidare på. Arbetet med 

elever på Musikhögskolan ger möjlighet till större fördjupning och till en bearbetning av den 

grund som eleverna redan har hunnit skapa. 

 

Thomas Hemsley (1998) skriver om att en för stor fixering kring teknik och prestation kan 

vara hämmande och ibland en del av orsaken till blockeringarna. Informanterna resonerar på 

liknande sätt om sin sångundervisning. Elinor berättar exempelvis att hon i sin undervisning 

strävar efter att få eleverna att byta fokus. Hon uppmanar eleverna att gå in i olika roller och 

på så vis komma runt prestationskraven. Likaså talar Anders om vikten vid att föra en dialog 

med eleven där hon eller han uppmanas att beskriva hur han eller hon känner inför momenten 

i sångundervisningen. Jag tolkar Anders svar som att han lägger tonvikten vid en dialogbase-

rad undervisningsform där han inte ser det produktivt för honom som lärare att ständigt fram-

föra instruktioner, utan där samarbetet med lektionens huvudperson, eleven, står i fokus.  

6.3  Vikten av en trygg och avspänd arbetsmiljö 
Att en trygg och avspänd stämning i undervisningen är av stor vikt för att eleverna ska ut-

vecklas på sina instrument framgår tydligt i intervjuerna. Gallwey (2008) menar att det är 

relationen, och ofta konflikten, mellan de två Jagen som ligger bakom blockeringarna i det 

fysiska utförandet. De informanter som betonar detta är de vars arbete främst berör elever 

som är i tonåren vilka ofta kämpar med dåligt självförtroende och prestationskrav från andra 

sociala miljöer. Resultaten från intervjuerna beskriver elevernas rädsla för att göra fel, att an-

vända sina kroppar eller framställa sig själva på ett sätt som de inte tror är accepterat.  Elinor 

beskriver hur hon själv försöker uppträda med stor självdistans och ett avslappnat sätt för att 

visa eleverna att lektionen är en stund där de kan släppa alla yttre prestationer och krav. An-

ders menar att detta absolut är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas och han 

försöker nå liknande resultat som Elinor beskriver genom att dela med sig av sina egna erfa-

renheter till eleverna och ständigt föra samtal om hur undervisningen fortgår. Detta tolkar jag 

som att sångundervisningen för eleverna får vara en plats där de, om förutsättningarna är posi-

tiva, får en chans att utveckla nya sidor hos sig själva. Samtidigt slås jag av hur komplext ar-

betet med rösten är och hur mycket relationen och förtroendet för sångpedagogen spelar in för 

att undervisningen ska fungera. Randi har med sin utbildning i Alexanderteknik kombinerat 

med sångpedagogiken, mycket erfarenhet när det kommer till sambandet mellan det mentala, 
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själsliga och fysiska i människan. När hon berättar om sitt arbete framgår det tydligt att hon 

har en stor och ständig medvetenhet om de faktorer som avgör om instrumentet är fritt att 

klinga eller inte. Hon beskriver Alexandertekniken som ett redskap, en metod, för att plocka 

bort blockeringarna hos eleverna men jag får dock intrycket att tekniken för henne är mer än 

så. Det tycks vara en så djupt grundad kunskap att den genomsyrar allt hon gör vilket säkert 

har sin förklaring i att arbetet är, som hon själv beskriver det, något pågående, något man som 

utövare måste underhålla tills kroppen lärt sig att underhålla den på egen hand, utan medveten 

påverkan. Randi ser inte sångundervisning som ett arbete isolerat från de mentala blockering-

arna och de fysiska spänningarna. Att tala om det ena tycks vara att tala om det andra, något 

som bekräftas av Thomas Hemsley (1998) som påpekar att ett vetenskapligt förhållningssätt 

till sången inte är relevant i alla sammanhang. Det krävs istället en djupare förståelse för den 

emotionella människan för att arbeta med kroppen som instrument.  

6.4  Det ökade ansvaret 
Att arbeta med sångundervisning handlar alltså om att arbeta med människor. Jag vill betona 

detta, trots att det kan tyckas självklart, eftersom varje människa är unik och dessutom har 

förmågan att ständigt förändra sig. Med detta vill jag säga att det inte finns EN fast teknik för 

att lära sig behärska sånginstrumentet. Tekniken måste anpassas efter de förändringar sångar-

na går igenom. Sångpedagogerna får under en begränsad tid varje vecka intim tillgång till 

personerna de möter.  Med detta följer ett ansvar. För några av informanterna kan detta ansvar 

stundtals kännas betungande, och samtliga informanter betonar vikten av att vara tydlig med 

när det är dags att lämna över ansvaret till någon annan. Att elever ibland upplever starka fy-

siska förändringar kan ibland få dem att uppleva ett visst obehag. Detta tolkar Randi som nå-

got positivt, något som tyder på att kroppen håller på att lära om, att försvaret håller på att 

släppa taget. När hela andningssystemet fixeras förlorar vi elasticiteten i andningsmuskulatu-

ren och tvingas dra ned luft i lungorna, ett arbete som nyttjar mer muskelarbete än vad natu-

ren kräver (Sköld Bjerge, 1993). Randi resonerar sakligt om sin uppgift som lärare och vart 

hon drar gränsen för sitt ansvarsområde. När de personliga samtalen om eleven och hennes 

rädslor börjar röra sig utanför det som Randi anser vara normalt, eller upptar för stor del av 

undervisningstiden så vet hon att det är dags att lämna över till en person med utbildning 

inom ämnet. Förmågan att så tydligt veta vart och när man ska dra den här gränsen tycks mig 

vara en kunskap som bygger på stor erfarenhet och empatisk lyhördhet. Själv uttrycker Randi 

det som en kroppslig lärdom och inte en boklig.  Åke Lundeberg (1998) resonerar i Rampfe-

ber på liknande sätt när han skriver att alla upplevelser en människa har, både positiva och 
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negativa, lagras som minnen och erfarenheter i hjärnan. Anders berättar att han ofta upplever 

ansvaret som betungande. Hans relation till sina elever är inte något han kan avskärma från 

sin privata person. Detta förefaller fullt förståeligt då sångpedagogen inte har större utbildning 

i att hantera andra människors problem än det kunnande de har som medmänniskor. Trots 

detta inbjuder ofta undervisningssituationen till förtroliga samtal där eleven uppmuntras att ha 

god kontakt med sina känslor. Elinor uttrycker att hon inte blivit förberedd på vilket ansvar 

som kommer med jobbet under sin utbildning. Hon har upplevt stunder då hon önskat att hon 

kunde föra informationen om eleven vidare, men att hon inte kunnat göra så mycket mer än 

att lyssna då eleverna varit myndiga och inte bundna till någon förmyndare. Hon berättar dock 

att i de flesta fallen så vinner hon på att vara flexibel nog i sin undervisning att hon kan ägna 

vissa lektioner till att bara prata. Sådana stunder spelar en viktig roll i att bygga upp hennes 

relation till eleverna och innebär ofta att lektionerna efter dessa stunder flyter bättre. I Anders 

fall innebär hans arbetssituation att han har ett arbetslag bakom sig där han har möjlighet att 

tillgodogöra sig en heltäckande bild av elevens situation då han, om han uppfattar att eleven 

mått dåligt under en längre tid kan undersöka huruvida de andra lärarna har uppfattat samma 

sak. Hans uppfattning är ändå att ämnet han undervisar i inbjuder till större förtrolighet än vad 

hans kollegor har. 

6.5  Att utnyttja och våga lita på kroppens emotionella impulser 
Det går att dra tydliga paralleller mellan en sångares träning och en idrottsmans. Både sånga-

ren och idrottsmannen är beroende av att ha full tillgång till kroppens kapacitet för att nå 

lyckade resultat. Samma sorters utövare kommer någon gång uppleva att kroppen inte svarar 

på hjärnans instruktioner trots att de har en tydlig bild av vad de vill att kroppen ska göra. 

Timothy Gallwey (2008) talar om balansen mellan den del av hjärnan som medvetet tänker 

och utvärderar samt den del av hjärnan som styr kroppens reflexer, utövaren. Han menar att 

nyckeln till att få tillgång till maxprestationer handlar om att lyckas stänga av den utvärderan-

de delen av hjärnan och lita till att kroppen vet hur den skall agera.  

 

Överför jag Thomas Hemsleys (1998) teorier om att den enda rätta vägen till att bli en duktig 

sångare är att ha full tillgång till våra emotionella impulser till det här så tycks jag mig ana en 

större bild av vad arbetet med mentala blockeringar innebär. Randi talar om skyddsmekanis-

men (med detta menar hon kroppens förmåga att öka spänningsnivån i musklerna för att 

skydda sig mot yttre hot), om hjärnans motvilja att lämna ifrån sig kontrollen och lita på att vi 

biologiskt redan är försedda med allt vi behöver för att klara oss. Att arbeta med utövandet av 
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sång innebär att vi jobbar mot vår biologiska skyddsmekanism. Här drar jag direkt paralleller 

till vad Michael Gelb (1983) skriver om barnet som inte räds misslyckanden, som ständigt 

utforskar nya rörelsemönster, ramlar, reser sig igen och fortsätter sina försök.  

 

Vi måste lära oss, på djupet lära oss att det är genom att ta risker som vi utvecklas. Att vi trots 

nederlag måste resa oss upp igen och lita på egen förmåga att kunna hantera det vi utsätts för 

med bibehållen fysisk och mental öppenhet. Det ter sig självklart att detta är en process som 

tar tid. Det synes mig även uppenbart att detta kräver mod, tålamod och kärlek till sången.  

6.6 Vidare forskning 
Resultatet av studien visar mig att jag endast skrapat på ytan av vad det innebär att arbeta med 

blockeringar inom sången. Det skulle vara intressant att undersöka hur sångpedagoger vars 

skolning ligger inom andra genrer hanterar elever med fysiska och mentala låsningar. Yttrar 

sig blockeringarna lika tydligt när man arbetar utifrån en teknik vars fokus inte är så inriktat 

på andningen som den klassiska sångtekniken är? Det faktum att några av informanterna ut-

tryckt sitt ansvar för eleverna som betungande frågar jag mig hur musikhögskolan bättre kan 

förbereda blivande sångpedagoger på det ökade elevansvar som föreligger dem? Angående 

informanternas svar rörande arbetet med tonårselever vore det intressant att djupare sätta sig 

in i utvecklingspsykologin gällande barn och ungdomar för att vidare, kanske med en kvanti-

tativ intervjustudie där informanterna är just elever i dessa åldrar, undersöka huruvida ett 

djuptgående arbete med mentala spärrar är fruktbart. 

6.7  Slutsatser 
Jag anade när jag påbörjade min studie att några få handfasta svar på mina frågor skulle vara 

svåra att finna. Eftersom jag inte använt mig av praktiska fältstudier i min undersökning mås-

te jag ta in i beräkning att informanterna varit påverkade av intervjusituationen och säkerligen 

ansträngt sig för att ge så bra och riktiga svar som möjligt. Huruvida informanterna lever upp 

till sina teorier i praktiken kan jag därför inte styrka, men min personliga övertygelse är att 

om man kan verbalisera ett problem och en problemlösning så är denna information hämtad 

ur en praktisk erfarenhet, om än förfinad och raffinerad i sin verbala framställning.  

 

Efter bearbetningen av resultaten från intervjuerna slår det mig att arbetet med rösten som 

instrument tydligt skiljer sig från många andra verksamheter. Nog för att det går att dra paral-

leller med idrottspsykologin, men sångaren kan, istället för att stänga av kroppens emotioner, 
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dra nytta av dessa och låta dem visa vägen till en ny kroppsmedvetenhet. Skillnaden mellan 

sångaren och idrottsmannen ligger, menar jag, att sångaren måste våga känna och kanalisera 

det hon känner i sången utan att värdera känslorna och sig själv med vad hon uttrycker. Detta 

kräver emellertid stor acceptans för sig själv som en människa med både rädslor, misslyckan-

den och framgångar. 

 

Arbetet som sångpedagog tycks således handla om att stå vid sidan om eleven under hennes 

utveckling, att stötta och vägleda där man kan, försiktigt i den mån eleven tillåter pedagogen 

att hjälpa till att släppa rädslorna som följer av arbetet med att uttrycka sig och acceptera att 

detta kan ta tid. Dessutom möter pedagogen sina elever under en begränsad tid där arbetet 

som genomförs kanske inte bär frukt förrän en tid efter att undervisningen har slutat.  

 

Av de pedagogiska medel som finns för att jobba med spänningar och blockeringar är det vik-

tigaste såvitt jag kan se, lyhördhet. Sångpedagogen är ingen psykolog eller terapeut men 

sångpedagogen har stor möjlighet att vara en lyhörd medmänniska som kan tillhandahålla 

verktyg för eleverna att både utvecklas sångligt och att nå ny förståelse av sig själva. 

 

Jag anser fortfarande att det finns stora behov att fylla när det gäller arbetet med blockeringar. 

I sången kommer vi kontakt med företeelser som vi inte gör på samma sätt i vårt dagliga liv. 

Otaliga människor går upp på morgonen och tar sig genom dagen med spända, gälla röster 

och låsningar i kroppen, och det finns mycket forskning kring vad som händer med människor 

som inte lyckas hitta återhämtning från livets stresspåverkan. I sången måste ett förebyggande 

arbete vara aktuellt hela tiden för att våra röster ska orka och kunna klinga obehindrat. För 

detta arbete finns det lika många metoder som det finns människor, men min studie ger, me-

nar jag, en klarare bild av hur sångpedagoger tänker i flera viktiga avseenden.  Det handlar 

om att våga vara flexibel i sin undervisning, uppmana eleverna att gå in i olika roller som di-

stanserar dem från krav på personliga prestationer, hjälpa eleverna att bygga upp en sångtek-

nisk grund som de kan bygga vidare på hela livet samt vara en lyhörd medmänniska utan att 

ta på sig ett terapeutiskt ansvar. Framförallt hävdar sånglärarna att vårt mentala, emotionella 

tillstånd står i direkt kontakt med kroppens fysiska funktion och att omfamna denna kontakt 

och alla möjligheter den för med sig. Slutligen hävdar dessa pedagoger och framhäver att ar-

betet med rösten och människan som den bebor kan lära sångaren att klinga fritt, utan be-

gränsningar.  
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7.3  Intervjuguide 
 
Vad har du för musikalisk bakgrund? 

 
Hur länge har du undervisat i sång? 
 
Vad har du för huvudsakligt fokus i din sångundervisning? 
 
Möter du elever med fysiska låsningar/ blockeringar?  
- hur yttrar sig låsningarna? 
       
 Vilka verktyg använder du för att hantera dessa låsningar/blockeringar? 
 
 Anser du att det är möjligt att jobba isolerat med de fysiska låsningarna utan att ta reda på 
orsakerna till varför de uppkommit? 
  
Vart drar du gränsen för ditt ansvar för eleverna? 
- upplever du ditt elevansvar som betungande? 
 
Vad har du själv för erfarenheter kring blockeringar i din sång? 

 
 

 


