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Abstract 
”The word timbre in itself doesn’t mean anything if it’s not incorporated with the indi-
vidual person”  
This study aims to examine similarities between four vocal coaches regarding their approach 
to the work with tone colour, the timbre in their students’ voices. This study is based on a 
qualitative interview method with semi-structured interviews as a starting point. The recorded 
interviews were first processed through transcription, and then certain parts relevant to the 
study’s main purpose were selected. The theoretical background is based on vocal literature, 
and literature concerning the aspect of learning through social interaction. The main questions 
in the study are: Does the expression tone colour have the same meaning for the different 
teachers? What effect does the terms meaning have for their individual approach? What cir-
cumstances do they perceive affect their students’ access to tone colour? What is their ap-
proach concerning the students’ personal integrity working with tone colour? What signifi-
cance does the students’ access to interpretation and creativity have for working with tone 
colour? Main conclusions of the study are that the vocal-coaches inspite of an individual ap-
proach and differences between preferences regarding tone colour put great emphasis on the 
students’ individual expression and tone colour. The study also shows that they all use the 
students’ feelings and experiences as a tool for working with tone colour, they integrate the 
students inner world of ideas as a tool for further development in tone colour, both technically 
and for interpretation of the singing material that the vocal coaches and their students work on 
in the lessons. 
 
Keywords: interpretation, learning, sound, tone-colour, vocal-coach, vocal-technique, vocal-
pedagogy. 

Sammanfattning 
”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar någonstans hos personen i fråga” 
Denna studie syftar till att undersöka vilka beröringspunkter som finns i fyra sångpedagogers 
förhållningsätt och tankar kring klang och sound i sångundervisning. Insamling av dataunder-
lag till resultatet har skett genom en kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerade samtal 
som utgångspunkt. Därefter har resultaten bearbetats mot en bakgrund av dels sånglitteratur 
samt litteratur som beskriver lärande som en sociokulturell handling där kunskap föds genom 
interaktion med omvärlden. Studiens huvudsakliga frågeställningar är: Betyder begreppet 
klang och sound samma sak för de olika pedagogerna? Vilken betydelse har begreppens in-
nebörd för deras förhållningssätt? Vilka omständigheter kan påverka sångstudentens tillgång 
till klang och sound? Hur förhåller sig pedagogerna till sångstudenternas personliga integri-
tet i arbetet med klang och sound? Vilken betydelse har sångstudenternas tillgång utryck och 
kreativitet i arbetet med klang och sound? De största slutsatserna för studien är att sångpeda-
gogerna trots olika arbetssätt och klangpreferenser lägger stor vikt vid det personliga uttrycket 
och klangkaraktären hos studenterna. Studien visar även på att sångpedagogerna arbetar med 
klang och sound genom sångstudenternas upplevda kunskap, de integrerar och knyter an till 
studenternas inre och yttre idévärld som verktyg för vidare utveckling av klangen eller soun-
det, både som ett hjälpmedel för teknik och för interpretation i det sångmaterial som de arbe-
tar med.   
 
 
Sökord: interpretation, röstklang, sociokulturellt lärande, sound, sångteknik, sångpedagog, 
sångpedagogik  
 



 

 

 

Förord 
 
Denna studie har påverkat mig mer än jag från början kunde ana, framförallt har min önskan 
om att vi sångpedagoger i större utsträckning ska mötas och dela tankar, kunskaper och frågor 
växt och genom denna studie blivit ännu större. Färdigställandet av studien har genom detta 
manus tidvis varit både frustrerande och arbetskrävande, dessa stunder har stödet från männi-
skor i min omgivning varit oumbärligt. Mikael, min bror och kollega, tack för att du delat med 
dig av tid, stöd, värdefulla diskussioner och återkommande genomläsning av detta manus och 
pappa Kalle tack för hjälpen med den tunga korrekturläsningen. Jag vill även tacka min hand-
ledare Lia för hennes snabba svar, konstruktiva frågor och möten inför och under samman-
ställningen av denna studie. Framförallt vill jag ge sångpedagogerna som medverkar i studien 
ett särskilt stort tack för att de på ett så givmilt sätt har delat med sig av sina personliga upple-
velser som pedagoger, ni är alla föredömen för mig som skickliga pedagoger men också som 
kunskapsspridare.  
 
Utan er hade denna studie inte varit möjlig, jag har haft tur, tack! 
 
Mirjam 
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1. Inledning 
Jag minns det tydligt, det var en vanlig eftermiddag i rastparken på lågstadiet. Jag och mina 
kompisar turades om att gå upp på scenen som egentligen var en bänk, för att sjunga opera. 
Med stor ambition tog jag ton för att likna någon av de operasångerskor jag hade hört på radio 
eller TV. Ljudet studsade mellan tegelväggarna och gav en stor och rymlig efterklang, jag 
blev själv förvånad. Så som jag minns det så lät det precis som opera. Hur det egentligen lät 
vet jag inte, min uppfattning om det bygger på upplevelsen om att det var perfekt.  
 
Det var en underbar känsla, känslan att kunna forma rösten till nästan vad som helst. Det 
gjorde mig orädd och ivrig att fortsätta leken även på egen hand. Jag låste ofta in mig i flick-
rummet och låtsades vara allt från Carola och Whitney Houston till någon jag hade sett sjunga 
på TV eller i kyrkan där jag ofta tillbringade tid och fick lyssna till många olika sångare. Att 
experimentera och härma med rösten utgör en stor del av min sångliga utveckling. Efter min 
första sånglektion förbyttes ivern till osäkerhet, det som hade verkat enkelt blev istället svårt 
och komplicerat. Motivationen att öva och undersöka min röst i anslutning till det som jag och 
min sångpedagog arbetade med på lektionerna minskade, och jag trodde under lång tid att jag 
inte förstod hur man sjunger. 
 
Nyfikenhet för röstljud och klang har alltid funnits hos mig. Jag har alltid haft en ganska klar 
bild av vad som tilltalar mig och inte. Det har i sig lett till att utvecklingen av min egen röst 
många gånger har kantats av frustration då jag inte har lyckats med det jag så målmedvetet 
har sökt. Trots det har nyfikenheten att klargöra vad som är bra och dåligt alltid funnits där, 
jag har undersökt genom att härma och försöka hitta klangen, var den sitter och hur den 
känns. Med tiden har jag även sökt i böcker och mött olika pedagoger, till sist hamnade jag på 
sångpedagogutbildningen med huvudämnet jazzsång. Det är till stor del under utbildningen 
till sångpedagog som den verkliga utvecklingen i mitt sökande har tagit fart genom en mer 
sammanhängande helhet.  
 
Nu står jag här med min sista fördjupande uppgift i utbildningen till sångpedagog och fortfa-
rande är tankarna kring klang och sound en stor del av den entusiasm jag har för rösten som 
instrument. Mina fördjupade kunskaper om röstens fysiologi öppnar fler dörrar ju längre jag 
går och jag inser att min vandring genom röstens rum alltid kan ta oväntade vändningar. Det 
entydiga svaret för att nå det jag söker, både för mig själv och för blivande elever går inte på 
ett entydigt sätt att finna. Även om röstens egenskaper och möjligheter är otroligt många, är 
ibland även hindren som kan stå i vägen för den det. Det finns en stor variation i smak och 
tycke vilket helt och hållet är ett personligt ställningstagande, och inom sångteknik finns det 
en hel del ”skolor” som alla säger sig leverera en hälsosam teknik för att nå resultat som kan 
tillgodose den breda palett av smaker som finns. Många gånger delar detta in oss pedagoger i 
olika läger där ställningstagandet ritar upp gränser mellan oss. Det skapar klyftor och gör att 
kunskapen inte lika enkelt går att dela. Jag hoppas att denna inblick i fyra pedagoger tankar, 
vars arbete jag beundrar ska ge en djupare förståelse för det sammanhang en sångpedagog har 
att förhålla sig till i sin undervisning. Min förhoppning är att hitta likheter dem emellan för att 
på så vis få en mer enhetlig utgångspunkt för min fortsatta utveckling som sångpedagog. 
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2. Syfte och Forskningsfråga 
Detta kapitel kommer att delas in i ett par olika kategorier. Först beskrivs syftet med studien 
som sedan formuleras genom en forskningsfråga. Därefter beskrivs även valda avgränsningar 
i relation till mitt forskningsområde, en särskild del i detta kapitel ägnas genus där övervägan-
den inför studiens urval av informanter i förhållande till könstillhörighet beskrivs och diskute-
ras.  
 

2.1 Syfte  
På en Musikhögskola går sångstuderande och läser till blivande sångpedagoger. De pedagoger 
de sångstuderande möter i utbildningen påverkar indirekt deras framtida förhållningssätt ge-
nom olika sångliga ideal och musikaliska aktiviteter. Ryggsäcken de sångstuderande har med 
sig när de som färdigutbildade sångpedagoger kommer ut i arbetslivet är fylld med både tek-
niska, sociala och pedagogiska verktyg, en samlad helhet av deras historia både på ett medve-
tet och omedvetet plan. Syftet med att välja klang och sound som utgångspunkt i denna studie 
om rösten är då detta generellt ses som en springande punkt i olika sångtekniska ideal och 
musikgenrer, olika pedagoger har därför skilda preferenser om hur det bör låta klangligt inom 
sång. Därtill kan en sångare ytterligare förädla röstens olika uttryck genom klangen eller 
soundet på många olika sätt vilket i sin tur påverkar hur sångaren låter. Eftersom dessa val 
bildar en stor del av helheten i sångarens identitet röstligt är det intressant att undersöka hur 
sångpedagogen förhåller sig till detta arbete i undervisningen.  
 
Utifrån mina efterforskningar saknas det forskning om sångundervisningens komplexitet i och 
med frågan om att individ och instrument är ett. Jag upplever även att det finns ett behov av 
att inom sångundervisningens område släppa fokus från både kategoriseringar och generalise-
ringar om mål och medel i klanglig röstkvalité. Om det gick att skapa en plattform för sång-
pedagoger där den gemensamma utgångspunkten, att arbeta med ett instrument som är integ-
rerat med individ och kropp skulle vara möjlig skulle kanske den sammantagna kunskapsni-
vån höjas. Avsikten med denna studie är att på ett hypotetiskt plan hitta möjliga utgångspunk-
ter för kunskapsutvecklande samtal sångpedagoger emellan. Möjligen kan det visa på bra ut-
gångspunkter för att mötas och att dela kunskaper och tankar kring sångpedagogik, det är en 
önskan jag har inför mitt framtida yrke att utveckla och ta till vara på det gemensamma kun-
nandet och något som jag önskar att det hade funnits mer av i min utbildning. Fokus i denna 
studie kommer att ligga på pedagogernas intentioner och teorier om vad som är viktigt för 
dem i deras förhållningssätt till studenterna och arbetet med klang i sångundervisningen. Stu-
dien visar på frågor som skulle kunna uppstå om sångpedagogerna skulle ge sig i kast med att 
förstå varandras utgångspunkt. Berättelserna tolkas sinsemellan för vad de är, skapade ur det 
som har berättats vid intervjun. Denna studie är i den bemärkelsen en konstruerad dialog mel-
lan dessa fyra sångpedagoger.  
 
Anledningen till att jag har valt just klang och sound är eftersom de båda är begrepp som an-
vänds för att beskriva hur röstljudet påverkas eller låter. Inför mina intervjuer var tanken att 
begreppet klang skulle täcka in hela mitt avsedda forskningsområde. Genom litteraturfördjup-
ningen hade jag även stött på begreppet sound, men ofta blandades användandet detta begrepp 
tillsammans med användningen av begreppet klang. I mötet med mina informanter insåg jag 
dock att mina informanters val att använda eller utesluta det ena eller andra begreppet i sina 
beskrivningar i viss mån speglade deras förhållningssätt. Eftersom jag ville förstå varje peda-
gog och få tillgång till deras tankar blev begreppet sound inkluderat i studien eftersom det hos 
några informanter fanns en viktig skillnad mellan begreppens innebörd. Denna skillnad be-
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hövde bli synlig för att göra det möjligt att studera pedagogernas beröringspunkter. Innebör-
den i olika begrepp kan ofta skilja sig från person till person, därför är en viss kalibrering av 
språkbruket nödvändig för att utgångspunkten ska bli tydlig och missförstånden färre, kanske 
är denna problematik mer vanligt förekommande i samtal om musik där den klingande inne-
börden för facklig terminologi ofta kan orsaka hinder. 
 
Vidare tillkom det sociokulturella perspektivet som en utgångspunkt för att undersöka deras 
resonemang ur ett pedagogiskt perspektiv. Därigenom blev det i viss mån synligt hur pedago-
gerna såg på sångeleven som individ och hur de arbetade med sångaren i egenskap av männi-
ska, en lärande varelse med unika resurser och erfarenheter. Klangen och soundet är en stor 
del av rösten och arbetet med och mot individens sociala lärande i sångundervisningen påver-
kar på många sätt sångarens uttryck och identitet. Zangger Borch (2008) beskriver att klangen 
hos varje individ är unik, den finns naturligt tillsammans med våra fysiska förutsättningar och 
formas i den kulturella kontext där vi lever. I det hänseendet är varje sångares unika klang-
språk ett uttryck för identitet och tillhörighet, röstens utveckling och hur varje individ kom-
municerar sångligt är del av en större kontext än den som finns vid sånglektionerna. Intresset i 
denna studie ligger i att undersöka hur pedagogerna balanserar och riktar fokus i sin undervis-
ning i förhållande till ideal, rösthälsa, och pedagogiska visioner för att sedan se hur deras tan-
kar knyter an till dels sånglitteratur samt ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Framförallt 
syftar studien att ge en bild av hur helheten av dessa delar ser ut och vilka av dem som är ge-
mensamma för pedagogerna.  
 

2.2 Forskningsfråga 
Jag har valt att bygga studien kring sångpedagogernas egna reflektioner kring klang och 
sound där varje pedagogs egna associationer har stått i fokus för varje samtal, det görs genom 
kvalitativa intervjuer. För att förtydliga syftet med studien följer här ett par delfrågor som 
beskriver de områden som jag vill undersöka i pedagogernas förhållningssätt, först till den 
huvudsakliga forskningsfrågan: 
 
Vilka beröringspunkter finns det i fyra sångpedagogers förhållningssätt och tankar kring ar-
betet med klang och sound på en institution för högre musikstudier? 
 

Delfrågor: 
Avsikten att skapa en bild av varje pedagogs förhållningssätt för att sedan hitta berörings-
punkter mellan dem har byggts upp genom kvalitativa intervjuer och efterföljande jämförelse-
analys och kategorisering med hjälp av ett par delfrågor. Dessa frågor har inte varit ett under-
lag för intervjuerna, utan ett underlag för analys av varje enskild intervju samt den efterföl-
jande jämförelsen dem emellan. Frågorna ringar in olika områden i studiens forskningsområ-
de och belyser delar i det som pedagogerna beskriver, de kan på så vis svara på både det som 
sägs, och inte sägs. Frågorna är: 
 

1. Betyder	  begreppet	  klang	  och	  sound	  samma	  sak	  för	  de	  olika	  pedagogerna?	  	  
2. Vilken	  betydelse	  har	  begreppens	  innebörd	  för	  deras	  förhållningssätt?	  	  
3. Vilka	  omständigheter	  kan	  påverka	  sångstudentens	  tillgång	  till	  klang	  och	  

sound?	  	  
4. Hur	  förhåller	  sig	  pedagogerna	  till	  sångstudenternas	  personliga	  integritet	  i	  

arbetet	  med	  klang	  och	  sound?	  
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5. 	  Vilken	  betydelse	  har	  sångstudenternas	  tillgång	  utryck	  och	  kreativitet	  i	  ar-‐
betet	  med	  klang	  och	  sound?	  
	  

2.3 Avgränsningar  
Forskningsområdet för denna studie är i många hänseenden utan avgränsningar. I denna studie 
betraktas det i sig som en avgränsning då pedagogernas associationer kring vad som är viktigt 
för dem i deras arbete med klang och sound utgör forskningsområdet, oberoende av vilka des-
sa associationer än må vara. Av samma anledning har andra avgränsningar gjorts för att inne-
hållet ska vara hanterbart genom denna studie, bland annat har allt för detaljerad beskrivning 
om tekniska funktioner utelämnats för att istället lämna plats åt djupare reflektioner.  
 
Studiens forskningsområde bygger på pedagogernas ord formade ur deras upplevelse och tan-
kar om sig själva och sin undervisning, därtill springer dessa tankar ur situationen för vårt 
specifika möte vid intervjun. Pedagogernas helhetliga förhållningssätt är därför svårt att om-
famna, resultaten öppnar för både paralleller och motsägelser där de intervjuade inte har möj-
lighet att respondera eller förtydliga sin ställning fullt ut. Av denna anledning kan resultaten 
aldrig betraktas som konstanta fakta, innehållet är inga kvantitativa beståndsdelar det är en 
kvalitativ insyn i hur förhållningssättet formas i relation till tid, rum och omständigheter. Den 
sammantagna bilden av studiens resultat förmedlar pedagogernas beröringspunkter utanför 
den verkliga kontexten och bilden som skildras speglar inte fullt ut den verklighet där de fak-
tiskt bedriver sin undervisning. Bilden kan ge indikationer om hur verkligheten ser ut, men 
aldrig definiera den. Det är i sig en intressant aspekt av de resultat som studien presenterar 
eftersom det ofta är genom detta situerade förhållande till verkligheten som människor möts, 
och bildar grunden för upplevelsen och förståelsen för varandra. Beskrivningarna blir intres-
santa att studera eftersom de ger en bild av hur pedagogerna ser och förhåller sig till helheten 
när de inte står mitt i den, det ger en inblick om vilka svårigheter det kan innebära att på sam-
talsnivå prata om sånginstrumentet och musik i allmänhet. Skilda uppfattningar om den kling-
ande betydelsen i terminologins olika begrepp och termer kan ofta resultera i missförstånd. 
Därför har det varit en viktig avgränsning att inte betrakta pedagogernas berättelser varken 
som konstant fakta eller att förutsätta att de har en gemensam syn om olika begrepp bara ge-
nom att använda dessa, de skulle med största sannolikhet förändras i relation till varandra och 
olika kontext. Studien lägger istället stor vikt vid att försöka förstå på vilka sätt de talar om 
klang och sound, vad begreppen innebär för varje enskild pedagog och vilka paralleller finns 
mellan dem oavsett språkbruk. 
 
På ett sätt är det här en studie om fyra sångpedagoger i egenskap av människor och deras ar-
bete med människor. Det sociokulturella perspektivets grundpelare vilar på att kunskap föds i 
relationen mellan just människor och deras relation till sig själva. Denna studie undersöker 
sammanhanget mellan det sociokulturella perspektivet på lärande och pedagogernas förhåll-
ningssätt till arbetet med klang och sound i sångundervisning. Pedagogernas genretillhörighet 
blir mindre intressant eftersom den kategoriserar olika sångteknik på ett generellt plan, den 
beskriver inte den unika bakgrund som varje pedagog har byggt sitt förhållningssätt på. På så 
vis avgränsas denna studie till hur just dessa pedagoger förhåller sig till klang och sound när 
de berättar om sitt helhetliga arbete, det är en studie kring deras tankar och inte det praktiska 
arbetet. 
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2.4 Genus  
Önskan är att hitta gemensamma beröringspunkter mellan pedagogerna. Möjligen skulle ett 
bredare urval i förhållande till kön komplicera studiens syfte då kön kan vara en bidragande 
faktor till olikartad social bakgrund som i sin tur påverkar pedagogens utgångspunkt, i detta 
fall tankarna om sin undervisning. De eventuella likheter och skillnader som hade framkom-
mit genom ett bredare urval av informanter hade möjligen varit svårt att problematisera ut-
ifrån könstillhörighet då urvalsgruppen som helhet inte är tillräckligt stor. Jag anser därför att 
denna parameter i relation till studiens omfattning inte är av tillräckligt värde för att ge några 
relevanta resultat. Urvalet grundas på två faktorer, dels pedagogernas rykten som skickliga 
sångpedagoger samt att de är generösa i samtal som rör deras undervisning. Att urvalet endast 
representerar det kvinnliga könet är en tillfällighet utifrån de rekommendationer jag har fått 
genom mina förundersökningar och därmed inget medvetet val, jag har prioriterat mina urval 
utifrån andra kriterier än genus eftersom jag anser att dessa är av större vikt där jag i förväg 
har försökt säkerställa att just dessa informanter öppnar upp för möjligheter till en mer kvali-
tativ insyn om deras tankar.  
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3. Teoretisk bakgrund   
I denna del av studien kommer jag först att göra ett försök att definiera begreppen klang och 
sound då dessa är en central del av studien. Därefter ges en kortfattad översikt på röstinstru-
mentets uppbyggnad och funktion. Vidare kommer ett fördjupande avsnitt om klang och 
sound, där begreppen diskuteras mot olika sångteknisk litteratur på området. Den avslutande 
delen handlar om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, först om den kroppsliga intuitionen 
genom Timothy Gallweys tankar om det inre spelet, och därefter genom två författares tolk-
ningar av Vygotskijs teorier om lärande.  
 

3.1 Begreppsdefinition av klang och sound  
Genom studiens gång har definitionen av olika begrepp varit en återkommande tolkningsfrå-
ga. I resultatkapitlet kommer jag att redogöra för sångpedagogernas definition om vad be-
greppen klang och sound innefattar i fråga om utmärkande karaktärsdrag och i viss mån tek-
niska aspekter. Detta avsnitt gör ett försök i att definiera begreppen klang och sound med 
bakgrund av litteratur och uppslagsverk. Avsikten är att konkretisera vad begreppens klingan-
de innehåll egentligen innefattar och se om det finns några entydiga svar som beskriver inne-
hållet.  
 
Klang beskrivs på NE.se på följande vis: ”Klang, ljudet av en komplex ton, vilken är upp-
byggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med 
frekvenser som bildar en harmonisk serie” (NE.se, http://www.ne.se/klang, hämtad 5 maj 
2012). När det gäller rösten kan det liknas vid det som Sundberg (2001) skriver om att 
klangen består ett spektrum av deltoner där vissa formanter blir förstärkta beroende på hur 
klangrummet där ljudet färdas ser ut. Lindblad (1992) beskriver sångrösten ur ett klassiskt 
sångarperspektiv, han menar att strävan efter en viss klangfärg skiljer sig för sång i och med 
det faktum att en sångare behöver göra sig hörd över en orkester. I samband med det nämner 
han att olika röster har olika starka formanter på olika vokaler och frekvensområden, genom 
att filtrera på ett visst sätt i artikulationsapparaten kan sångaren förstärka energin inom ett 
visst frekvensområde och på så vis balansera rösten för att få en övertonsrikedom genom hela 
registret. Klangfärgen kan därmed skilja sig beroende på hur ansatsröret förändras på NE.se 
kan man läsa hur olika klang skiljs genom klangfärgen: ”klangfärg, egenskap hos en klang, 
som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka. Om 
två toner alltså låter olika, trots att de är lika i tonhöjd och ljudstyrka, skiljer de sig i klang-
färg” (Sundberg, u.å., http://www.ne.se/klangf%C3%A4rg, hämtad 9 juni 2012). Sadolin 
(2006) beskriver hur olika klangfärg dels kan ändras genom ansatsrörets form samt genom 
olika slutning i stämbanden. Hon menar också att en bra sångare ofta känns igen på en homo-
gen klangfärg genom hela registret. Dock påpekar hon att det personliga valet av klangfärg 
bör gå före olika ideal och preferenser. Det gör sångaren genom att experimentera med 
klangen, för rösthälsan bör dock sångaren alltid utgå från de tre grundprinciper som finns be-
skrivna i hennes bok Komplett Sångteknik, de är: stöd, öppet svalg och en icke spänd käke.  
 
Sound är ett vanligt förekommande begrepp inom de afroamerikanska genrena. Zangger 
Borch (2005) menar att sångarens identitet i hög grad bygger på ett unikt sound. Han beskri-
ver även sound i olika musikstilar, där det finns generella preferenser om hur sångaren oftast 
låter i dessa, bland annat så nämner han att soundet brukar var mer nasalt bland soulsångare. I 
hans beskrivningar används både ordet sound och klang för att beskriva de skillnader som 
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finns i klangfärg, kvalité och artikulation (Zangger Borch, 2005). Sound som härstammar från 
engelskan och översätts på svenska till ”ljud”, när termen används i svenska språksamman-
hang beskriver den oftast en hel ljudbild, på NE.se kan man läsa följande: ”sound, musikterm, 
oftast använd om en klanglig helhetsupplevelse (ljudbild) av främst jazz och populärmusik” 
(NE.se, http://www.ne.se/sok?q=sound, hämtad 5 maj 2012).  
 
Begreppet klang kan alltså innehålla allt det som rösten producerar i varierande form av kvali-
té och klangspektrum men det kan även vara en benämning för en viss preferens om klangfärg 
i förhållande till individ och ändamål, till exempel för att höras över en orkester. När det gäll-
er användningen av begreppet sound i det svenska språket, syftar benämningen oftast inte till 
ett specifikt klangspektrum, ändå kan den precis som klang innehålla preferenser om spekt-
rumets färg och innehåll, till exempel att en soulsångare är mer genrekorrekt om soundet är 
lite nasalt. 
 
Sound är därmed en samlad term för att förklara de individuella klangval som både enskilda 
musiker och musiker i grupp väljer att använda, främst inom den afroamerikanska traditionen. 
Begreppet nämns eller används inte enligt mina efterforskningar i litteratur som behandlar den 
klassiska sångtraditionen. Soundet är samma sak som hur det låter, till exempel att soundet är 
personligt, skört eller rått. Att begreppet är mindre vanligt förekommande i sånglitteratur till 
skillnad från klang, beror troligtvis på att termen i svenska språksammanhang är relativt ny.  I 
den litteratur som finns på det afroamerikanska området i svensk sånglitteratur används både 
begreppet klang och sound för att beskriva ljudet i samband med röstanvändning. Att begrep-
pet har tillkommit i terminologin, visar på ett behov att i de afroamerikanska genrerna sätta ett 
namn på det som i klassisk litteratur inte skulle benämnas som klang men som ändå beskriver 
ljudets sammansättning. Hur denna språkproblematik ser ut i engelsk eller amerikansk sånglit-
teratur är inte i denna studie klarlagd. Det faktum att begreppen används för att beskriva både 
liknande och vitt skilda röstljud innebär en problematik i sig som är svår att utläsa. I denna 
studie ges inblick om i vilka sammanhang dessa fyra sångpedagoger använder termerna, om 
de skiljer dem åt eller om de anser att båda begreppen beskriver klangfärgen oavsett genre, i 
en studie av fyra andra pedagoger hade troligen utfallet om begreppens innebörd sett helt an-
norlunda ut. 
 
Eftersom både klang och sound har likartad funktion i begreppsbemärkelsen; dvs. att beskriva 
det slutgiltiga klangspektrum som har formats genom dels det råmaterial som finns i röstkäl-
lan samt den förädling som har skett genom artikulationsapparaten, blir pedagogernas förhåll-
ningssätt till dem intressant då både klang och sound i hög grad påverkar hur en sångare låter. 
All sorts klang kan konstrueras på olika vis och ändras genom ansatsröret, artikulatorerna och 
kroppens anspänning, form och utseende, detsamma gäller sound. Just därför är det intressant 
att resonera kring dessa två begrepp ur ett helhetsperspektiv, de tekniska inställningarna för 
olika klangspektrum genom klang och sound har oändligt med variabler, frågan är vilka av 
dessa som pedagogerna upplever vara av störst vikt. För en sångare är instrumentet helt unikt 
och det finns inga digitala effekter i kroppen som kan ändra på det ljud som når lyssnaren. De 
gemensamma beröringspunkter som finns i förhållningssättet till dessa begrepp i relation till 
det unika instrument som sångrösten är blir på så vis en utgångspunkt för hur arbetet med 
dessa sker, oavsett genre. Syftet med studien är inte att utkristallisera begreppens innebörd, 
eftersom denna uppfattning på många sätt är en personlig upplevelse, dock kan studiens syfte 
att hitta gemensamma beröringspunkter hos pedagogerna kring hur de förhåller sig till sånga-
rens identitet i rösten genom olika klangspektrum bli enklare att överskåda om uppfattningen 
om dessa begrepp synliggörs hos pedagogerna som ingår i studien. 
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3.2 Röstens anatomi, fysiologi och känslomässiga uttryck 
Det finns tre viktiga delar för att beskriva röstens helhet, Andningsapparaten, Struphuvudet 
och Artikulationsapparaten. Rösten är förenklat uttryckt en produkt av denna trestegsmodell 
(Lindblad, 1992). Sångteknik är ett samlat uttryck för metoder som behandlar hur och varför 
en sångare bör behandla instrumentet på ett visst sätt. Idealen och verktygen för dessa inställ-
ningar skiljer sig inte bara mellan olika tekniker utan i viss mån även individer. Detta avsnitt 
handlar dels om röstens grundläggande beståndsdelar och funktion, men även om övergripan-
de skillnader i olika sångtekniks syn på klang och sound. Den sista och avslutande delen i 
detta avsnitt berör rösten som uttrycksmedel, och i viss mån hur röstens klangspektrum för-
ändras genom olika känslouttryck och bildar röstens klangspråk. 
 

3.2.1 Röstkällan 
I nära relation till det arbete som sker i struphuvudet hör luftströmmen som ger upphov till 
stämläpparnas svängningar. Luftströmmen är ett direkt resultat av det arbete som sker nedan-
för struphuvudet i andningsapparaten, i sångsammanhang brukar det kallas för stöd. Detta 
avsnitt behandlar kortfattat funktionen kring detta arbete.  
 
Andningsapparaten är det maskineri som sköter in och utandning. Genom att aktivera 
bröstmuskulaturen och en av våra viktigaste inandningsmuskler, diafragman som sitter fäst 
hela vägen runt nedre revbenskanten sugs luften in i lungorna. Det beror på att diafragman 
sänks när den aktiveras och lungorna som är fästa vid nedersta revbenen följer efter (Lind-
blad, 1992). Sadolin (2006) beskriver diafragman som en utfälld fallskärmsliknande muskel 
som delar in bålen i två våningar. När den spänns sänks golvet på översta våningen till fördel 
för luften, det gör att inälvor, matsäck och ryggplatta trycks nedåt och utåt vilket ofta kommit 
att kallas för att andas med magen. Utandning sker genom att spänna av diafragma och bröst-
muskulaturen, då lyfter golvet igen eftersom diafragman återgår till sitt viloläge, således pres-
sas luften ut genom lungorna då dragkraften inte längre finns kvar. Lindblad (1992) beskriver 
hur sångaren genom att fortsatt aktivera bröst, buk, rygg och diafragma förlänger utandnings-
cykeln (Lindblad, 1992). I praktiken innebär det att sångaren genom ett balansarbete mellan 
ovan nämnda inandningsmuskler håller tillbaka utandningsluften. Det kan göras med förnim-
melsen av att fortsätta andas in trots att luften långsamt går ut (Zangger Borch, 2005). Balans-
arbetet behövs för kontrollera det subglottiska trycket eftersom det påverkar både ljudets 
klangfärg och dynamik (Lindblad, 1992). Sundberg (2001) beskriver hur luftflödet genom 
glottis påverkar både sång, tal och det subglottiska trycket: 
 

Ett minimalt luftflöde antas ofta vara ett kvalitetskriterium för sångteknik – ju duktigare sångare, dess 
mindre luftflöde (…) Å andra sidan blir det ju alldeles galet om man utan inskränkningar anammar 
principen ”ju bättre sångteknik desto mindre luftflöde”. En enkel och säker väg till ett minskat luftflöde 
är att knipa igen glottis hårt och sedan höja subglottiska trycket, så att fonationen ändå kommer igång. 
(Sundberg, 2001, s. 56) 
 

Det Sundberg beskriver är det som sker vid pressad fonation. Sångaren puttar aktivt på luften 
med mellangärdet och snörper ihop svalget för att stämbanden ska kunna hålla emot (Sund-
berg, 2001). Vid sång är detta inte att föredra, det sliter på stämbanden att arbeta mot ett högt 
tryck och stödet är viktigt för att aktivt minska och hålla ett jämt tryck, vidare får stämbanden 
mer plats att röra sig i struphuvudet genom förnimmelsen av att hålla svalget öppet. Spän-
ningar i svalget gör ofta att sångaren anstränger sig ytterligare för att nå tonerna vilket i sin tur 
genererar fler spänningar och försvårar stämbandens arbete (Sadolin, 2006). Lindblad (1992) 
menar att skador som kan uppstå på stämbanden med fördel kan förebyggas med andningsöv-
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ningar, andningen och struphuvudet har nämligen ett tätt samarbete. Han skriver om två typer 
av andning, buk-flank-andning och andning begränsad till bröstkorgens övre region. Lindbad 
menar även att andningen är en mer konkret kännbar del av röstfunktionen och enklare att 
lokalisera fysiologiskt jämfört med det finmekaniska arbete som sker i struphuvudet (Lind-
blad, 1992). Vid buk-flank-andning bildas en dragkraft i luftstrupen som drar struphuvudet 
lätt nedåt, det kallas trakealdraget och genom att behålla detta drag kan sångaren undvika 
pressad klang och få en flödigare fonation eftersom stämbandsrörelserna blir mer jämna (Elli-
ott, 2011).  
 
I Struphuvudet bildas röstljudets råmaterial genom ett finmekaniskt arbete i stämbanden och 
omkringliggande muskulatur, brosk och ligament (Lindblad, 1992). Stämbanden sitter i botten 
på struphuvudet som är rörligt både uppåt och nedåt från sitt viloläge (Elliott, 2011). Dess 
uppgift är både att skydda och manövrera stämbanden så att vi kan hålla dem öppna när vi 
andas och föra dem samman när vi vill, ljuda, tala eller sjunga. Den springa som bildas mellan 
stämbanden kallas för glottis. En bit ovanför glottis sitter fickbanden, de har inte samma 
egenskaper som stämbanden och brukar vanligtvis inte vibrera i samband med fonation dock 
händer det att de slinker med, ljudet som uppstår kännetecknas av ett skrovligt ljud (Lindblad 
1992). Fickbanden har en skyddande egenskap och lägger sig över stämläpparna vid hård an-
strängning, de kallas ibland för de falska stämläpparna och används som en effekt bland rock, 
pop och jazzsångare. Dock ska dessa användas med försiktighet då de kan medföra slitage vid 
felanvändning (Sadolin 2006). Röstapparatens beståndsdelar arbetar alltså i ett avancerat sam-
spel där olika krafter i kroppen har en avgörande inverkan på klangen. En ton uppstår genom 
vågrörelsen som bildas i stämbanden när luft strömmar från lungorna. Klang, tonhöjd och 
dynamik avgörs genom både andningsapparatens arbete och struphuvudets inställningar vilket 
ger upphov till olika lufttrycksvariationer. Genom den slutning som sker i glottis är vissa av 
deltonerna redan i råmaterialet mer eller mindre framträdande, det har att göra med framför 
allt två aspekter, dels vilken längd av stämbanden som används, dels på vilken bredd de sluter 
(Lindblad, 1992). Vågorna ger mikroskopiskt små luftströmsvariationer och det är inte bara 
en utan en mängd olika. Deltonerna som de även kallas har alla en egen sinuskurva som till-
sammans utgör klangens sammanlagda vågform, tillsammans uppfattas de som en ton (Sund-
berg 2002). Vidare påverkas ljudet av artikulationsapparaten som beskrivs mer utförligt i 
nästa avsnitt om röstens klangspråk. 
 

3.2.2 Röstens klangspråk. 
Den unika klangfärg en individ har i sin röst grundas i de fysiska förutsättningar som perso-
nen har. Saker som spelar in är bland annat kroppsstorleken och stämbandens längd där man 
ibland kan höra en generell skillnad beroende på personens etiska ursprung. Framförallt bildas 
den personliga klangen i ansatsröret (Zangger Borch, 2005). Av olika anledningar kan 
klangen i tal och sång hämmas eller klinga mindre fritt från ursprunget, det beror på att sånga-
ren kanske inte utnyttjar sina röstresurser på bästa sätt. Artikulationen, dvs. formningen av 
ansatsröret går att förändra och på det viset kan man också förändra sin klang (Elliot, 2011). I 
detta avsnitt tittar vi på de variabler som bidrar till den mängd möjligheter det finns att variera 
klangen. Dessa val bildar hos varje individ ett unikt klangspråk där sångarens uppsjö av val-
möjligheter kan liknas vid den mängd språk och dialekter som finns, generella skillnader går 
att finna i olika genre och ideal dock gör denna studie inte några djupgående analyser över 
dessa. 
 
Lindblad (1992) beskriver artikulationsapparaten som ett filter. Det råmaterial som bildas i 
glottis är ljudkällan som på väg ut genom artikulationsapparaten stöter på ojämnheter, det gör 
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att vissa övertoner förstärks och andra försvagas vilket bildar det slutliga röstljudet eller 
klangfärgen. Genom att förändra ansatsrörets form kan vissa frekvenser förstärkas i tonen och 
andra hållas tillbaka. Elliott (2011) menar att detta är något vi alla gör dagligen, för att göra 
oss förstådda. När inställningen av t.ex. tunga och läppar ändras på ett specifikt vis, formas 
vokalen ”a”, för att forma vokalen ”i" måste vi därför ändra på inställningarna (Elliot, 2011). 
Nyttan med denna kunskap för en sångare har fler dimensioner än de som Elliott beskriver i 
samband med språkljud, det beror på en mängd akustiska regler som bestämmer klangfärg. 
Grundläggande i dessa är att ett stort rum gör klangfärgen mörkare och ett litet rum gör den 
ljusare. Det betyder till exempel att en person vars ansatsrör är stort i sin tur också har en 
mörkare klangfärg än den som har ett mindre ansatsrör. Ansatsrörets utseende är utgångsläget 
som sedan går att förändra och därmed även klangfärgen. Den påverkas även av rummets 
densitet, dvs. om väggarna är mjuka eller hårda. Helheten manövreras genom artikulatorernas 
position och spänning. Rörelserna utlöser i vissa fall en kedjereaktion mellan dem och sånga-
ren kan bara i viss mån isolera delarna för att göra olika förändringar i ansatsröret (Sadolin, 
2006). Inställningen av artikulatorerna möjliggör alltså en mängd klangfärger för sångaren att 
variera det råmaterial som produceras i glottis, det är också här många sångtekniker tvistar 
kring det mest hälsosamma och vackra sångidealet. 
 

3.2.3 Känslan i klangen 
Sundberg (2001) har ägnat en del av sin bok Röstlära kring ämnet ”Sinnesstämning i tal och 
sång”. Han har huvudsakligen undersökt klassiskt skolade sångare och sångerskor i undersök-
ningen om sång men eftersom talet ligger nära de artikulatoriska företeelser som ligger till 
grund för jazz, pop och rockartikulation i afrosång kan man ändå anta att de likheter och skill-
nader som han beskriver mellan tal och sång till viss del förmedlar om det finns väsentliga 
skillnader mellan klassisk och afroamerikansk klangfärg och artikulation när det gäller att 
gestalta det känslouttryck som sångaren vill förmedla. 
 
Rösten och satsmelodin i en enda kommentar säger mycket om personen bakom den, den sä-
ger mycket om det specifika tillfället, både känsloläge och attityd vävs in. Tonläge och melodi 
avslöjar om det är en fråga eller ett påstående, något självklart eller oväntat. Ofta snappar vi 
snabbt upp de små variationer som rösten yttrar bakom orden utan att ens tänka på det. Den 
undersökning som Sundberg grundar en del av sin text på är gjord på 60-talet av Lieberman 
och Michaels. Inspelade röster med olika sinnesstämning spelades upp för testpersoner varpå 
forskarna tog bort delar i fonationsfrekvensmönstret dvs. tonfallet. Undersökningen utfördes i 
olika stadier för att ta reda på vilka komponenter som verkade vara av störst betydelse för att 
bestämma en viss sinnesstämning. I studiens första stadie togs texten bort för att undersöka 
om tonfallet kunde väga upp ordens faktiska innehåll och det visade sig att nästan häften av 
lyssnarna bara genom att lyssna på tonfallet kunde känna igen den avsedda sinnesstämning 
som förmedlades. När forskarna jämnade ut ljudstyrkan verkade resultaten inte påverkas 
nämnvärt förutom i framställningen av fruktan, för att identifiera denna sinnesstämning ver-
kade lyssnarna ha ett större behov av att höra dynamikskillnader då fruktan innehar en mer 
expressiv variation i artikulationen jämfört med andra sinnesstämningar i tal. Då de lägre fo-
nationsfrekvenserna togs bort kunde endast en fjärdedel av lyssnarna identifiera känslan och 
när de till sist skapade en konstant fonationsfrekvens var det mindre än en femtedel av test-
gruppen som identifierade den avsedda sinnesstämning som blivit inspelad. Annan forskning 
visar även att lyssningsgrupper oavsett om de kunde det talade språket i undersökningarna 
eller ej, förstod den bakomliggande sinnesstämning som låg till grund för den text som pre-
senterades. Det visade sig inte helt oväntat att resultatet i studien kring sångens uttryck likna-
de de som var i tal. Den kategori av sinnesstämning som verkade svårast att gestalta genom 
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sång var glädje. Det verkade som att kännetecknen för denna känsla genom tonens spektrum 
och artikulation i sång var svåra att urskilja för testgruppen, i motsats till undersökningen om 
sinnesstämning i tal (Sundberg, 2001). Med utgångspunkt för de studier som Sundberg pre-
senterar verkar således sinnesstämning och känslouttryck onekligen vara ett bra sätt för sånga-
ren att utforska sina möjligheter att förändra klangfärgen. 
 

3.2.4 Känslans fysiska effekter på kroppen 
Att känna sig duktig och leva upp till sina egna och andras förväntningar kan ibland bli till ett 
hinder för att våga ta plats och känna tillgång till rummet i både fysisk och psykisk mening. 
Känslor har en direkt inverkan på vår kropp och vårt uttryck, ibland är det inte bara positivt, 
vår kropp och mentala idévärld kan ställa sig i vägen för att vi ska ha tillgång till hela vår 
kropp och vårt känsloliv. Jönsson och Löfgren (2011) har i sin bok Att utmana stressen be-
skrivit hur kropp och psyke agerar och interagerar i samband med stress, det kan i förläng-
ningen påverka såväl vår psykiska som vår fysiska hälsa och skapa hinder i tillgången till en 
avspänd kropp. Arder (2004) är en norsk lektor i sång, hon arbetar som sångpedagog och har 
även skrivit boken Sangeleven i fokus. I boken skriver hon om sången i förhållande till kropp 
och andning och menar att fri andning är en förutsättning för god rösthälsa. För att få en fri 
andning krävs det att kroppen är i balans och har en låg tyngdpunkt. Hon beskriver kroppens 
mittpunkt som utgångspunkt för att få en fri andning. Arder menar att vi i den västländska 
kulturen har en tendens att räta på oss, vilket ofta får som konsekvens att tyngdpunkten för-
flyttas uppåt och ger spänningar i rygg och nacke. Arder beskriver i samband med det hur 
individens hållning och andning till stor del har med den kulturella kontexten att göra, arv och 
erfarenheter spelar stor roll för hur individen förhåller sig till sin kropp och andning. Bak-
grunden till en låst andning är enligt Arder komplicerat, och speglar till stor del individens liv 
både ur ett historiskt, dagligt och känslomässigt perspektiv. För att sångaren ska komma i 
kontakt med sina känslor behövs ett aktivt arbete med en fri andning, Arder skriver: 
 

Når pusten blir fri, vil vi lettere komme i kontakt med fölelsene våre. Idet kunstnerlisk innlevelse og ut-
trykk er det samme som å gå inn i og eksponere forskellige typer fölelser, er det dermed enda en grunn 
for en som synger, i tillegg til den rent stemmefysiologiske, til og jobbe med riktig pust. (Arder, 2004, 
s. 100) 
 

Som Arder beskriver i citatet ovan är det viktigt för en sångare förutom av de rent fysiologis-
ka aspekterna att ha tillgång till andningen eftersom den är kopplad till känslorna. Uttryck och 
inlevelse i sång grundas i känslouttryck och dessa är svåra att komma åt om inte andningen 
fungerar. Arder skriver även att alla impulser, känslor och reaktioner som trycks undan speg-
las i andningen, även hur vi förhåller oss till våra känslor speglas i den. På så sätt kan en fri 
andning dels användas för att låta känslorna komma fram samt vara ett tecken på att känslor 
hålls tillbaka då den är mindre fri.  
 

3.2.5 Balans mellan teknik och känsla i sång 
Sinnesstämningen har en stor inverkan på sångens funktion, klang och uttryck både psykolo-
giskt och fysiskt. Detta avsnitt ger exempel hur några olika röstforskare och pedagoger förhål-
ler sig till balansen mellan teknik och känsla. Fokus i detta kapitel ligger i att undersöka om 
det finns en huvudsaklig tyngdpunkt i deras beskrivningar av sångtekniska metoder gällande 
denna balans. Litteraturen i detta kapitel visar att känslan i sången i slutändan är viktigast, 
men att metoderna för att nå dit i viss grad skiljer sig åt där fokus på teknik är mer eller mind-
re viktig i respektive metod.  
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Cathrine Sadolin (2006) ger i sin bok Komplett Sångteknik en djupgående teknisk insyn i 
den metod som hon har utformat. Boken beskriver fyra funktioner, Neutral, Curbing, Overd-
rive och Belt. Med dessa fyra funktioner menar Sadolin att sångaren på ett tekniskt korrekt 
och hälsosamt sätt kan forma rösten efter smak och tycke i alla genrer. Hon beskriver hur en 
sångare kan hitta klangfärg genom att ändra sitt ansatsrör och göra effekter på funktionerna 
såsom, rassel, growl, luft och ornamentik. Sadolin skriver även om olika röstproblem och 
möjliga åtgärder. I kapitlet om uttryck skriver hon att boken är utformad med fokus på teknik 
men att hon i samband med det vill påpeka att tekniken inte har något självändamål. Det är 
viljan att berätta något och uttrycka sig som är viktigast:  
 

Teknikerna i boken är uteslutande avsedda som REDSKAP att uttrycka sig med och klangalternativ för 
att skapa det uttryck man önskar (…) förutsättningen för att sången utvecklar sig till en konstnärlig upp-
levelse är, att sångaren ser till att uttrycket är så helgjutet som möjligt och inte stör publiken och stäm-
ningen genom att falla ut ur sin historia, sin figur eller sitt uttryck. (Sadolin, 2006, s. 216) 

 
Sadolin beskriver även metoder för att hitta uttrycket genom analys av sången och vad den 
vill säga. Hon menar att analysen är viktig för att gestaltningen av sången ska få en helhet. 
Därefter kan sången få ett eget liv där sångaren upptäcker nya sidor i det som gestaltas. Sång-
arens förståelse för det hon vill säga gör det enklare att hitta och fullända uttrycket. 
 
Thomas Hemsley (1998) kommer från England har varit en sångare inom den klassiska re-
pertoaren i mer än 40 år. Efter att han slutade turnera som musiker, började han undervisa och 
föreläsa (Hemsley, u.å.,http://thomashemsley.org/biography.html, hämtad 1 maj 2012) Han 
har skrivit boken Singing & Imagination. Bokens ingångspunkt på sångteknik är inte av det 
tekniska slaget, han utelämnar de anatomiska och fysiologiska aspekterna i beskrivningarna 
om sin metod. Han menar att boken inte är ämnad att vara en manual för god röstproduktion 
utan fokuserar istället på hur individens basala kunskaper kan knyta an till utvecklingen av 
rösten. Tillvägagångssättet för att göra det är genom fantasi, känslor och emotioner. Daniels-
son (2011) har gjort en kvalitativ forskningsstudie på C-nivå kallad Hjärtans röst, där har hon 
haft Hemsleys tankar som litteraturmetodisk bakgrund. Genom intervju och observation av tre 
sångpedagoger har hon ställt resultaten om deras pedagogiska metoder mot Hemsleys teorier 
om fantasin som pedagogiskt verktyg för både student och lärare. Beståndsdelarna i sången 
utgår från två delar, impuls och intention. Danielsson (2011) skriver: 

 
Impulsen består av viljan och behovet att uttrycka sig genom tal/sång. Intentionens roll utgör det man 
vill förmedla, innehållet och syftet i det som ska sjungas. Impulsen ger sången dess nödvändiga energi, 
och intentionen styr sedan energin. Sångarens interpretationsarbete innebär att klargöra intentionen med 
det som ska förmedlas genom sång. Impulsen handlar om att väcka de känslor som ska förmedlas i sång 
och intentionen formar och styr innehållet. Befruktningen av dessa två sker genom en reaktion i krop-
pen inför ansatsen, tillsammans med inandningen. Vid impulsen är kroppen alert, hållningen är varken 
överspänd eller för slapp, kroppen är redo att reagera. (s. 16) 

 
Danielssons slutsatser för studien är i enighet med Hemsleys tankar, att interpretation och 
teknik inte bör behandlas som skilda ting i sångundervisning. Anledningen till detta är efter-
som sång i grunden bottnar i viljan att uttrycka en känsla. 
 
Daniel Zangger Borch (2005) är en av Sveriges mest kända röstforskare inom Rock, Pop och 
Soulgenren. I boken Stora Sångguiden beskriver han röstens anatomi och fysiologi på ett 
grundläggande plan, han skriver om allt från röstvård och sväng till artikulation och sound, 
boken riktar sig framför allt till sångare som inte sjunger klassiskt. Zangger Borch menar att 
boken kan vara ett hjälpmedel för att förstå hur rösten fungerar och att hitta verktyg för att 
utvecklas, samtidigt säger han att den bästa vägen att hitta sitt personliga sätt att uttrycka sig 
är genom att härma. På så vis kan sångaren identifiera särskilda beståndsdelar i det som efter-
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söks, och i de fall det inte fungerar kan en sångpedagog eller boken vara en hjälp att hitta 
verktygen. Boken har en liknande beskrivning för interpretation som Sadolin har i sin bok, 
sångaren behöver fördjupa sig i text och musik för att kunna återge vad den handlar om. Ge-
nom hela boken ges exempel på hur sångaren kan analysera både sin rösts möjligheter samt 
musiken och sångernas innehåll för att hitta vägen till sitt sound och uttryck. Zangger Borch 
(2005) skriver: ”Du bör vara så röstmässigt driven att inga uttryck du önskar utföra är för svå-
ra att återge. Först då kan du känna dig helt fri i din förmåga att tolka musikaliska signaler” (s. 
84). Han menar att röstens utveckling slutar när sångaren inte undersöker de vida möjlighe-
terna, sånglig frihet är oändlig där olika sätt att hantera rösten ibland kräver en djupare teknisk 
kunskap för en hälsosam röstanvändning. 
 
 
Johan Sundberg (2001) gör även ytterligare analyser utifrån resultatet gällande förhållandet 
mellan känslor och teknik. Han menar att relationen mellan sångpedagog och student troligen 
har stor inverkan på sångarens resultat. En trygg och avslappnad relation påverkar röstan-
vändningen positivt. Känslor påverkar den fina muskulatur som finns i sånginstrumentet. Han 
beskriver även om de faror som kan uppstå om sångpedagogen använder allt för detaljerad 
terminologi:  
 

En fara med mera sakligt inriktad terminologi, som talar om käköppning, läpprundning, larynxhöjd, 
tungform osv., kan vara att elevens uppmärksamhet inriktas på sådana omusikaliska medel istället för 
på det väsentliga målet; musicerandet. (…) I många fall kan man ana vad vanliga sångpedagoguttryck 
betyder, även om de kan förefalla litet blommiga. (Sundberg, 2001, s.168) 

 
I anslutning till frågan om vilken ingångspunkt en sångpedagog har till bruket av detaljerad 
terminologi vill Sundberg också påpeka att det verkar som att det finns två typer av sångare 
och de finns på alla musikaliska nivåer. Vad som skiljer dem åt är deras förhållande till tekni-
ken, där den ene arbetar efter intuition och vet sällan vad han gör tekniskt medan den andre är 
mer analytisk och medveten om vad och hur han gör det. Det är viktigt att sångundervisning-
ens huvudsakliga syfte; att forma rösten inte motverkas i samband med dessa olika ingångs-
punkter menar Sundberg. 
 
Per Lindblad (1992) jämför röstljudet med de mimiska muskler som vi har i ansiktet. Det går 
enkelt att snabbt bilda sig en uppfattning om en individs känsloläge bara genom att titta på 
ansiktets gestik. När det gäller rösten fungerar den på samma sätt och kan beskrivas som 
känslornas motsvarighet till ljud menar Lindblad (1992): 
 

En skicklig musiker måste behärska även mikrouttrycken i musikspråket. Felaktigt bruk av dem förtar 
de större linjernas intryck på liknande vis som i tal. Man blir inte medryckt eller övertygad i någotdera 
fallet om inte dessa små detaljer låter äkta. Det är de små, små detaljerna som gör det också i musiken. 
(s. 182) 
 

Genom att lära känna dessa mikrouttryck får musik och sång en mening. När musiken har 
denna ingrediens kan den berika människors liv på ett djupt plan. Lindblad menar att sånga-
rens verktyg för det går att härleda till djupt rotade, biologiskt givna ingredienser och målas 
med små fina penseldrag. Känsla är viktig och en avgörande ingrediens för en helhetlig musi-
kalisk upplevelse på hög nivå (Lindblad, 1992). 
 

3.3 Kroppslig intention för att arbeta med rösten? 
För en sångare är de tekniska detaljer som styr rösten många, därav är de metoder som an-
vänds för att hitta vägar till en hälsosam och kvalitativ röstanvändning också det. En viktig 
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del är lära känna instrumentet, i detta fall kroppen och tankens direkta koppling till kroppens 
fysiska handling. Detta kapitel utgår från Gallweys (1975) bok Tennis -det inre spelet, den 
bygger på hans erfarenhet som coach i tennis. Boken beskriver det inre spelet hos tennisspela-
ren, där tanken och kroppens förmåga att både lura och hjälpa spelaren i praktiska utföranden 
spelar stor roll för goda resultat. 
 
När Gallweys (1975) bok kom ut 1974 var den banbrytande inom tennisspel. Gallwey menade 
att spelaren genom att byta fokus i sitt spel kunde gå från att vara förlorare till vinnare. 
Huvuddragen i Gallweys bok bygger på tanken att omedvetet spela medvetet, intuitivt. Gall-
wey märkte att de spelare han coachade ofta lyckades sämre med sitt spel då de tekniska in-
struktionerna blev för många, och lyckades bättre när de kunde skifta fokus från små detaljer 
till helheten. Genom att spelaren inte lade så stor uppmärksamhet på hur han stod eller förde 
armen genom slaget riktades uppmärksamheten till de saker som var viktigare. Gallwey 
(1975) skriver: 
 

I själva verket är den som spelar omedvetet mycket mera medveten om bollen, banan och motstånda-
ren. Men han sysslar inte med att ge sig själv en massa instruktioner, tänker inte på hur man ska träffa 
bollen, rätta begångna misstag eller upprepa vad han nyss framgångsrikt gjort (…) Så snart han försö-
ker att medvetet styra sin slagkontroll så förlorar han den. (s. 26) 
 

Gallwey menar att parallellt med det spel som sker på banan sker det även ett inre spel, hur 
det inre spelet ser ut beror på vad som sägs inuti spelaren. Gallwey beskriver det som att det 
finns två inre Jag som behöver ha en god relation för att spelet ska fungera. Jag 1 är ordergi-
vare och Jag 2 ordermottagare, om Jag 1 tjatar på Jag 2 exakt om vad han ska göra utan stopp 
tyder det på en dålig tillit dem emellan. Han tror inte att Jag 2 kan utföra ordern. Det innebär i 
längden att förtroendet mellan dem minskar eftersom Jag 2 aldrig får chansen att lyckas, till 
sist tappar han självförtroende och börjar tro att han faktiskt inte kan utföra ordern. Vad Gall-
wey (1975) menar är att Jag 2 bäst kan utföra sina order genom enkla instruktioner och bilder, 
i lugn och ro: 
 

Denna benägenhet att ständigt döma och bedöma kan lätt observeras hos varje tennisspelare. Hans an-
siktsuttryck avspeglar tydligt de tankar som ständigt sysselsätter honom. Efter misslyckade slag rynkar 
han pannan, efter bra slag skiner han upp. Ofta kommenterar han högljutt främst sina missar. ”Se på 
bollen” eller ”rör på fötterna”. (Gallwey, 1975, s. 39) 
 

Dessa instruktioner skapar alltför många uppdrag på en och samma gång i motsats till när 
kroppen som vid enkla uppmaningar ofta reagerar på ett nästan intuitivt sätt.  
 
Gallweys tankar kan på många sätt antas vara del av de inre relationer som beskrivs i Jönsson 
och Löfgrens (2011) bok Att utmana stressen. Att klargöra exakt hur de inre förhållandena ser 
ut är svårt, om inte omöjligt, dock kan det stå klart att dessa i stor utsträckning påverkar vår 
kropp och möjligheter till yttre prestationer. Nästa kapitel kommer att beskriva på vilka sätt 
människans sociala, kulturella och historiska erfarenheter speglas genom både individens inre 
och yttre relationer. För en sångare kan både de tekniska instruktionerna, terminologin och det 
faktum att instrumentet inte är synligt eller kännbart i konkret bemärkelse göra att dessa fak-
torer har stor påverkan på hur hon hanterar och förhåller sig till sitt instrument. Samtidigt är 
rösten det instrument som har använts genom hela människans utveckling. På så vis samspelar 
dessa faktorer och gör sånginstrumentet till ett självklart sätt att kommunicera samtidigt som 
gåtorna bakom funktionen ofta står obesvarade, även de gånger instrumentet fungerar. 
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3.4 Sociokulturellt lärande  
Detta kapitel handlar om människans sociokulturella bakgrund och hur den på olika sätt ligger 
till grund för lärande. Kapitlet grundas i tolkningar av Vygotskijs teori om att människans 
psykologiska processer, dvs. att tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, emotio-
ner och vilja har sitt ursprung i människans praktiska liv och inte i en isolerad inre idévärld 
eller biologiskt nedärvda gener (Strandberg, 2008). Detta kapitel kommer att behandla läran-
det ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på individen. 
  

3.4.1 Individens delaktighet och samspel med omvärlden  
Enligt Strandberg (2008) är världen eller kulturen i sig inte en avskild faktor som påverkar 
människan eftersom den består av människor. På samma sätt är inte heller människan skild 
från världen eftersom hon är en del av den. Hon både skapar, tillägnar sig och omformar värl-
den i växelverkan med den. Förståelsen förändras i takt med att individen utvecklas. På så vis 
omformas hela tiden den personliga utgångspunkten för lärande. Det kräver en känsla av ac-
ceptans från omvärlden om att vara värdig medlem i den sociala kontexten för att fullt ut våga 
delta i det sociala samspelet.  
 
Säljö (2000) menar att kunskap i sig inte är ett konstant ting utan ett resultat av de insikter och 
handlingsmönster som har byggts upp över tid i ett historiskt samhälle. Genom delaktighet 
och samspel med andra människor får individen tillgång till dessa kunskaper och färdigheter. 
Människan som biologisk varelse har under tusentals år sett näst intill likadan ut, däremot 
verkar människans möjligheter att utvecklas utanför dess biologiska möjligheter sakna be-
gränsningar. Sättet att röra sig, tala, diskutera och handla byggs upp i interaktion med andra 
människor. Var, när och hur dessa kunskaper används bygger ny kunskap inför framtiden, 
både för individen och för kommande generationer. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan män-
niskan både genom intellektuella och fysiska verktyg bredda svängrummet för vad hon kan 
göra. Uppfattningen om världen och vad som finns att tillgå i den, grundas i förmågan att ta 
till vara på kunskap och sätta den i relation till de egna erfarenheterna (Säljö, 2000). 
 

3.4.2 Individens tillgång till sociala, intellektuella och fysiska verktyg. 
Relationen till omvärlden sker bland annat genom tal, skrift och fysiska redskap, förhållandet 
till värden är på så vis medierat. Det faktum att dessa verktyg har använt i den yttre världen 
skapar möjligheter för individen att använda och relatera till dem i den inre idévärlden. Ge-
nom medierade kunskaper tränar individen i samspel med omvärlden och kan sedan lyfta in 
det som en del av sin personliga kunskap (Strandberg, 2008). Om tänkande, begreppsanvänd-
ning, bruk och utformning av både fysiska och intellektuella redskap betraktas som delar av 
en mänsklig aktivitet i lärande, blir det tydligt att verklighetsuppfattningen till stor del består 
av ett medierat förhållande till och mellan olika kunskaper (Säljö 2000). Strandberg (2008) 
ger ett exempel på hur barnets livsvärld förändras i relation till utvecklingen av de motoriska 
kunskaperna: 
 

När barnet börjar gå, förändras omedelbart barnets relation till de rum som det tidigare har krupit i. Re-
lationerna till andra människor förändras också när barnet reser sig upp. Den upprätta människan ser 
och kan göra något annat än den krypande. Barnet utvecklar även nya uppfattningar om miljöns olika 
innebörder. Miljö är nämligen inget neutralt. I miljöer finns kunskaper, värderingar, känslor, förvänt-
ningar, livsmönster och artefakter inbäddade. (s. 20) 
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Det Strandberg menar är att lärandet är kontinuerligt, det påverkas av kontexten där allt ifrån 
känslor, förväntade resultat och beteenden ligger inbäddade och bildar en helhetlig kunskap 
om världen.  
 

3.4.3 Individens tillgång till kreativ kunskapsutveckling. 
Mötet med omvärlden sker i en kontext och lärandet i interaktion med varandra däri, trots det 
är kunskapen inte stelbent. Den kan omformas i relation till det redan inlärda och skapar ny 
betydelse för både detalj och helhet (Strandberg 2008). Säljö (2000) skriver om människans 
unika sätt att kommunicera genom språket där kunskaper kategoriseras, ordnas och omformas 
i förhållande till det redan etablerade kunnandet hos varje individ. Utvecklingsmöjligheter 
genom kommunikation och språk går utanför det praktiskt erfarna där språket utgör ännu en 
plattform för kunskapsdelning eftersom det bygger på nedärvda betydelser som ger de språk-
liga begreppen en mening genom sammanhang:  
 

Genom språket har vi också en - i jämförelse med andra arter - unik förmåga att dela erfarenheter med 
varandra. Vårt lärande är således varken styrt av instinkter eller begränsat till vad vi själva funnit ut i 
vår personliga, fysiska kontakt med världen. Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt infor-
mation, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor. (Säljö, 2000, s. 34) 

 
Genom kommunikation kan individen låna och dela kunskap. Hon kan lära om sådant som 
hon inte själv har upplevt men får insikt om, genom andra. I språket ligger en djupare betydel-
se bortom de symboler som tecken som språket har (Säljö, 2000). Betydelsen formas och om-
formas i växelverkan med individens inre kunskap och yttre upplevelser knutna till det sam-
manhang där ordet används. Det gör att ett och samma ord kan ha olika betydelse för olika 
människor eftersom betydelsen är tätt knuten till individens upplevelser (Vygotskij, 1986). 
Genom imitation av föräldern får barnet tillgång till praktiska metoder för kommunikation 
och socialt samspel. Imitationen är en viktig del i det interpsykologiska samspelet. Strandberg 
(2008) skriver: 

 
Ur den mångfald av språkliga aktiviteter som blir tillgänglig för barnet väljer det att imitera det som det 
ännu inte själv klarar av, men kan tillsammans med föräldrarna. De imiterar sådant som står på tur att 
läras in. Vygotskij kallade detta för den proximala utvecklingszonen, den närmast - i förhållande till det 
som barnet kan själv – belägna förmågan. (s. 51) 

 
På så vis provar barnet en aktivitet tillsammans med andra genom imitation. Det blir en platt-
form för övning i det barnet inte kan på egen hand, men kan i samspel med andra. Relationer 
blir en utgångspunkt för det individuella lärandet. Lån av kunskap genom imitation gör att det 
uppstår ett glapp innan kunskapen är integrerad med individen, för att det ändå ska kännas 
meningsfullt krävs det att individen känner delaktighet genom processen. Det gäller även tron 
om att det finns något att lära och möjligheten att göra den till sin egen, Strandberg (2008) 
skriver: 
 

I leken är barnen inte bara aktiva, de är absorberade. De är inte bara delaktiga, de är kreativa huvudper-
soner med rätt att experimentera, utveckla och omforma det som finns. (…) De använder språkliga 
former de ännu inte behärskar, men ändå tydligen behärskar eftersom de använder dem. De gör saker 
tillsammans utan att först veta vad det är de gör, eller varför de gör det de gör, eller hur de skall göra 
det de gör. Aktivitet och delaktighet föregår vetande. (s. 67) 

 
Därigenom kan glappet av ovisshet fyllas, genom lekfyllda metoder får individen rätt att ex-
perimentera, undersöka, utveckla och omforma kunskapen utifrån sitt perspektiv. Individen 
kan vara med och delta i yttre aktiviteter utan att veta vad hon gör, det är i förlängningen en 
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förutsättning för att de inre aktiviteterna ska äga rum. Tron om att det finns något att lära och 
delaktighet i utformningen av experimenten är viktiga element (Strandberg, 2008). 
 

3.4.4 Individens tillgång till sitt jag, mentalt och kroppsligt.  
De sociala sammanhang där människor möts och delar kunskap sker alltid i en kontext. Det 
kan vara kulturellt, specifika rum eller platser. Ta exemplet att lära sig läsa, det hade varit 
omöjligt i en värld utan texter (Strandberg, 2008). Individens personliga erfarenheter och upp-
fattning om vad omgivningen förväntar sig styr många gånger handlandet i olika situationer, 
signalerna behöver tolkas och omformas till något som blir greppbart. Det bygger i sin tur på 
sociala traditioner, kunskap och antaganden om de människor individen möter och utgör 
grunden för det som sker i detta möte (Säljö, 2000). 
 
För att ha möjlighet att omforma kunskapen och både skapa och använda verktyg i samspel 
med världen behöver individen känna tillgång. Det kräver tillgång till verktyg, sociala sam-
spel och det rum där hon befinner sig. Om människorna som individen möter bjuder in till 
samspel känner individen sig kompetent genom det ingivna förtroendet. Den som inte känner 
denna tillgång vågar inte upptäcka rummet på samma sätt, och kan därmed inte använda de 
verktyg som finns, varken i det fysiska eller psykiska rummet. En positiv lärmiljö speglas av 
acceptans och inbjudande samspel, om individen däremot inte känner sig accepterad minskar 
också individens acceptans och förtroende till vad hon vågar och tror om sina möjligheter att 
utvecklas (Strandberg, 2008).  
 

3.4.5 Individens begränsningar och hinder för en positiv kunskapsutveckling. 
Strandberg (2008) beskriver i början av sin bok Vygotskij i Praktiken en självupplevd händel-
se som ger en bild om hans tolkning över förlorade lärtillfällen. Det hade varit åska och därför 
hade elsystemet slagits ut, vinden var så stark att både takpannor, lador och grindstolpar drogs 
med, även elstängslet runt hästhagen låg på marken. Då han kom fram för att laga stängslet 
stod hästarna snällt på andra sidan stängslet – som inte fanns. De betedde sig som vanligt, 
bockade och neg precis ovanför den punkt där elstängslet vanligtvis satt, men inte längre 
gjorde. Elstängslet fanns i hästarnas inre föreställningar och därför tog de inte sig friheten att 
gå utanför detta (Strandberg, 2008).  
 
Till sist ägnas detta kapitel Säljös (2000) lite motsägelsefulla tanke om att lärande inte alltid 
är av godo. Vid första tanke kan det verka märkligt eftersom lärande ofta förknippas med en 
positiv utveckling av kunskap hos människor. Vid närmare eftertanke kring det sociokulturel-
la lärandet där människan befinner sig i kontinuerlig växelverkan med omvärlden och utveck-
lar sina kunskaper verkar det dock inte konstigt att lärandet inte alltid är av godo. Genom den 
enorma tillgång som finns att prova och lära saker som är farliga för oss, eller skapa föreställ-
ningar om hur vi ska vara, kan vår relation till omvärlden kantas av bekymmer och begräns-
ningar. Det är en naturlig del av det sociokulturella perspektivet att människan lär om allt hon 
möter. Även de saker som inte är av positiv art. 
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4. Metod 
Detta kapitel kommer att beskriva de metodologiska principer och överväganden jag har för-
hållit mig till under studiens gång. Först beskrivs den kvalitativa forskningsintervjuns grunder 
och förhållande till hermeneutikens tolkningsansats. Vidare kommer en beskrivning om hur 
denna sedan har använts för planering, genomförande och analys av intervjuerna. Innan jag 
ger en personlig presentation av studiens informanter beskrivs även på vilka grunder jag har 
gjort urvalet av dem. Avslutningsvis kommer jag att beskriva hur studien är genomförd, och 
etiska överväganden jag har haft genom studiens gång i anknytning till det ovan beskrivna för 
att till sist be ge en liten beskrivning kring mina det språkbruk som används i studien. 
 

4.1 Kvalitativ intervjumetod  
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra sångpedagoger på Musikhögskolan i 
Malmö. Samtalen som samtliga har skett i Musikhögskolans lokaler har även spelats in på en 
dator i programmet Garageband, därefter har de transkriberats ordagrant och analyseras ut-
ifrån en hermeneutisk ansats. Denna studie har till syfte att ge en djupare förståelse inom 
sångpedagogikens område. I början av sin bok beskriver Kvale (1997) två metaforer om 
forskningsintervjuarens roll i intervjuförfarandet, den ena beskrivs som malmletare och den 
andre som en resenär. I sammanhang av min forskningsfråga stämmer den andra beskrivning-
en väl in på min roll inför datainsamlingen. Jag söker berättelser och upplevelser skapade i 
var och en av de intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Dessa berättelser är grundläggande för 
den helhet jag kommer att diskutera och kan dels komma att utveckla men kanske även att 
förändra den kunskap jag hade innan studiens början. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun som metod lämpar sig väl för denna undersökning efter-
som jag vill närma mig informanternas livsvärld på djupet, inom ramen för min förståelse 
med bakgrund i både sånglitteratur och pedagogisk litteratur. Genom att bearbeta datamateria-
let med en hermeneutisk ansats kan min förståelse öka både för varje enskild intervju men 
också för den helhet de bildar tillsammans. 
 
En forskningsintervju, är baserad på ett ämne som intresserar två personer, det som gör att 
detta samtal räknas som kvalitativt och inte kvantitativt är eftersom det bygger på ord och inte 
siffror. Intervjuaren behöver uppmärksamma alla delar i samtalet, både det som är direkt utta-
lat och det som sägs mellan raderna (Kvale, 1997). Ambitionen är att förstå och analysera 
helheter på ett djupare plan. Resultatet från de kvalitativa data som samlas in präglas ofta av 
den som har genomfört arbetet då det bearbetade materialet såsom teoretisk underlag och 
transkriberad text från intervjuer får en helhet grundad i dennes livsvärld (Patel & Davidsson, 
2003). Studiens huvudsakliga intresse ligger i att intervjuaren ska skapa förståelse för infor-
mantens livsvärld, men det faktum att intervjuaren söker svar genom sin egen förståelse gör 
intervjuaren till en oundviklig påverkansfaktor för resultatet. I intervjuerna har jag valt att 
fokusera samtalen till två områden, klang och sound. Med fokuserat menas att samtalet inte 
bygger på strängt strukturerade frågor, samtidigt som det inte lämnas helt öppet. Fokus har 
riktats till den intervjuades upplevelser, tankar och metoder, förhållandet till arbetet med 
klang i sångundervisning. 
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4.2 Hermeneutik  
Hermeneutikens grunder beskriver det tolkningsförfarande som likt en cirkel leder till att upp-
rätta en för gemene man gemensam förståelse av texter. Fokus växlar mellan del och helhet 
för att kontinuerligt utöka förståelsen om den avsedda meningen i texten, i detta fall de tran-
skriberade intervjuerna. När förståelsen för de enskilda delarna ger texten en helhetlig mening 
skapas åter ny mening för delarna. Meningen med denna typ av ansats är att ge en djupare 
förståelse och fruktbar utveckling. Efter att ha skapat sig en allmän uppfattning av det skrivna 
kan detta delas in i teman eller särskilda underrubriker. Genom att hela tiden återgå till helhe-
ten fördjupas förståelsen för delarnas mening, processen det innebär brukar liknas vid en cir-
kel. När en rimlig mening fri från inre motsägelser uppstår brukar denna process dock upphö-
ra, då har forskaren kommit fram till en s.k. god gestalt av texten (Kvale, 1997). 
 
Det finns en skillnad mellan tolkningen av litterära och intervjubaserade texter. I intervjutex-
ten omfattas dels skapande av texten, där intervjuaren kan bidra till att bearbeta sin förståelse i 
samråd med den intervjuade samt den tolkning av texten som sker genom efterarbetet. I efter-
arbetet ställs textens deltolkningar åter mot dess helhet där intervjuaren kan be om en ny in-
tervju för att ytterligare förtydliga innebörden i den intervjuades uttalanden. Texten tolkas 
även inom sin egen referensram dvs. textens autonomi, där är den renodlade innebörden i tex-
ten är av störst vikt för att förstå vad denna säger om den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997).  
 

4.3 Planering, genomförande och efterarbete med intervjuerna  
Inför intervjuerna skrev jag ett formulär med dels överhängande frågor men även punktvis 
områden som jag önskar beröra under samtalet. Avsikten med detta formulär var inte att 
strängt leda samtalet genom detta utan snarare att klargöra de områden jag ville beröra i mötet 
med informanterna. Anledningen till denna halvstrukturering var eftersom jag ville att infor-
manterna skulle vara drivande i samtalet så att deras överhängande förhållningssätt till studen-
terna blev synligt. Om informanterna hamnade långt ifrån ämnet för forskningsområdet för-
sökte jag varsamt ställa frågor om de saker som de senast talade om inom mitt avsedda ämne. 
 
Under intervjuernas gång har jag koncentrerat mig på att lyssna noggrant, be om förtydligan-
de då detta har behövts och ställt följdfrågor kopplade till det som informanten har pratat om. 
Jag har försökt att hålla mig nyanserad gentemot mina egna tyckanden under samtalets gång 
för att få tillgång till den intervjuades kvalitativa fakta i ämnet. Jag har även försökt att åter-
koppla till informanten så konkret och nyanserat som möjligt och varit nyfiken på djupare 
förtydligande av dennes beskrivningar om jag har känt behov av det. Det har ibland visat på 
en missuppfattning från min sida om vad informanten menade, då har informanten haft möj-
lighet att förtydliga sin mening ytterligare. Jag inser dock att dels min vidgade förståelse inom 
ämnet och utvecklingen av problemområdets precision, säkerligen har inneburit att jag under 
samtalens gång både har ställt ledande frågor och i efterhand tolkat utan den avsedda neutrala 
hållpunkt jag har haft för avsikt. I intervjun med den klassiska sångpedagogen där mina per-
sonliga förkunskaper att förstå tekniken har varit mer bristfällig, har jag gjort en komplette-
rande intervju på den intervjuades begäran. Jag har först lyssnat till och transkriberat den för-
sta intervjun för att klargöra vilka områden av de tekniska aspekterna jag inte förstod. Däref-
ter har jag genom ett samtal med en något mer strukturerad form sökt svar på dessa frågor. I 
denna intervju hade även informanten själv funderat vidare över vilka delar hon tyckte var 
viktiga att beskriva för att bättre förstå den helhet hon jobbar utifrån.  
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4.4 Val av informanter  
Detta kapitel beskriver på vilka grunder urvalet av informanter till studien har gjorts. Dessa 
grundar sig i följande kriterier; Informanten är verksam på en Musikhögskola, Informanten 
har lång arbetslivserfarenhet som sångpedagog, Informanten har ett gott rykte som sångpeda-
gog, Informanten har god kännedom om röstens anatomi och fysiologi, Informanten har god 
självkännedom och förmåga att återge inre tankeprocesser genom samtal.  
 
Informanterna arbetar alla på en instans som utbildar sångpedagoger. De sångstuderandes 
pedagogiska utveckling sker i relation till miljön på utbildningen där deras sångpedagoger 
ingår som en viktig del. Jag ville välja informanter som jag visste enligt ryktesvägen samt 
genom egna erfarenheter hade gott rykte och goda resultat i sångundervisningen, anledningen 
till det var för att undersöka om dem trots att de arbetar mot olika inriktning och mål med 
sången, hade gemensamma beröringspunkter eftersom de alla verkade få goda resultat. Ett 
annat syfte med att välja pedagoger som jag hade viss kunskap om var att jag dessutom till 
viss del kunde veta i förväg om pedagogen hade en god förmåga att återge sina tankargångar 
om ett ämne genom ett samtal och om de var givmilda kring sina tankar om rollen som peda-
goger. På så vis kunde jag vara säker på att jag fick innehållsrika svar och tillräckliga under-
lag för studien.  
 
Informanternas arbete sker på liknande musikalisk nivå och under liknande förutsättningar. På 
detta vis kunde jag få en överskådlig inblick i den bredd av åsikter, ideal och metoder en in-
stans som denna erbjuder en sångstudent på högskolenivå. Dessutom har sångstuderande på 
denna nivå många gånger arbetat med sin röst och klang under lång tid vilket skapar en väl 
grundad identitet i sången, det var intressant att se hur informanterna i och med studenternas 
integritet förhöll sig till klangen som på många vis är något personligt. 
 
Min personliga bakgrund sångtekniskt hör hemma i Rock, Pop, Jazz och Soulgenren, i studien 
har jag valt att inkludera informanter även från den Klassiska sångtekniken. Med fokus på 
klang och sound anser jag att de skillnader det eventuellt ger till studien är av intresse och ger 
ytterligare en dimension till min frågeställning, dock handlar inte studien om hur pedagogerna 
skiljer sig främst gällande genre. Jag vill istället fokusera på pedagogerna i egenskap av män-
niskor, att underlaget rymmer flera genrer är intressant men kan inte generera några generella 
slutsatser om genrens betydelse i frågan. Det har även varit viktigt i mitt urval att informan-
terna har en lång arbetslivserfarenhet och god kunskap inom röstfysiologi, detta för att skapa 
ett liknande utgångsläge i datamaterialet för att kunna jämföra, resonera och analysera ur det 
kvalitativa synsätt beskrivet ovan.  
 

4.5 Informanterna  
Nedan presenteras pedagogernas bakgrund i stora drag, material till dessa är hämtade från 
intervjutillfället. Denna studie bygger på ett sociokulturellt förhållningssätt, pedagogernas 
personliga bakgrund ger på så vis en liten inblick om genom vilka erfarenheter pedagogerna 
har bildat sitt förhållningssätt. 

4.5.1 Almaz Yebio  
Almaz arbetar som sångpedagog på Musikhögskolan i Malmö. Hon började musicera tidigt 
och beskriver själv att hon inte riktigt minns hur det startade, musiken var ständig närvarande 
i hemmet. Hon började ta lektioner redan vid 4 års ålder, så småningom spelade hon både 
gitarr, piano och blockflöjt. Sången var redan från början ett intresse men hon tänkte inte på 
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den som ett instrument. Även om Almaz så småningom började ta lektioner även i sång hade 
hon aldrig tänkt på att man kunde bli sånglärare, däremot ville hon gärna arbeta som lärare. 
När hon sökte och kom in på Musikhögskolans lärarlinje blev hon så småningom tvungen att 
välja ett huvudinstrument, då uppenbarade det sig för henne att sången var hennes huvudin-
strument. Hon hade aldrig valt bort sången till fördel för de andra instrumenten men hon hade 
inte heller prioriterat den. Innan hon började på Musikhögskolan hade hon tagit lektioner i 
klassisk sång, som musiklärarstuderande fick hon för första gången en lärare som undervisade 
inom afrotraditionen, den som låg henne närmst hjärtat. På Musikhögskolan sammanstrålade 
hennes två största intressen, att vara lärare och att musicera. Hennes pedagogik bottnar i hen-
nes vision om att undervisningen bör ske utifrån studentens ambitioner och inte lärarens. Al-
maz har en bred palett men arbetar främst inom Jazz, Pop, Soul, Visa, Brasiliansk och Gos-
pelmusik. Hon undervisar även som sångpedagog på Skurup Folkhögskolas jazzlinje. 

4.5.2 Britta Johansson  
Britta arbetar som sångpedagog på Musikhögskolan i Malmö, där har hon arbetat i ca 35-40 
år, huvudsakligen med skolans klassiska sångstudenter. Intresset för musik startade vid barn-
domshemmets orgel i tidig ålder och musicerandet utvecklades senare till att både spela och 
sjunga i kyrkan. Även om musiken var ett stort intresse fanns det tveksamhet inför att ha det 
som yrke ”Man ska ju ha ett rejält yrke, inte sant” säger Britta och skattar där vi möts i hennes 
sångsal på Musikhögskolan. Här har hon undervisat sedan sin examen. Samtidigt som Britta 
av en händelse sökte till Musikhögskolan hade hon även sökt franska i Lund, egentligen re-
presenterade det en mer säker karriär. När hon kom in på sång föll valet trots allt på musik-
studierna och därigenom hamnade hon där hon är idag. Britta blev efter avslutade studier till 
både musiker och pedagog erbjuden timmar vid Musikhögskolan. Hon menar att hennes filo-
sofi om att alltid vara nyfiken i kombination med att aldrig känna sig fullärd har format hen-
nes utveckling. Brittas har en klar bild av vad en sångare och pedagog behöver tänka på i 
sången för att behålla rösthälsan livet ut, att ha ett stort fokus på rösthälsan är ett genomgåen-
de drag i hennes pedagogik. 

4.5.3 Elisabeth Melander  
Elisabeth arbetar som sångpedagog på Musikhögskolan i Malmö. När hon började i mitten på 
80-talet blev det som skolans första sångpedagog inom den afroamerikanska sångtraditionen. 
Genom åren har hon varit med och byggt upp pedagogiska verktyg och teknik inom afrosång, 
hon menar att det till en början inte fanns så mycket arbetsmaterial och litteratur att tillgå på 
området. Hennes pedagogik utgår ifrån att ha känslouttryck som teknisk och uttrycksmässig 
grund. Under flera år reste hon även runt och föreläste på skolor och för sångpedagoger om 
hur hon arbetade. Elisabeth kommer från en familj med både musik och dans som en naturlig 
del av vardagen. Hennes mamma lyssnande mycket på Jazz, Bossanova och Svensk musik i 
form av Visor och Skillingtryck, hon hade även ett särskilt intresse för texterna och deras be-
tydelse, det sporrade i Elisabeths intresse för att dikta redan i tidig ålder. Elisabeth har alltid 
känt en naturlig tillhörighet i den afroamerikanska traditionen även om hon under sina peda-
gogstudier studerade Klassisk musik. Att experimentera med rösten och gå sin egen väg har 
på många sätt färgat hennes utveckling både som pedagog och sångerska. Personlighet i mu-
sikskapandet är viktiga ingredienser och ledande för att förmedla en text vilket färgar stor del 
av Elisabeths pedagogik. Elisabeth arbetar främst inom den afroamerikanska traditionen på 
skolan. Hon frilansar även som sångerska bredvid sitt arbete, det är en viktig inspirationskälla 
för henne, inte bara som sångerska utan även som pedagog. 
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4.5.4 Anna-Lena Tideman  
Anna-Lena arbetar på Musikhögskolan i Malmö. Hon är uppväxt i en familj där musiken, 
framför allt på hennes mammas sida var ett naturligt inslag i vardagen, flera av släktingarna 
på hennes mammas sida är verksamma musiker i Tjeckoslovakien. Hennes utbildningar ge-
nom åren utgör en lång lista, så också mångfalden av arbetsplatser. Anna-Lena har varvat 
utbildning, forskning och arbete under många år, hennes beteckning som anställd på Musik-
högskolan är Universitetslektor i sång sedan 2001. Hennes bredd av utbildningar och kun-
skapsområde om rösten är dels i form av sångpedagog men också som logoped. Med magis-
terexamen i logopedi har hon fördjupat sig i rösten både neurologiskt och som uttrycksmedel, 
hon har även en master i kognitionsvetenskap. Intresset för att skapa denna breda utgångs-
punkt utgår från Anna-Lenas intresse i att föra diskussioner om rösten på flera plan, både i 
egenskap av sångerska, sångpedagog och logoped sträcker sig verksamhetsområdet över gen-
regränserna där hon har studerat och utövat framförallt Klassisk sång men även Jazz, Pop, 
Rock och Folkmusik. Det är en viktig del i hennes pedagogik att ha detta breda förhållnings-
sätt. Just nu arbetar hon dels som pedagog vid Musikhögskolan samt i ett projekt på Orkanen 
där hon är med och utformar riktlinjer för förskoleverksamhetens arbete med barnröster i åld-
rarna 0-6 år. Anna-Lenas arbete som sångpedagog behandlar hela bredden i genre, både afro-
amerikansk och klassisk musik. 
 

4.6 Etiska överväganden och resultatens reliabilitet.  
Samtliga informanter har fått veta dels vad intervjun ska handla om i stort i samband med 
förfrågan, de har även informerats och tillfrågats om det går bra att samtalet spelas in och 
transkriberas. Var och en har även erbjudits möjligheten att vara anonym i studien men ingen 
har önskat detta. Jag har bett informanterna om att få återkomma i de fall jag önskar komplet-
tera något svar eller önskar vidare förtydligande, även informanterna har erbjudits denna möj-
lighet gentemot mig. I slutskedet av datasammanställningen av mina resultat har jag skickat 
ett exemplar av dessa där informanterna har fått lämna kommentarer och i viss mån komplet-
tera med vidare förtydligande av deras tidigare utsagor. En av informanterna önskade göra 
vissa mindre förtydliganden per telefon. Samtalet var av samma natur som den ursprungliga 
intervjun och har inte inneburit att innehållet i resultatet har förändrats utan snarare att inne-
hållet från intervjun har blivit tydligare. Efter telefonsamtalet vägde jag samman samtalets 
innehåll med materialet från intervjun för att undersöka huruvida telefonsamtalet delgav fak-
tiska skillnader för resultatet, eller om det bara var fråga om att pedagogen reagerade på grund 
av mina språkliga formuleringar för att beskriva resultatet. Det visade sig att det var det andra 
nämnda och jag upplevde inte att denna justering förändrade innehållet utan snarare gav upp-
hov till djupare förståelse för det material jag redan hade från intervjun. I den bemärkelsen 
gav telefonsamtalet ljus på det som sades vid intervjun och delgav inga nya fakta. Alla resul-
tat är skrivna av mig och analyserade genom den hermeneutiska metod som jag har valt att 
använda, de justeringar som är gjorda genom studiens gång grundas på min förståelse mellan 
del och helhet. På detta vis upplever jag inte att de kommentarer som jag fick kan räknas som 
ett tillrättaläggande av information utan som en del av studiens helhetliga resultat där textens 
gestalt ges mening allt eftersom studien går framåt. Objektiva synpunkter från både min hand-
ledare och opponent har haft liknade påverkan för min förståelse inför hur mina texter tolkas, 
där jag ibland har blivit varse om att uppfattningen för läsaren om min avsedda mening för 
innehållet ibland har misstolkats. Det har givit upphov för djupare analys från min sida där 
mitt språkval har spelat en stor roll för att förtydliga innehållet i texten. 
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I valet av mina informanter finns även aspekten att jag själv har haft sånglektioner med två av 
dem. Det har medfört att jag kritiskt har fått granska mina tolkningar både under intervjun och 
i efterarbetet med datamaterialet. I längsta möjliga mån har jag försökt att hålla mig neutral 
för att mina egna erfarenheter inte ska inverka på de resultat som presenteras. Dock är de dol-
da effekterna av denna omständighet svår att tyda och förhålla sig till, det gäller intervjuerna 
med Elisabeth och Almaz. I efterarbetet med dessa intervjuer har jag vid flera tillfällen fått gå 
emot mina vidare tolkningar och åter bearbeta den faktiska intervjutexten på ett djupare plan. 
Bekräftelse på att detta har gjorts på ett tillfredsällande vis har jag sedan fått genom den åter-
koppling som alla informanter har fått ge på resultatens sammanställning. Min uppfattning är 
att de fakta som presenteras i denna studie inte kan betraktas som konstanta fakta, i förhållan-
de till det känner jag att varje informant har fått lika utgångsläge att beskriva sitt förhållnings-
sätt och att innehållet i resultaten bygger på det som sades vid intervjun, där alla informanter 
sedan har haft möjlighet att förtydliga sina svar. 
 

4.7 Studiens genomförande 
Min bedömning inför upplägget av studien var att djupgående intervjuer med pedagogerna 
skulle ge inblick i deras förhållningssätt till klang och sound och därmed ge relevanta resultat 
som kunde analyseras ur den kvalitativa forskningsansats som jag hade valt. Valet av infor-
manter gjordes relativt sent i processen eftersom forskningsområdet till viss del förändrades 
genom den förberedande litteraturfördjupningen. Det har varit svårt att definiera tydliga av-
gränsningar till följd av det vidgade perspektiv jag fick genom att väga in det sociokulturella 
perspektivet. Genom att skriva en intervjuguide tog jag reda på var mitt intresse låg i förhål-
lande till den litteratur jag dittills hade gått igenom, genom denna blev det mer tydligt att pe-
dagogernas personliga förhållningsätt och hur de balanserar egna preferenser och tankar om 
vad klang och sound är i förhållande till rösthälsa och olika ideal, var ett intressant problem.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade med bakgrund av intervjuguiden, min avsikt var att peda-
gogerna i längsta mån skulle få utrymme att svara och associera utifrån sina egna perspektiv. 
Det innebar att frågorna under intervjuns gång baserades på de svar informanterna samtalade 
kring. Patel och Davidsson (2003) menar att detta tillvägagångssätt är ett giltigt vid en kvalita-
tiv intervju.  
 
Jag hade för avsikt att varje intervju skulle vara i ca 30 min. Jag insåg dock efter mitt första 
möte som var med Britta, att det inte skulle vara tillräckligt för den djupare förståelse jag öns-
kade att få. Därför ändrades denna tidsram till att intervjun kunde fortgå på obestämd tid i 
bemärkelsen att ytterligare intervjuer, telefonkontakt eller mail-konversation kunde tillfogas i 
efterhand på begäran av mig eller informanten med båda parters medgivande. Detta gjordes 
för att min förståelse för pedagogens förhållningssätt skulle kännas tillräcklig för både mig 
och informanten. Denna förändring delgavs inte informanten innan intervjun eftersom jag inte 
ville sätta press på informanten om att de skulle vidga sina tankar kring ämnet till något stort 
och ogreppbart i detta skede, jag ville få en insyn i hur de uppfattar sin verklighet. I de fall det 
krävdes ytterligare förtydligande kunde både jag och informanten be varandra om denna möj-
lighet. Den togs i beaktning vid mötet med en av pedagogerna där det blev två träffar. Tids-
mässigt innebar det att alla pedagoger hamnade inom samma tidsram, runt 1 h. Min uppfatt-
ning är att den kvalitativa datainsamlingen genom intervjun för varje informant är av lika art 
men att längden på intervjuerna av olika skäl såsom min förståelse samt samtalets natur ge-
nom pedagogernas möjlighet att själva associera relativt fritt, bidrog till den utökade och nå-
got olikartade samtalstiden.  
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Intervjuerna transkriberades först efter en hel genomlyssning i programmet Garageband. Där-
efter gjordes en översiktlig sammanfattning för varje intervju. Urvalet från datamaterialet för 
studien valdes ut med hänsyn till studiens problemområde och samlades under liknande rubri-
ker i enlighet med de som nu finns i resultatkapitel. De områden i datamaterialet som inte var 
relevant för studiens problemområde utelämnandes, exempel på sådana data kunde vara dels 
information som jag ansåg vara känslig av integritetssjäl antingen för informanten alternativt 
saker som rörde deras studenter samt detaljrikt presenterade sångtekniska aspekter eftersom 
dessa går utanför studiens avgränsningar.  
 
Mitt intresse för att framförallt spegla pedagogernas förhållningssätt växte fram i takt med att 
jag började ha mina intervjuer, till en början låg intresset i att undersöka deras olikheter i 
sångteknik och klangens betydelse för röstens hälsa i förhållandet till det sångaren ville ut-
trycka. Samtalen utvecklade en nyfikenhet för deras tankar om vad som var viktigt i deras 
förhållningssätt till sångaren som individ, eftersom klangfärgen på många sätt är något per-
sonligt. Denna nyfikenhet gjorde även att min ingångspunkt därför hamnade i ett nytt ljus. Jag 
upplevde att just skillnader ofta var en ingångspunkt för den typ av studie jag syftade att göra. 
Därmed föddes nytt fokus, inriktat på likheter.  
 

4.8 Studiens språkbruk 
Denna studie skildrar flera olika perspektiv av ett valt forskningsområde och diskuterar in-
formanternas förhållningssätt till deras sångstudenter. Detta kapitel finns till för att förtydliga 
mina val av benämningar av både sångpedagogerna och de sångstuderande. Jag valt att be-
skriva sångpedagogen enbart som ”Pedagogen”, däremot använder jag begreppet sångpeda-
gogen när jag talar om yrket i allmänhet eller inför min framtida yrkesroll. Vad gäller sång-
studenten benämns denna i tre olika former, det är för att tydligöra olika sätt att se på henne. 
”Sångaren” beskriver sångstudenten i ordets bemärkelse, som en sångare och inte som en bli-
vande sångpedagog därtill används just ”Sångstudenten” för att beskriva den blivande sång-
pedagogen, i studier på Musikhögskola. Den tredje och sista benämningen finns till för att 
beskriva sångstudenten som lärande människa och då används benämningen ”Individen”. Det 
går många gånger bra att applicera alla begrepp om sångstudenten i varandras sammanhang, 
min bakomliggande tanke med dessa val var dock att göra det tydligt utifrån vilka perspektiv 
jag ville belysa olika beskrivningar. 
 
För övrigt kan nämnas att jag ofta använder ett feminint pronomen när jag syftar till männi-
skan, ”hon” och ”hennes”. Detta är ett resultat av mina egna språkliga begränsningar och jag 
har gjort detta val för att förenkla mitt skrivande. En giltig term i sammanhanget skulle kunna 
vara hen, men jag har trots idoga försök ändå valt bort denna term eftersom jag då inte fick 
språket att flyta. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanställning gjord på urvalet från de kvalitativa intervjuer 
jag har haft med pedagogerna. Urvalet grundas på de fakta som anses vara relevanta i förhål-
lande till studiens syfte. För att skapa en helhetsbild av varje informant separeras resultaten 
och varje pedagogs uttalanden i separata stycken. Innan jag går in på pedagogernas tankar och 
metoder ges en beskrivning av hur varje pedagog definierar orden klang och sound, om de 
skiljer på dem och om de använder båda i sin undervisning. 
 

5.1 Pedagogernas resonemang kring klang och sound som begrepp  
I detta kapitel ger pedagogerna uttryck för sina tankar kring klang och sound. Min inledande 
fråga i våra intervjusamtal var; vad deras första tankar var när jag sa ordet klang. I bearbet-
ning av intervjuerna framkom det att definitionen skilde sig mellan dem. För några av dem 
innefattade begreppet klang även den mångfald av ljud som beskrivs genom begreppet sound i 
de afroamerikanska genrena. Min avsikt var från början av studien att klang skulle vara en 
tillräcklig definition och täcka in mångfalden av röstljud under ett begrepp men jag insåg ge-
nom bearbetning av intervjuerna att begreppsanvändningen visade på en intressant skillnad i 
deras förhållningsätt. Därför vill jag i detta kapitel ge gehör för pedagogernas personliga upp-
fattning om begreppens betydelse, och om de anser att de har någon grundläggande sångtek-
nisk funktion. 
 
När Almaz beskriver sitt förhållande till klang är den tekniska aspekten en avgörande del av 
ordets begreppsbetydelse. Klangen har ett nära samband med tonbildningen. Den akustiska 
upplevelsen är till sin grundkaraktär något vackert, välklingade och stort, det är i alla fall så 
hon tänker sig det. Bara när klangen är fri, dvs. utan spänningar i instrumentet kan den klinga 
idealt. Almaz menar att trots att den fria klangen innehar en sångteknisk komplexitet bygger 
den framförallt på individens förmåga att på ett intuitivt sätt känna sig själv och sin kropp, den 
är inte konstruerad och kräver att sångaren är i samspel med sig själv.  
 
Soundet menar Almaz är en helt annan sak i grunden och något som många elever uttryckli-
gen önskar att utveckla. Hon menar att grundkaraktären av sound snarare är ett ”utanpåverk” 
till skillnad från klang. Soundet skapas på ett annat sätt sångtekniskt, där flera variabler i an-
satsröret samspelar och ger ljudet olika sammansättning. Soundet är ett personligt val och kan 
till och med innehålla ”fula saker”. Man kan tänka sig att ”klangen är stommen och soundet är 
effekterna” menar hon. Ibland finns soundet där men inte klangen och det påverkar den fort-
satta utvecklingen med rösten eftersom soundet byggs utanpå den grundade klangen. Almaz 
beskriver hur hon använder klangen som en plattform för det tekniska arbetet med rösten: 
 

Och då upplever jag att jag går tillbaka till det som jag tycker är klang. Att vi monterar ner den där fö-
reställningen till en annan plats som verkligen är psykologisk, och teknisk. Men som innefattar många 
olika saker som handlar om att man ska bli, att man ska trivas i sin kropp. Trivas med hur man låter. 
(Almaz Yebio, intervju, april 2012) 

 
Almaz menar att klangen är en plats för rösten att landa sångtekniskt. Genom klangen kan 
tekniska missförhållanden lysa igenom och begränsa frihet och klanglig karaktär i rösten. Ge-
nom att sångaren accepterar sin röst kan klangen bli mer fri. Arbetet med sound behöver 
klangen som grund och för att sångaren ska kunna utveckla sitt sound i ett längre perspektiv 
är rösthälsan viktig genom tillgång till instrumentets grundläggande teknik. 
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För Britta finns det ett tydligt klangligt ideal om vad som kännetecknar en bra och fri klang 
rent akustiskt, de tekniska verktyg som krävs för att nå dit har tydligt fokus på rösthälsa. Dock 
vill hon poängtera att klangen hos varje individ är unik och att det är viktigt att varje sångare 
får möjlighet att odla det personliga i sin klang. En stor av del av det arbetet är nära förknippat 
med den personliga utvecklingen och gestaltningen i sången. Britta berättar om uttrycket i 
klangen: 
 

Jag menar att tonen i sig själv ska uttrycka någonting och den ska inte låta likadant hela tiden, den ska 
vara kopplad till känslan, till uttrycket precis som det ju är i vår talröst. Man hör på telefon om någon är 
ledsen eller glad eller förtvivlad eller vad det är, olika känslor ska finnas med, och att det ska stämma 
med uttrycket, orden förstås som vi ska framställa sen. (Britta Johansson, intervju, april 2012) 
 

Därtill menar Britta att eftersom en klassisk sångare behöver höras genom en orkester utan 
förstärkning är det viktigt att klangen bär. Britta beskriver det som att ha högtalarna på insi-
dan av kroppen. Det kräver ett jämt lufttryck som åstadkoms genom att engagera framförallt, 
bröst, rygg, buk – och diafragma i ett avancerat balansarbete. När balansen fungerar så bildas 
en luftkudde för rösten att vila på vilket också avlastar musklerna kring halsen. Det ger ett 
avspänt ansatsrör och en flödigare fonation genom ett jämt lufttryck där ansatsen inför tonen 
alltid är mjuk. Britta menar att en hård ansats kan vara skadlig för stämbanden: 
 

Med en god stödfunktion får stämläpparna arbeta i fred (Britta Johansson, telefonsamtal, juni 2012). 
(…) Den hårda ansatsen trycker ju bara (…) inte ens om man sjunger om att jag ska döda dig, inte ens 
då får det vara en hård ansats. Med det trycket då skulle ju snarare stämbanden säga tack och adjö, jag 
vill inte vara med längre. (Britta, Johansson, intervju, april 2012) 

 
Britta menar att sångaren behöver vårda sitt instrument och tänka på att det kan vara ömtåligt, 
när det gäller begreppet sound är Britta bekant med termen och har själv studerat litteratur 
som använder effekter och andra klangideal än de hon arbetar efter. Hon beskriver upplevel-
sen som lite obehaglig eftersom hon har svårt att tänka sig att det skulle vara skonsamt för 
rösten att experimentera med röstljud som inte har en mjuk ansats och flödig fonation som 
grund. Även om Britta varken använder termen sound som begrepp eller arbetar med sound i 
den bemärkelse som hon har läst om i litteratur för afroamerikansk sång upplever hon att hon 
är insatt i de skillnader som tekniskt utmärker sound i förhållande till klang. Hon uppfattar det 
som ”något helt annat” tekniskt sett men betonar också att hon förstår att ändamålet och sam-
manhangen då det används är helt andra än de för klassisk sång och oftast mikrofonförstärkta. 
Trots det är hon tveksam till om den typen av röstanvändning är hälsosam i ett livslångt per-
spektiv. Britta tror starkt på den grundläggande teknik hon arbetar efter, hon menar att röstens 
tålighet är individuell och när det gäller rösthälsan så är olika tillvägagångssätt att använda 
rösten alltid mer eller mindre skonsamt. Stämbanden är små och ömtåliga och behöver vårdas 
därefter.  
 
Elisabeth associerar vid första tanke klangen vid något som personligt för en individ. Ordet är 
nära besläktat med sound och en klar gränsdragning finns inte i hur hon använder orden. Eli-
sabeth talar om att ha en identitet i klangen som baseras på röstens grundkaraktär, den är en 
viktig del i hennes förhållningssätt till studenternas klang. Upplever Elisabeth att klangen är 
genuin och bygger utifrån individens grundkaraktär på rösten brukar hon ofta ”låta klangen 
vara”. Det är något unikt att studenterna hittar sin identitet i rösten och då vill hon inte röra i 
detta. Därför arbetar hon ofta med klang och teknik separat. Elisabeth berättar: 
 

Den här personen har ett grundsound, det verkligen, det stämmer överens med den här personen. En ka-
raktär som den personen är trygg med, en identitet. Då jobbar jag nog mer tekniskt separerat med de sa-
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ker man behöver bygga på för att också utveckla instrumentet. (Elisabeth Melander, intervju, april 
2012) 
 

Genom att arbeta med det tekniska i andra genrer än de där identiteten är som starkast riskerar 
hon inte att skada det personliga i samma utsträckning. Klangen är hela rösten och innefattar 
både tonbildning och artikulation. Elisabeth tycker att det viktigaste är att varje person får 
vara unik och arbeta på sin personliga klang. Hon berättar att hon under de senaste åren har 
märkt att vissa klanger verkar mer populära att efterlikna vilket hon upplever som ett hot mot 
sångarnas personliga uttryck i klangen. Elisabeth berättar: ”Röstkaraktären, grundkaraktären. 
(…) det märker jag jättetydligt att det är väldigt likartat i klanger nu, likartat i röstproduktion. 
Det är verkligen så tydligt, och rösten som är så unik liksom, det är en helt annan tid” (Elisa-
bet Melander, intervju, april 2012). Dagens tillgång till exempelvis Spotify och plankningar 
av olika låtar försvårar på många sätt sångarens sökande efter sitt personliga sound. Den 
snabba tillgången har på så vis förändrat villkoren för sångarens möjligheter att utveckla och 
bli personlig i sitt uttryck och klang. Snabba lösningar och metoder för att hitta olika klang-
färg är ett resultat av denna utveckling som Elisabeth tycker sig kunna märka hos många av 
sina studenter. 
 
När Anna-Lena berättar om sin definition av klang blir begreppsbetydelsen väldigt vid. Hon 
säger att klang egentligen är allting utom sinustoner. Hon menar att klang är det klangspekt-
rum en ljudande kropp ger ifrån sig, inte bara våra människokroppar utan även material eller 
ting. Beroende på kroppens sammansättning får den en viss klang. Anna-Lena berättar: 
 

Alltså vi människor som bildar ton genom en mjuk resonanskropp. Vilket är mycket läppar och gom, 
tunga och allt det där, vi har ju massor med olika instrument i oss. Så till skillnad från en flygel som 
bara är ett spektrum eller en klarinett som bara har ett specifikt spektrum så har vi alltså massor med 
olika. Vi har möjligheten att skapa vilket spektrum som helst nästan. (Anna-Lena Tideman, intervju, 
april 2012) 
 

Den klang som örat slutligen uppfattar är dels genom den förstärkning som har skett i ansats-
röret samt genom den klang som rummet där sångaren står ger, dvs. efterklangen. Anna-Lena 
arbetar med flera olika genrer i sitt arbete som sångpedagog och för henne är det viktigt att 
påpeka att hon inte har några särskilda preferenser om hur det ska låta. Däremot betonar hon 
att den tekniska aspekten är viktig. Även om en sångare genom, tonbildning och artikulation 
nästan har oändliga möjligheter att förändra sin klang är det viktigt att arbeta med det grund-
läggande i instrumentet, det påverkar klangen. Spänningar i kroppen påverkar klangen, posi-
tivt eller negativt beroende på viken klang individen eftersträvar. Anna-Lena berättar:  
 

Det är ju så hur vi förhåller oss, till vår kropp liksom. Spänningar till exempel på olika ställen, ger ju en 
viss klang, men det begränsar ju också klangen, det ger ju också klang. Så om jag spänner mig här till 
exempel så får jag en speciell klang. Man ska ju inte tro att därför att jag spänner mig så får jag en säm-
re klang, utan jag kanske får en annan klang. (…) Det är ju inte bara avspänning vi pratar om, det är ju 
en kombination av balansen mellan avspänning och anspänning, och naturligtvis hjärnan har ju en oer-
hört stor funktion här. Vad kan, vad vill jag få ut? (Anna-Lena Tideman, intervju, april 2012) 
 

Anna-Lena vill ge klang en djup och bred definition. Hon beskriver de ”inre mentala stop-
pen”, individens rädslor och spänningar som påverkansfaktorer för klangen. Sedan talar hon 
om de unika fysiska egenskaper varje människa har som också påverkar, olika resonanskropp 
ger olika klang. Människor trivs dessutom olika bra omgivna av olika klang, vi till och med 
anpassar oss efter varandras klang i exempelvis talet. Anna-Lenas definition av klang innefat-
tar även den allmänna beskrivningen som finns av sound. Hon talar om all typ av artikulation 
som del i hennes beskrivningar av hur klangen kan ändras. Hon menar också att allt som är 
ljud, är olika klang dvs. sammansättningar av deltoner som ger olika spektrum. 
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5.2 Pedagogernas förhållningssätt till klang och sound 
I detta kapitel presenteras de resonemang om klang och sound som pedagogerna har lyft fram 
vid intervjun. Jag har valt att dela in resultatet nedan i ett antal rubriker formade genom den 
sociokulturella vinkling som studien har. Pedagogernas svar är inte härledda direkt ur dessa 
utan har genom efterarbete kategoriserats och delats upp utifrån det som sades vid intervjun.  
 

5.2.1 Påverkar sångarens samspel med omvärlden arbetet med klang?  
 
Almaz märker ofta hur olika elever har olika tillgång till rösten och klangen eller soundet. 
Almaz beskriver det som att eleven genom ”upplevd kunskap” får tillgång till olika sätt att 
använda sin röst. Almaz beskriver: 
 

Ja, det är ju upplevd kunskap hos eleven av att arbeta med de här olika sakerna som bidrar till olika ty-
per av klang. Alltså inte bara en kunskap teoretiskt, utan en upplevd kunskap av att arbeta med sin röst 
så att man förstår att den förmår olika saker beroende på hur man gör olika. (Almaz Yebio, intervju, 
april 2012) 
 

Det grundar sig enligt Almaz i vilka referenser eleven har med sig, erfarenheterna av att spela 
med andra eller vilka typer av musik sångaren har lyssnat på, spelat, eller på olika sätt musi-
cerat genom. Delarna bildar en helhet som blir en utgångspunkt för arbetet med klang.  
 
Britta talar mycket om uttrycket och hur viktigt det är för att sången ska få ett innehåll. Stu-
denten behöver omforma inre föreställningar för att ge sången en känsla, tillgången till käns-
lan finns inuti sångaren genom erfarenheter och upplevelser. Därtill behöver det sättas i det 
sammanhang som texten förmedlar. Britta berättar: 
 

Vad som är svårt sen, om man går vidare, det är ju att göra det medvetet. Att plocka fram det som sker 
omedvetet, göra det medvetet för någon person. Så även om man har en dålig dag eller man är ledsen 
eller något ska man ändå kunna visa en annan känsla inte sant? (Britta Johansson, intervju, april 2012) 

 
En sångare behöver kunna gestalta olika känslor oberoende av dagsformen. Även om sånga-
ren precis innan hon går in på scenen har mottagit upprivande besked, behöver instrumentet 
och tekniken fungera ändå. För att kunna hantera alla situationer arbetar Britta mycket med att 
befästa känslan av hur det känns när sångaren hittar rätt, det ger trygghet om att tekniken fun-
gerar.  
 
Elisabeths fokus i arbetet med klang är att tillsammans med sångaren hitta det genuina och 
personliga i rösten, hjärtat i rösten. Hon menar att det individuella ibland kommer i fara när 
sångaren söker efter specifika klanger genom rent tekniska metoder. Då kan det personliga bli 
svårt att finna igen. Därför vill Elisabeth jobba med det tekniska separat och utgå från känslor 
och affekter som huvudsaklig del av sin metod. Elisabeth berättar: 
 

Ja, och sen titta på, vad var det som hände och då pratar man om det. Så det är väl liksom den vägen jag 
försöker förhålla mig till. Och då kan jag ju känna ibland att, idag vill man ju gärna ha recept. Hur ska 
jag göra när jag vill göra såhär? Vilken muskel är det då? Och det är ju bara en bit av sanningen därför 
att det är ju så mycket som samverkar. (Elisabeth Melander, intervju, april 2012) 

 
Hon menar att sångaren inte alltid måste veta exakt hur saker går till. Det kan hellre analyse-
ras i efterhand. De tekniska recepten kan skapa förvirring hos sångaren vilket medför att fokus 



 

29 

på musiken och sångens gestaltning kommer i skymundan. Det finns inga recept som kan be-
skriva röstens komplicerade samspel i den utsträckningen, rösten är unik. 
 
Anna-Lena talar om klangutveckling i förhållande till den musiska människan som anpassar 
och förändrar sin klang efter omvärlden, ofta utan att tänka på det. Det gäller allt ifrån vilka 
typer av ord individen använder till i vilket tonläge hon talar med olika människor. Anna-
Lena tror att människan endast kan förhålla sig till det som hon har upplevt. Därför är det vik-
tigt att en sångare kan bejaka sina känslor och upplevelser. Där finns många av de verktyg 
som behövs för att utveckla och kunna applicera olika uttryck i det som sångaren vill förmed-
la. Hon understryker det faktum att varje person, dennes unika fysik och tillvägagångssätt att 
producera en ton avspeglas i klangen. Anna-Lena menar att möjligheterna att förändra och 
omforma dessa är näst intill oändliga men att det kan vara svårt. Anna-Lena berättar: ”Om 
man säger så här. Varje register har sin naturliga klangpreferens. Men man kan ändra på det, 
man kan genom att förändra i munnen hitta andra klanger än det naturliga” (Anna-Lena Ti-
deman, intervju, april 2012). Hon menar att rösten i olika register har en naturlig dragnings-
kraft att låta som den gör och gärna klingar på ett visst vis i olika lägen. Stämbandfunktionen 
ändras beroende på tonläge och register, genom att ändra förutsättningarna i ansatsrör och 
själva tonproduktionen kan man även ändra röstens så kallade naturliga preferenser. Verkty-
gen för det kan hämtas i individens känsloliv, genom att känna hur och var känns känslan sit-
ter i kroppen, och på vilket sätt det speglas i klangen. 
 

5.2.2 Påverkar sångarens tillgång till ”verktyg” arbetet med klang? 
 
Almaz upplever att tillgången till klang varierar mellan olika individer. Vissa har undersökt 
sin röst och klang till stor del på egen hand, utan att ha använt den i sammanhang med andra 
musiker och vet därför inte riktigt var och hur de ska applicera dessa kunskaper i musiceran-
det. Andra kan ha en klar bild om vad som passar var klangligt och soundmässigt, utan att ha 
undersökt och experimenterat med möjligheterna i sin egen röst. En viktig parameter för att 
individen ska hitta fokus och arbeta med rösten där det behövs är förståelsen om var hon är. 
Genom insikt kan sångarens helhetliga arbete med rösten utvecklas i högre grad.  
 
Britta upprepar tanken om att sångarens tillgång till känslor är ett viktigt verktyg eftersom 
både tekniken och känslan i klangen är central. De bildar som hon säger en helhet tillsammans 
med individen. Hon säger själv att hon tror att studenterna uppfattar deras arbete på lektioner-
na som teknik. Teknikarbetet kan innebära allt ifrån att tala igenom fraserna till impulsöv-
ningar för att hitta en bra inställning till tonen. En viss impuls till inandningen ger instrumen-
tet en viss inställning inför ansatsen, genom att sångaren till exempel låtsas bli glatt förvånad 
öppnas ansatsröret och luften når ner i bäckenbotten. Britta berättar hur detta vidhålls: ”Och 
sen då medvetandegöra sig om, att det här ska jag hålla kvar. Den kontakten med, diafragma 
och rygg och mage så att säga. Det finns där hela tiden och balanserar. Så att jag kan ligga på 
den där luftkudden nästan” (Britta Johansson, intervju, april 2012). Med luftkudde menar 
Britta det jämna lufttryck som bibehålls genom det aktiverade stödet. Hon använder sig ofta 
av metaforer och beskriver bilder för att uppmana sångaren att erinras en känsla inför ansat-
sen. Sedan tar de mer tekniska bitarna över, till exempel stödarbetet men impulsen är otroligt 
viktig menar hon. 
 
Elisabeth tror att det viktigt att sångaren vågar upptäcka sig själv. Många gånger är det enkla-
re att härma, det är tryggt eftersom någon redan har gjort det, det är accepterat om det till ex-
empel finns på skiva. Hon berättar: 
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Det är väl det här som vi har att brottas med mycket i Rock och Pop genren framförallt. Att det är väl-
digt mycket fixerade mallar om hur det ska vara. Om man lyssnar på Spotify timmen innan lektion. 
Man studerar inte in det själv. Man kan ju få tag i allting. (Elisabeth Melander, intervju, april 2012)  

 
Elisabeth menar att det kan påverka sångarens tro till sig själv och till vad som förväntas av 
rösten i olika sammanhang, att det som sångaren har inte skulle räcka till. Genom att inte kän-
na denna trygghet blir härmningen istället ett skal utanpå det personliga där idealet om hur det 
ska låta redan finns och det hindrar individens utveckling med sin personliga röst. Elisabeth 
har genom sin egen utveckling som sångerska blivit väldigt medveten om vikten av att vara 
rädd om det unika man har. Därför är det viktigt för henne att värna om det personliga sång-
arna har hittat i sina röster. 
 
Anna-Lena talar förutom om att individens livsvärld påverkar hur personen väljer att ljuda 
även om hur de fysiska egenskaper varje kropp har gör det. Anna-Lena tycker det är viktigt att 
tekniken fungerar, för att analysera röstens naturliga klangkvalité använder hon röstanalysen 
som redskap för att hitta tessituran, i både sång och talröst. Tessituran är den del av omfånget 
där resonanskroppen har naturligt flest övertoner. Men det finns fler sätt att använda rösten. 
Anna-Lena berättar: 
 

Men det är ju inte den enda klangen jag vill åt, jag vill åt läckande röst i alla dess valörer (…) Och ju 
tightare rösten är desto mera klangkärna får man ju. Men vi behöver inte prata om kvantitet utan vi kan 
prata om kvalitet istället och då får vi olika. Då är det inte mer eller mindre utan då är det bara olika. 
(Anna-Lena tideman, intervju, april 2012)  

 
I arbetet med tekniken utgår hon ifrån en tät stämma genom hela registret, det s.k. randre-
gistret. Även om det är utgångsläget där teknikens funktion hos sångaren blir tydlig betyder 
det inte att klangen från en tät stämma är det mest kvalitativa sättet att sjunga, dock kan det 
vara viktigt för att avgöra röstens hälsa. 
 

5.2.3 Påverkar tillgången till kreativitet och uttryck arbetet med klang? 
 
Almaz talar mycket om delaktighet och inre drivkraft. Hennes förhållningssätt till sångarens 
möjligheter att omforma kunskapen till sin egen är en central del av hennes pedagogik. Där 
har hennes egna erfarenheter varit av stor betydelse. Hon menar att det är viktigt att få göra 
materialet till sitt eget och förstå materialets bakgrund, artisten, verket eller språket annars kan 
det vara svårt att bli motiverad. Almas berättar: ”Men jag hade också en pedagog som invol-
verade mitt eget musikaliska. Min egen musikaliska intuition kan man säg. Så att man kände 
sig delaktig i materialet” (Almaz Yebio, intervju, april 2012). Almaz säger att själen speglas i 
klangen och ger den liv. Hon beskriver att: ”Ordet klang är tomt i sig om det inte vibrerar nå-
gonstans hos personen i fråga, det är liksom dött” (Almaz Yebio, intervju, april 2012). När det 
gäller sound så finns det ytterligare en dimension av det sångliga språket. Där finns många 
variabler att leka med, både språkligt och uttrycksmässigt Almaz talar bland annat om viljan 
att kommunicera något. I samband med sound är spännvidden av valmöjligheter stor eftersom 
Almaz menar att sound kan innehålla alla typer av ljud, även sådana som kan uppfattas som 
fula. 
 
Britta menar att studenten behöver känna sig själv väl. Klangen behöver även om den är tek-
niskt korrekt en känsla för att få värme, och då är individens samspel till sig själv viktigt. Brit-
ta berättar: 



 

31 

 
Och det är ett svårt arbete ibland, att knäcka hål på skalet för att komma åt det. Ja men du vet (…) man 
har ställt in och vill hålla sig inom sin egen lilla ruta. Man behöver gå utanför menar jag för att upp-
täcka och se på sig själv både inifrån och utifrån, så gott det går. (Britta Johansson, intervju, april 2012) 

 
Det betyder att sångaren måste ha tillgång till sig själv och även våga ta fram det på lektioner-
na för att utveckla och arbeta med klangen. Hon beskriver det som att vara generös mot sig 
själv och mot andra. I sångrummet finns tillåtelse att lägga allt på bordet, inga känslor är fula 
eller dåliga. 
 
Elisabeth menar att utrymmet för sångstudenterna att musicera är för litet, det finns en hets i 
att lära sig olika sångtekniker där uttryck och kreativitet ofta glöms bort. Det tekniska är en 
viktig del för att ha en lång rösthälsa och att få tillgång till hela sin röst men det är ofta när 
fokus hamnar på det tekniska som det personliga i rösten försvinner. Hon berättar: 
 

Jag skulle ju, bara vilja stryka allt det där och bara hålla på med musik, bara hålla på med sin egen grej 
och bara musicera. ”Amen aj nu gjorde det illa där” Ja men då får vi ta i det, hur mycket tryck i förhål-
lande till stöd och support hade du här? Var spände du? Hjälper det att du spänner av käken eller, sän-
ker axlarna? (Elisabet Melander, intervju, april 2012) 
  

I det kreativa mötet med andra musiker så föds något nytt, det utvecklas genom den musika-
liska upplevelsen och omformas hela tiden i stunden, intuitivt. Elisabeth menar att om sånga-
ren vill veta hur det fungerar teoretiskt eller känna hur det känns innan hon har provat, är fel 
väg att gå. Hon måste först känna för att kunna veta hur det känns och därefter analysera det 
tekniska om det behövs. I samspel med andra händer mycket av sig själv utan att tänka på hur 
det fungerar. 
 
Anna-Lena menar att sångarens känslor och upplevelser är hennes verktyg nummer ett för att 
sångaren ska hitta sitt personliga uttryck. Sedan är det helt individuellt var och hur olika käns-
lor känns hos olika personer och även hur känslorna fysiskt påverkar det som kroppen prak-
tiskt utför och därmed klangen. Anna-Lena berättar: 
  

Det tror jag är nödvändighet. Jag tror inte att man kan göra någonting, utan att ha upplevt det. Men ef-
tersom vi pratar om klang, så kan jag nog säga att det är nog idag mitt eget verktyg nummer ett. Att 
utgå ifrån känsla, och det är så sönder. Det är så söndrigt det uttrycket; sjung med känsla. (…) Det är 
mycket djupare än så. Varje känsla, och det kan vara många känslor i en sak. (Anna-Lena Tideman, in-
tervju, april 2012) 

 
Anna-Lena berättar till exempel att om studenten har upplevt fullständig eufori två gånger i 
sitt liv så vet studenten hur det känns i kroppen. Det svåra är att överföra det till sången, att 
hitta var i kroppen det känns. Att sjunga med känsla är svårt och upplevs olika hos varje indi-
vid, den egentliga innebörden av en sångens uttryck har förlorat sin verkliga mening eftersom 
uppmaningen om att sjunga med uttryck används ofta, och utan närmare eftertanke. 
 

5.2.4 Påverkar förhållandet till sångarens identitet arbetet med klang? 
 
Almaz tar det ofta försiktigt med att ha åsikter om studenternas klang eller sound. Det är en 
fin skillnad mellan att vara drivande på ett positivt sätt och inte leda sångaren enligt hennes 
agenda. Hon beskriver det som en del i hennes vision om pedagogen i henne att eleven ska 
hitta sin egen drivkraft. Hon berättar: 
 



 

32 

Det är ju också en vision om att jag är delaktig en kort stund i en elevs livsprojekt som har att göra med 
att utveckla sin röst. Det är inte meningen att min drivkraft ska driva eleven, därför att den ska kunna 
göra det själv sen också. (Almaz Yebio, intervju, april 2012) 
 

Sångaren ska så småningom vara drivande i sin egen sångutveckling och behöver därför for-
ma verktyg för det och öva upp tilliten till sig själv. Almaz menar att hon har stött på sångare 
som inte vågar sjunga en ton utan att få det bekräftat av sångpedagogen. Studenten behöver 
vara delaktig och förstå både materialet de arbetar med och bakgrunden till musiken. Pedago-
gen å andra sidan behöver därför inkludera studenten i utformningen av sin undervisning och 
fråga sig själv om varför studenten skulle uppfylla hennes syften, det kan vara utvecklande 
med en drivande pedagog menar Almaz men det kräver också återkommande självrannsakan 
hos pedagogen. Hon menar också att hon ibland känner att hon kunde vara mer tydlig och 
drivande eftersom hon vet att det kan vara väldigt positivt för studentens utveckling, men upp-
lever att denna avvägning är en svår balansgång. Hennes vision om hennes roll som en tillfäl-
lig medresenär i studentenas utveckling är många gånger starkare än driften att driva sångaren 
mot ett specifikt mål i sitt klanguttryck. 
 
Britta menar att det är viktigt för henne att förhålla sig till den som står framför henne. Hon 
understryker vikten av att alla ska ha möjlighet att hitta personligheten i sin röst och inte bli 
kopior av varken henne eller varandra. Sångidealet strävar mot att frigöra klangen, behålla en 
sånglig hälsa livet ut och att lyfta fram det personliga i just den sångare som står framför hen-
ne. Hon menar att en av de största svårigheterna kan vara att hitta det röstfack som passar för 
sångaren, huvudklang och bröstklang blandas olika för olika typer av röster genom de olika 
registren för att få en egaliserad klang och övertonsrikedom genom hela omfånget. Britta be-
rättar: 
 

Så den blandningen är ju avgörande för att en sångerska hittar rätt. Att någon hjälper dem och ledsagar 
dem där för det är väldigt svårt att göra de själv. Man har oftast en känsla, man känner vem man e på 
insidan. Det tror jag nog om man känner efter så gör man det. Men man har inte kunskapen för att göra 
det själv eftersom det är så svårt med medhörningen. (Britta Johansson, intervju, april 2012) 
 

Britta behöver därför ställa om inför varje student. Hon behöver anpassa sin metodik och egen 
röst för att det ska passa sångaren som hon undervisar. Det är stor skillnad mellan att arbeta 
med en sopran eller en bas, även inom ett och samma röstfack måste detta arbete individan-
passas. För en klassisk sångare är det viktigt att hitta rätt eftersom klangfärgen ofta anpassas 
efter olika typer av sångroller, sångmaterialet är anpassat för en sångare med en viss klangfärg 
och register därtill är varje röst unik i och med att alla ser olika ut.  
 
Elisabeth beskriver den unika grundkaraktären i varje röst som en hemlighet. En hemlighet 
som alla inte alltid har hittat. I sökandet är relationen och samarbetet mellan henne och stu-
denten viktigt, det krävs förtroende för att hitta rätt. Det genuina och personliga föds ofta i 
kreativa situationer, där sångaren på ett intuitivt sätt får tillgång till sin personlighet i rösten 
genom att i första hand använda den i musikaliska sammanhang och inte genom tekniska lös-
ningar. Hon berättar: 
 

En personlig relation och kommunikation och att lita på mig som pedagog. Att man kan föra i den här 
dansen. Sen måste man ju stämma av. Hörde du det där nu, vad kände du? För att försöka hitta fram till 
den här hemligheten. (Elisabeth Melander, intervju, april 2012) 
 

Hon understryker även den försiktighet hon har när sångarna har hittat sitt sound. Det är öm-
tåligt och behöver vårdas med omsorg annars finns det en risk att sångaren förlorar sin hem-
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lighet. Elisabeth menar att hon själv har känt på detta och den otroliga tragedi som det innebär 
för en sångares identitet. En personlighet i klangen behöver vårdas med omsorg. 
 

Ja men ibland så måste man isolera tekniken. Gärna i en genre där inte identiteten är lika stark. Det ut-
går mycket från att jag har varit så rädd om mitt hjärta där liksom. Vara rädd om det där unika som 
finns i var och en, den hemligheten. För det tycker jag att det är. (Elisabeth Melander, intervju, april 
2012) 

 
Rösten behöver utvecklas tekniskt men hon vill framförallt värna om det personliga, därför 
kan det ibland vara viktigt att sära på teknik och musicerande. 
 
Anna-Lena beskriver sitt arbete som pedagog i form av ett mentorskap. Det är inte hon som 
ska hitta studentens klang men hon kan vara med och vägleda. En pedagog som gärna vill att 
sångaren behöver som Anna-Lena uttrycker det börja om för att hitta sin röst eller utvecklas 
sångligt korrekt delges uppfattningen om att hon inte kan något och därför måste lära sig på 
nytt. Anna-Lena upplever detta som förödande för många sångare, hon menar att det aldrig 
någonsin förekommer att någon börjar om. Man måste börja där man är. Anna-Lena berättar: 
 

För vad säger det för den personen som får den plantan instucken i hjärtat, det säger; du kan inte ett 
skit, jag måste börja om. Nu ska jag ta itu med det här, du är bara en lerklump liksom och jag ska forma 
dig. (Anna-Lena tideman, intervju, april 2012)  
 

Anna-Lena menar att sångaren behöver kunna använda sina verktyg. Hennes arbete innebär 
att dela och använda de kunskaper som hon har. Det kan vara problematiskt och hon menar att 
det har blivit mer tydligt för henne de senaste åren. Det är lätt hänt att hennes klang färgar av 
sig på eleven. Hon berättar om ett tillfälle då en student länge hade sökt efter sin personliga 
klang och sedan på en lektion så tyckte Anna-Lena att ”Pang, där hände det!”. Problemet var 
att studenten inte verkade uppleva detsamma. Då blev det tydligt att hennes preferenser hade 
fått ta överhanden och sökandet utgick från hennes kriterier. Så ska det inte vara och som pe-
dagog måste man vara försiktig menar Anna-Lena. 
 

5.2.5 Påverkar mentala och kroppsliga begränsningar arbetet med klang? 
 
Almaz upplever att det kan vara svårt att arbeta med saker i klangen som inte har uppenbarat 
sig för sångaren. Ibland kan det krävas att sångaren själv kommer till en punkt av insikt. Al-
maz beskriver det som att sångaren går in i en vägg. Först då är sångaren öppen för att jobba 
med saker som den inte tidigare insett att den behövde. Hon tror att det är viktigt att trivas 
med hur man låter, till stor del handlar det arbetet om acceptans. ”Såhär låter min röst idag, 
och det är ok.” Genom att inte acceptera sin röst bygger sångaren upp hinder som i sin tur blir 
till tekniska begränsningar. Almaz berättar: 
 

Och då jobbar man ju med det, på många olika sätt. Men den där punkten den är svår att komma till. 
Det kan mycket väl hända att jag inte kommer dit. Att eleven måste byta lärare för att komma dit. Det 
kan vara att jag som person inte, att eleven inte känner sig trygg nog hos mig för att våga gå dit till ex-
empel, det händer ju. (Almaz Yebio, intervju, april 2012) 
 

Individen behöver vara i samspel med sig själv och sin kropp. Det är inte alltid studenterna 
kommer till denna insikt menar Almaz. Hon tror att en anledning till det är att studenten inte 
är trygg i situationen. Samspelet dem emellan eller individens sampel med sig själv fungerar 
inte fullt ut. För att våga prova nya ljud och släppa hinder som står i vägen för klangen krävs 
att individen känner att den i viss mån kan blotta sig själv. En sådan relation bygger på förtro-
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ende. Då accepterar och litar studenten på sitt eget omdöme och kan även lita till henne som 
pedagog.  
 
Britta ser ett direkt samband mellan individens personliga utveckling och det arbete som sker 
röstligt på lektionerna. Sångaren behöver så som Britta beskriver det ha tillgång till både sin 
fram och sin baksida. Med det menar hon att även de sidor och känslor som individen inte 
gärna visar upp måste integreras och accepteras som en del av hela personen. Annars håller 
individen tillbaka på saker som i sin tur hindrar uttrycket och möjligheterna till röstens ut-
veckling. Genom att blotta dessa för sig själv kan sångaren bli mindre hämmad i vad hon tror 
om sina möjligheter, Britta berättar: 
 

Jag tycker mig se att det här stämmer inte. Då försöker man peta lite, här är något som håller tillbaka, 
här är något stopp, antingen mentalt, eller ja, mentalt som gör att det blir stopp i kroppen. Och då får 
man försöka att lekmannamässigt öppna upp där. Alltså tanken är det ju egentligen som styr vår inlär-
ning väldigt mycket. Tänker jag att det här går inte, det kommer jag inte fixa det här. Ja, då går det ju 
inte heller. (Britta Johansson, intervju, april 2012) 
 

Alla känslor måste vara tillåtna. Otillåtna känslor sätter upp stopp i kroppen och hindrar rös-
ten och klangen. Den personliga utvecklingen är därför en viktig del i studenternas utveckling 
sångligt. Baksidan där undangömda känslor och upplevelser finns kan både som Britta ut-
trycker det bli som en ”svartpeppar”, något unikt för just den sångaren men även ett hinder 
om dessa sidor inte accepteras, är dessa känslor tillåtna blir klangen och sångaren mer intres-
sant. 
 
Anna-Lena använder gärna sångarnas tillgång och upplevelse av olika känslor som verktyg 
för att hitta olika typer av klang och uttryck. Det är för vissa svårt att först och främst förstå 
att man kan överföra och använda dessa kunskaper som verktyg för klangen. Sedan måste 
individen själv lokalisera och förstå känslorna till deras fulla betydelse. En känsla kan ibland 
innehålla fler känslor än en och det hörs direkt på klangen. Omvandlingen utifrån dessa para-
metrar, och om att kunna lära sig använda dem som ett verktyg i arbetet med rösten kan vara 
svårt säger hon. 
 

5.3 Sammanfattning och konklusion  
Samtliga pedagoger talar om klangen som ett unikt kännetecken för varje person. Dock skiljer 
sig deras beskrivningar kring vilket begrepp som innefattar vad. Både Almaz och Britta särar 
helt på begreppen klang och sound som två vitt skilda saker. Vidare menar Britta att sound är 
förknippat med den afroamerikanska sångtraditionen och tar ett visst avstånd från den efter-
som hon anser att rösthälsan kan påverkas eftersom instrumentet är ömtåligt. Elisabeth och 
Anna-Lena har en vidare beskrivning där de båda begreppen inte särskiljs nämnvärt utan kan 
ta varandras plats i deras olika beskrivningar. Dock uppfattar jag att Elisabeths beskrivning av 
röstens grundkaraktär kan liknas vid den beskrivning Almaz gav på klang. De beskriver båda 
ett ursprungsläge, en kärna i rösten. Elisabeth upplever att grundkaraktären kan inneha teknis-
ka håligheter vilket Almaz verkar beteckna som ”mindre fri”. 
 
De största gemensamma beröringspunkter som jag hittar i pedagogernas tankar är dels att 
klang kan förmedla en känsla, att den är något personligt och att klangfärgen är unik för varje 
individ. Vidare för gemensamma tankar är att spänningar till följd av mentala blockeringar 
ofta kan stå i vägen för att klangen ska vara avslappnad och klinga utifrån den unika kropp 
som sångaren har. Till följd av detta upplever alla pedagoger att individens arbete med sig 
själv står i nära relation till arbetet med klangen, både när det gäller fysiska och psykiska 
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spänningar. Mängden redskap individen har i sin verktygslåda, utökas nämnvärt om individen 
har tillgång till alla sina sidor menar alla pedagogerna. 
 
Därtill talar alla pedagogerna också om känslor och erfarenheter som ett sångmetodiskt red-
skap. Avsikten är dels för att studenten ska känna igen och hitta sångtekniska lösningar utan 
att prata om det faktiska skeendet tekniskt, samt för att kunna fabricera en känsla som har en 
genuin tyngd. I det arbetet förhåller sig alla pedagogerna försiktigt gentemot den personliga 
integriteten, men i olika grad. Almaz är den som enligt sin beskrivning aktar sig mest för att 
ha en åsikt om sångarnas klangval, det går däremot inte att tyda huruvida hon arbetar med 
olika klanger för att sedan låta sångaren själv välja, Anna-Lena håller vidöppet och vill inte 
heller ha en åsikt om vad som är rätt och fel men är även medveten om den påverkan hon trots 
allt gör bara genom att finnas i samma rum. Britta vill undvika att stöpa alla i samma form 
men understryker samtidigt svårigheterna som det kan innebära att blanda rösten för att passa 
ett visst röstfack, det är en nödvändigt i den klassiska genren och sångaren kan ha svårt att 
göra det själv. Elisabeth understryker vikten av den personliga rösten, hon menar att hon låter 
rösten vara då sångaren har hittat sitt sound, hon arbetar då med röstens tekniska utveckling 
inom genrer där identiteten inte är lika stark. 
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6. Diskussion 
De beskrivningar som pedagogerna har delat med sig av ger en generell uppfattning om att de 
pedagogiska metoder och förhållningsätt de har till klang på många sätt liknar varandra även 
om strävandemålen i fråga om ideal och preferenser ibland skiljer dem åt. I förhållande till de 
avgränsningar som är gjorda för studiens omfattning kan deras beskrivningar vägas samman 
mot bakgrunden av röstens funktion för att sedan applicera det sociokulturella perspektivet 
och på så vis få en djupare inblick i de komplicerade sammanhang där pedagogerna arbetar. I 
detta kapitel tolkas först pedagogernas berättelser i mot studiens litteratur i resultatdiskussio-
nen, därefter sammanfattar slutdiskussionen de personliga slutsatser som jag upplever att stu-
dien har gett mig inför mitt framtida yrke.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogernas förhållningssätt, hur de ser på 
och arbetar med sina sångstudenters klang och sound. I detta sammanhang är det intressant att 
undersöka hur dessa tankar hänger ihop med individen som social varelse där rösten är ett 
kommunicerande medel och på många sätt speglar människan som individ. En sångare speg-
lar livets känslor, skeenden och uttryck genom sånger i kommunikation med den som lyssnar. 
Därför är identitet och personlig integritet viktiga frågor för dels pedagog men också student i 
arbetet med rösten, klangen är många gånger ett personigt uttryck för individen, precis som i 
det talade språket. Genom denna vinkling problematiseras studiens valda forskningsområde 
och försöker diskutera de komplexa sammanhang under vilka sångpedagogerna arbetar. Detta 
kapitel ger en samlad bild där resultaten tolkas sinsemellan och tillsammans med litteraturen 
ställer resultaten i ett nytt ljus. Först tillbaka till den huvudsakliga forskarfrågan och de under-
liggande delfrågorna. 
 
Vilka beröringspunkter finns det i fyra sångpedagogers förhållningssätt och metoder i arbetet 
med klang och sound på en institution för högre musikstudier? 

Delfrågor: 
 

1. Betyder	  begreppet	  klang	  och	  sound	  samma	  sak	  för	  pedagogerna?	  	  
2. Vilken	  betydelse	  har	  begreppets	  innebörd	  för	  pedagogernas	  förhållningssätt?	  
3. Vilka	  omständigheter	  kan	  påverka	  studentens	  tillgång	  till	  klang	  och	  sound?	  
4. Hur	  förhåller	  sig	  pedagogerna	  till	  studentens	  personliga	  integritet	  i	  arbetet	  med	  

klang	  och	  sound?	  
5. Vilken	  betydelse	  har	  studenternas	  tillgång	  till	  uttryck	  och	  kreativitet	  i	  arbetet	  

med	  klang	  och	  sound?	  

 
Ett sociokulturellt perspektiv beskriver människans både komplexa och på många sätt naturli-
ga sätt att lära i sin omgivning. Lärande sker i interaktion med andra människor och kunska-
pen föds inte i någon isolerad inre idévärld (Strandberg, 2008). Pedagogerna har alla en tydlig 
bild av sig själva som pedagoger, deras förhållningssätt till rösten speglar en djupgående ana-
lys om vad som är positivt för sångarens fortsatta utveckling av och med rösten. Pedagogerna 
har alla den studerandes bästa i åtanke när de utformar och förhåller sig till studenten, det är 
ett övergripande gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna. Hur de har kommit fram till 
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sina åsikter är givetvis unikt för varje pedagog där erfarenheter och kunskaper som de har 
förvärvat genom livet speglas i detta förhållningssätt.  

	  

6.1.1 Hur påverkar sångarens samspel med omvärlden arbetet med klang?  
Anna-Lena uttrycker i vida förklaringar hur klang har ett nära samband till människa och mil-
jö. Inspirationen till olika röstljud finns att hämta där klang finns och det är överallt, klangen 
är ett sätt att kommunicera och vi imiterar både varandras tonläge och anpassar oss klangligt 
beroende på var och med vem vi talar. Dessutom menar hon att ingen någonsin börjar om i sin 
utveckling med klangen, det kan på många sätt liknas vid det som Strandberg (2008) skriver i 
samband med att det lilla barnets livsvärld hela tiden förändras med varje nytt steg i utveck-
lingen. Ur ett sångligt perspektiv kan det jämföras med de nya kunskaper som sångaren finner 
dels på ett tekniskt men också på ett kroppsligt plan, i relation till de känslomässiga kunskaper 
som samlas i individens inre bildar kunskaperna sammantaget ett medierat förhållande till 
verkligheten som kontinuerligt förändras genom livets alla skeenden.  
 
Individens psykosociala upplevelser ger sångaren en djupare förståelse för olika känslotill-
stånd och därmed utvecklas begreppens betydelse allt eftersom individen samlar erfarenheter. 
Almaz talar om att sångarens referensramar och upplevda kunskap står till grund för den 
ingångspunkt de har i arbetet med klang och sound. Individen skapar identitet genom de kon-
texter hon aktivt söker och omedvetet hamnar i, genom dessa påverkas tillgång till olika 
klangliga preferenser genom språk och social kontext. Har individen växt upp i en miljö med 
mycket afroamerikansk musik är det också troligt att referenserna till dessa språkljud och 
klangliga ideal följer individens klangval som sångare. Det personliga i rösten, vilket alla pe-
dagoger uppger som en viktig del av sångarens klang borde därav i många hänseenden bygga 
på sådana sociala erfarenheter hos individen. Utgångspunkten är alltid individens förhållande 
till de upplevelser hon möter, alla valmöjligheter finns, men är tillgängliga i olika utsträck-
ning. Säljö (2000) skriver att individen behöver ta till vara på kunskapen och sätta den i rela-
tion till sina egna erfarenheter för att få en fruktbar utveckling. Detta speglas tydligt i samtliga 
pedagogers berättelser. 
 

6.1.2 Hur påverkar sångarens tillgång till ”verktyg” arbetet med klang? 
Röstens funktion är resultatet ett komplicerat samspel som sker i struphuvudet (Lindbad 
(1992). Även andningsmuskulaturen har en stor inverkan på ansatsrörets avspänning (Elliott, 
2011). I detta avsnitt ställs pedagogernas beskrivningar om klangens funktion och känneteck-
en, mot röstens tekniska och kroppsliga egenskaper.  
 
Mot bakgrunden om sångröstens tekniska funktion verkar det inte så konstigt det som peda-
gogerna beskriver som det personliga i klangen kan hindras genom spänningar i ansatsröret 
där kroppen blir ett hinder för röstens funktion. Dessa kroppsliga hinder uppstår ofta såsom 
Britta beskriver genom mentala hinder eller begränsningar. Både Lindblad (1992) Zangger 
Borch (2005) och Arder (2004) skriver om spänningar som ett resultat av mentala hinder. Det 
är något som alla pedagoger i denna studie verkar ha liknande upplevelser kring i sitt arbete 
som sångpedagoger. 
 
Med bakgrunden av denna studies litteratur kan tänkas att det personliga i klangen till stor del 
består av den unika resonanskropp varje individ har men även att den sociala, språkliga och 
musikaliskt erfarna historien bildar en utgångspunkt för individens utveckling av klangen. Det 
är svårt att utläsa vilka preferenser pedagogerna har om klangens karaktär i form av deltoner 
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och spektrum, alla talar om någon typ av personlig klang och använder ofta beskrivande ord 
såsom, luftig, fri, flödig, tight etc. Exakt hur det klingande materialet låter, blir genom dessa 
benämningar svårt att definiera. De kan betraktas som beskrivningar om den överhängande 
karaktären, intrycket av klangens helhetliga ljud. Britta är mest tydlig is sina beskrivningar 
om klangens karaktär, hon menar att klangen har specifika egenskaper när tekniken fungerar 
optimalt, för att klangens kvalité ska vara övertonsrik och bärig i alla register krävs specifika 
tekniska förutsättningar. En jämn luftström ger en flödig fonation och det förutsätter ett bra 
stödarbete, tekniken är viktigt för att undvika spänningar och för att sångaren ska behålla 
rösthälsan livet ut. När Anna-Lena arbetar med rösten och den grundläggande tekniken jobbar 
hon med hela omfånget i det så kallade randregistret, för att sångaren ska klara det behövs ett 
bra stöd som i sin tur ger ett jämt lufttryck. Röstens funktion i randregistret ger ett bevis på 
konditionen i både stämband och andningsapparat. Lindblad (1992) beskriver i likhet med 
både Britta och Anna-Lena hur rösten både kan filtreras olika genom röstens register och vik-
ten av buk-flank andning för god rösthälsa det kan även liknas vid Brittas beskrivning om att 
blanda rösten olika genom registren för olika röstfack. Britta beskriver till skillnad från de 
andra pedagogerna impulsen som en viktig komponent inför ansatsen till tonen, med rätt im-
puls får sångaren ett långt ansatsrör där stödarbetet är avgörande för att behålla rörets form 
och undvika spänningar. Det liknar de beskrivningar som Danielsson (2011) gör i sin studie 
kring reaktioner och emotioner som metodiskt verktyg för sångundervisning. Brittas förhåll-
ningsätt avviker delvis från de andra pedagogerna eftersom den impuls som den glatt förvåna-
de ansatsen ger förutom att sträva efter en avspänning kring struphuvudet även syftar till att 
förlänga ansatsröret, det resulterar i en mörkare mer övertonsrik klang genom att trakealdraget 
drar struphuvudet något nedåt som medför att klangrummet blir större. Elliot (2011) menar att 
det trakealdrag som uppstår ger upphov till jämnare vågor i stämbanden, ett jämt subglottiskt 
tryck medför även en flödigare fonation. Ingen av de andra pedagogerna uppger detta som ett 
mer fördelaktigt tillvägagångssätt, dock verkar det som att Almaz har liknade tankar när det 
gäller hennes definition av klang, då bör även nämnas att hon skiljer helt på klang och sound 
precis som Britta. Skillnaden mellan dem är att Almaz även arbetar med sound i sin undervis-
ning vilket Britta enligt sina berättelser inte verkar göra. 
 
De tekniska förutsättningarna är en viktig ingrediens för alla pedagogernas förhållningssätt till 
röstens funktion i ett längre perspektiv med fokus på rösthälsan. Däremot är det svårare att 
avgöra exakt vilka tekniska egenskaper pedagogerna avser i detta hänseende. Eftersom alla 
talar om varje kropps unika klang är det ändå troligt att framför allt stödarbete och ett öppet 
svalg är viktiga eftersom samtliga pedagoger upplever att spänningar kan hindra klangen, 
även om viss anspänning precis som Anna-Lena beskriver också ger upphov till en viss klang 
så kräver randregistret som hon ofta använder för att analysera röstfunktionen ett avspänt an-
satsrör för att fungera. Således verkar alla pedagoger i viss mån tala om ett avspänt ansatsrör 
för att den personliga klangen ska bli mer framträdande, den vidare inställningen av artikula-
torerna har med genrens, individens och pedagogens erfarenheter att göra. Sadolin (2006) 
skriver om akustikens regler där olika rum klingar olika beroende på rummets form och väg-
garnas densitet. Det verkar troligt att ansatsrörets väggar och muskulatur till följd av spän-
ningar dels förlorar elasticitet och begränsar individens möjligheter att förändra och utnyttja 
instrumentets klangliga egenskaper till fullo, en spänd muskel ger en annan klang än en av-
spänd muskel precis som Anna-Lena beskriver. Spänningen påverkar dessutom klangrummets 
form och ansatsrör och struphuvud blir mer kompakt vilket påverkar stämbandens rörelse och 
resulterar i att ett ökat subglottiskt tryck krävs för att det ska bli en ton. Det kan enligt Sund-
berg (2001) kännetecknas genom klangens pressade karaktär vilket både påverkar rösthälsan 
samt ger vissa färger till klangens spektrum.  
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Olika preferenser är skillnader mellan pedagogerna och troligtvis även för deras studenter, i 
denna studie är de svåra att urskilja och definiera på ett mer ingående plan mycket på grund 
av att terminologin i sig är svår att kartlägga. Sadolin (2006) skriver att olika positioner av 
artikulatorerna påverkar klangens färg. Det är därför troligt att dessa inställningar i förhållan-
de till kroppens fysiska resonans bidrar till en konstruktion av klangen eftersom ansatsrörets 
form och utseende förändras. Dock är slutsatser om konstruktion och naturlig resonans svårt 
om inte omöjligt att klarlägga eller definiera. Jag väljer ändå att dela upp klangens funktion i 
två delar där kroppsresonansen är icke konstruerad med hänsyn till individens unika klanglåda 
genom instrumentet/kroppens utseende, vidare inställning av artikulatorerna är konstruerad 
klang. Med konstruerad menas att artikulatorer, stämband, kropp, stöd, struphuvud och andra 
faktorer som påverkar klangen både medvetet och omedvetet förändrar klangen genom posi-
tion och/eller anspänning. Därmed innefattas både sound och alla klangliga ideal i den andra 
konstruerade benämningen och all klangfärg blir således konstruerad antingen genom omed-
vetna erfarenheter eller inlärda beteenden. Anna-Lena menar att all förändring av ansatsröret 
är klang och att kvalité klangligt inte är en fråga om preferenser utan om olika valmöjligheter. 
Denna beskrivning ger i motsats till Brittas tankar ett bredare förhållningsätt till vad klang är 
per definition, det gäller även Almaz som menar att klang i viss mån är ett specifikt spektrum, 
det är endast soundet som kan innehålla fula ljud menar hon. Elisabeth talar om att studenter 
kan ha hittat sitt personliga sound och samtidigt vara i behov av grundläggande teknikarbete 
för att bilda en bra och hållbar helhet i rösten. Det tyder på att hon upplever att det personliga 
innefattar mer än den unika klangkaraktär kroppens resonans ger vid en icke konstruerad arti-
kulation. Kanske kan det liknas vid Almaz tanke om att soundet är ett utanpåverk. Om soun-
det kan stå för sig själv som något helhetligt kan därmed sångaren ha hittat ett personligt 
sound utan att ha hittat den fria klangens tekniska egenskaper.  
 
För att sångaren ska få en personlig anknytning till användandet av rösten och dess klangliga 
egenskaper arbetar pedagogerna mycket med individens erfarenheter och upplevelser såväl 
fysiska som psykosociala. Det visar på att de efterforskningar som Sundberg (2001) beskriver 
om sinnesstämning i tal och sång även kan knytas direkt till pedagogernas metodiska arbete 
med klangen. Alla pedagoger verkar överens om att känslor, erfarenheter och upplevelser är 
något som de arbetar med under lektionerna. Det är både en fråga om att dessa saker kan stå i 
vägen för klangen och en fråga om att använda dem som redskap för att ge klangen en viss 
känsla och/eller en viss klanglig karaktär. Det går även hand i hand med det som Strandberg 
(2008) och Säljö (2000) beskriver om det sociokulturella lärandets natur. 
 

6.1.3 Hur påverkar sångarens tillgång till kreativitet arbetet med klang? 
Rösten är något unikt för varje person, en stor del av identiteten formas tillsammans med rös-
ten och vice versa. Vi är hur vi talar, skrattar bygger meningar etc. Rösten används i livets alla 
situationer som ett medel för relationer och uttryck för vårt mående. Därför har sångrösten en 
svår uppgift på många sätt, den sätter ytterligare en dimension på det instrument som hela 
världens befolkning dagligen använder i interaktion med varandra. Att omforma kunskap och 
göra den till sin egen är en viktig del för att lärandet ska vara proximalt. Strandberg (2008) 
beskriver hur barnet i den proximala utvecklingszonen väljer att imitera det som det ännu inte 
klarar på egen hand, men kan tillsammans med föräldrarna. Pedagogerna och sångaren kan 
använda det som är upplevt i ett visst sammanhang, för att omforma och anpassa till ett annat. 
Utifrån tanken om människans naturliga sätt att lära finns det inga regler för hur varje individ 
använder sitt kunnande, det viktiga är dels att hon känner tillgång till olika verktyg att finna 
det som hon vill uttrycka samt att hon är trygg i den miljö där hon provar på olika saker utan 
att veta exakt vad det innebär Alla pedagogerna använder dels individens inre idévärld, där 
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erfarenheter och förnimmelser samlas och bildar en verktygslåda för att på olika sätt ge ut-
tryck till tonen dessutom tränar de i det yttre rummet tillsammans med eleven. Både indivi-
dens inre och yttre kunskaper behöver samarbeta för ett proximalt lärande. Sångaren behöver 
tillgång till verktygslådan och ett mod att utforska denna tillsammans med sin pedagog. I vil-
ken utsträckning pedagogerna själva förevisar och använder imitation i röstövningar, går inte i 
denna studie att utläsa. Dock talar Anna-Lena om de snabba omställningar som rösten gör i 
mötet mellan individer, hon menar att det faktum att vi är musiska varelser och imiterar var-
andra inte går att förbise. Elisabeth talar om Spotify och andra tekniska manualer för olika 
klang där redan ”färdiga röster” blir ett föredöme för studenternas imitationer. Tanken kring 
imitation för en sångare bör ur ett sociokulturellt perspektiv innehålla en inbördes konflikt om 
dess positiva inverkan för utvecklingen av klangen. Säljö (2000) skriver om lärande som inte 
alltid är av godo. Om man applicerar den tanken i detta fall kan det precis som Elisabeth be-
skriver om att olika förebilder bidrar till föreställningar om hur det bör låta klangligt, i för-
längningen medföra att sångarens personliga klang får mindre utrymme om hon misstror sin 
egen kapacitet och klang. Ur ett omvänt perspektiv kan även imitationen av förebilder betrak-
tas som upplevelser och erfarenheter som agerar ett tillfälligt lån av kunskap där sångaren kan 
prova olika klanger utan att ha integrerat dem med sitt personliga uttryck. Frågan om vad som 
är personligt eller vad som är imitation är inte svart eller vitt, det är en gråskala med alla ny-
anser, att separera dessa eller definiera det svarta från det vita är inte möjligt och ett högst 
individuellt ställningstagande. Dock bör en sångpedagog fundera över hur gråskalan påverkas 
genom olika sätt att utveckla klangen. Det är så jag uppfattar att Elisabeth tolkar sångstuden-
ternas imitationer av olika förebilder där det ibland innebär att det personliga i klangen tunnas 
ut till fördel för imitationen av en annan röst. Skulle imitation och personlig klang gå att sepa-
rera borde på så vis förebilderna kunna ha både en positiv och negativ inverkan för sångarens 
arbete och utveckling av klangen beroende på ur vilket perspektiv det betraktas. Dock verkar 
det som att de entydiga svaren blir motsägelsefulla från vilket håll de än betraktas. Samban-
den är komplexa och några entydiga svar är svåra att finna, ändå verkar det som att alla peda-
gogerna precis som Britta uttrycker det upplever att det finns en risk att alla stöps i samma 
form och att pedagogen behöver anpassa sig inför varje unik sångare. Almaz menar att det 
inte är hennes uppgift att lära sångaren vad, hur och när hon ska ha olika typ av klang eller 
uttryck, sångaren ska så småningom stå på egna ben och behöver hitta självförtroende i det. 
Både Almaz, Anna-Lena, Elisabeth och Britta uttrycker att sångaren hittar mycket av sin per-
sonliga klang i sitt känsloliv och erfarenheter. Alla verkar även uppleva att integrera, accepte-
ra och utveckla den personliga klangen kan vara komplicerat, både för sångaren och för dem 
som pedagog. Individen behöver känna sig delaktig, tro på att det finns något att lära och ut-
rymme att experimentera precis som barnet i den energiska leken som Strandberg (2008) be-
skriver. 
 
Det är tydligt att ett väl fungerande samspel i relationen mellan pedagog och student är vik-
tigt, men även individens samspel med sig själv verkar vara betydelsefullt. Säljö (2000) menar 
att dessa handlanden och förväntningar bygger på sociala traditioner, antaganden och kunskap 
om både sig själv och människor som individen möter. Almaz talar om studentens inre driv-
kraft och delaktighet som viktiga delar för deras samspel, individen behöver ges möjlighet att 
engagera sig i materialet för att klangen ska bli levande, själen behöver synas igenom. Britta 
menar att sångaren genom att lära känna alla sina sidor skapar verktyg för att framställa sång-
erna med en känsla som stämmer även då just den känslan är som längst borta. Arder (2004) 
skriver att det är avgörande att sångaren har tillgång till både uttryck och andningsteknik för 
att kunna leverera det som behövs för att sången ska få en mening. Elisabet beskriver hur 
kännandet går före vetandet, hon tror att studenterna kan utveckla sina röster som mest i det 
musikaliska skeendet. Där i föds nya idéer och krocken mellan olika delar föder nya idéer 
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som studenten kan ha svårt att finna i en rent teknisk situation. Anna-Lena påpekar hur svårt 
det kan vara att först och främst hitta känslorna, känna igen dem och sedan kunna använda 
dem. Att sjunga med känsla är ett vedertaget uttryck, men att hitta tillgång till sitt känsloliv 
och att faktiskt sjunga med känsla kan vara komplicerat. Sångaren är ingen lerklump som ska 
formas av läraren, sångaren har formats genom att finnas. Det är när sångaren förstår att det 
som redan finns format i dennes tid och rum, kan återanvändas och ta nya skepnader genom 
att själv våga ingripa, se vad som finns, och omforma innehållet som möjligheterna att skapa 
en helhet med en personlighet i klangen blir stora. Denna insikt liknar det som Säljö (2000) 
skriver om hur viktigt det är att individen kan ta till vara på kunskap och sätta den i relation 
till egna erfarenheter. Möjligheterna för det bottnar i individens känsla inför vilka förvänt-
ningar som finns i rummet och tron till sin egen kunskap i förhållande till dessa. 
 

6.1.4 Hur påverkar sångarens identitet arbetet med klang?  
Gallwey (1975) skriver om att det inre spelet kan vara avgörande för en individs förmåga att 
utföra det som kroppen ofta kan intuitivt. När det gäller rösten borde detta vara ett särskilt bra 
sätt för att undvika spänningar som kommer till följd av allt för stort fokus på röstens detaljri-
ka fysiologi. Bland annat så skriver Sundberg (2001) om de avancerade och snabba ändringar 
som rösten gör i samband med olika sinnesstämning och känslor. Gallwey (1975) menar att 
för många instruktioner om vad som händer i detalj, blir ett hinder för den verkliga uppgiften. 
Elisabeth talar både om att använda känslor som ett tekniskt hjälpmedel och för att hitta ut-
trycket i musicerandet. I samband med det beskriver hon även att hon inte gärna blandar in 
tekniska detaljer från starten. Om vi antar att känslan rädsla skulle kunna skapa hinder för 
röstens funktion samtidigt som den ger rösten specifika klangliga egenskaper skulle i så fall 
Sadolins (2006) tre grundprinciper kunna vara en blickpunkt för sångaren i enighet med 
Gallweys teorier. Används rädslan som utgångspunkt i uttrycket genom kroppslig intuition 
samtidigt som ett gott stödarbete motverkar sammandragning i ansatsröret och håller svalget 
öppet kan känslan användas som fokus i övningen. Britta använder bilder och metaforer och 
tränar s.k. impulsträning med studenterna. Impulsen ämnar skapa ett klangrum som ger in-
strumentet goda förutsättningar för en flödig fonation och en känslomässig ingångspunkt, 
därefter behöver den kroppsliga styrningen ta över. I enighet med Hemsleys (1998) tankar där 
sången är ett uttryck för något. Britta använder impulsen som styrning inför sångens ansats 
därefter tar en medvetenhet om kroppens aktivitet över, när det fungerar väl kan sångaren vila 
på det arbetet och koncentrera sig på sångens gestaltning. 
 
Strandberg (2008) skriver att acceptans och inbjudande samspel är viktiga komponenter för en 
positiv läromiljö. I samband med att Almaz beskriver sound som ett utanpåverk där den fria 
klangen behövs som grund att stå på för att sångutvecklingen ska vara optimal i ett längre 
perspektiv menar hon även att sångaren själv måste uppleva och känna de saker i klangen som 
inte fungerar, acceptera sin kropp och röst. Det kan tänkas att acceptansen, som hon menar är 
en viktig del i processen av att komma dit hänger ihop med att acceptans många gånger inne-
bär en avslappnad attityd till något, i detta fall sig själv. Även Britta talar om att sångaren be-
höver acceptera sin fram och baksida. Det motverkar att spänningar sätter sig i andning, kropp 
och ansatsrör. För att sångaren ska bli vän med sin röst så behöver hon acceptera den, annars 
skapas spänningar som också hindrar rösten. Elisabeth talar om grundkaraktären i rösten, det 
verkar troligt att det samband hon talar om har att göra med att sångaren inte riktigt accepterar 
sin röst och hellre tittar på redan färdiga recept i brist på självförtroende. Genom recepten 
söker individen snabba lösningar istället för att titta i sin egen verktygslåda av känslor och 
erfarenheter. Om sångaren använder känslor som redskap för sin sånganvändning blir hon 
också bättre på att känna igen de mikrouttryck en känsla förmedlar. Lindblad (1992) skriver 
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om mikrouttrycken som en viktig del av en sångares möjligheter att på ett finstilt plan arbeta 
med uttryck musikaliskt. Mot denna bakgrund borde därför sångaren kunna arbeta upp en 
vana för en sådan känslighet, hon borde även kunna bli bättre på att tyda kroppens små rörel-
semönster och därmed få bättre förutsättningar att förstå och tolka olika känslor. För att göra 
det krävs en acceptans gentemot jaget, att individens unika känslospråk är en giltigt som ut-
gångspunkt i musicerandet precis så som Britta beskriver om att inga känslor är fula eller då-
liga. Arder (2004) skriver om att en sångare kan använda andningen för att få denna tillgång, 
det kan även liknas vid Brittas tankar om teknikens betydelse för klangen. Finns tillgång till 
den djupa andning som även Lindblad skriver om så finns även tillgång till en avspänd mer 
rörlig kropp och det inre känslolivet. Både Britta, Elisabeth och Almaz verkar uppleva att de 
hör när känslan finns där. Anna-Lena vill inte sätta begränsningar eller definiera vad som är 
kvalitativt i klangfärg, hon uttrycker inte heller att hon personligen hör när studenten hittar 
känsla i klangen. Hon menar dock i likhet med Elisabeth att känsla är en bra utgångspunkt för 
att hitta olika klang och teknik. Hon beskriver också att hennes preferenser ibland kan stå i 
vägen för sångarens egna önskemål och försöker därför att få sångaren att själv lokalisera 
känslan i klangen och kroppen. Även Almaz menar att individen kan experimentera med arti-
kulationen och därmed påverka soundet eller klangen. Hon talar om både kroppslig intention 
och upplevda erfarenheter som redskap för att sångaren ska förstå och veta hur klangen eller 
soundet kan ändras. Det påminner mycket om Gallweys tankar om det inre spelet. Både Britta 
och Almaz beskriver mentala blockeringar som hinder och använder tillgång som nyckelord. 
När individen har tillgång till både fram och baksidan av sin person finns automatiskt en stör-
re frihet i instrumentet. En accepterande och generös inställning till jaget förebygger sånga-
rens motståndskraft till mentala blockeringar som senare kan speglas som spänningar i röstin-
strumentet.  
 
Almaz menar att det finns en viss punkt dit en sångare behöver komma för att det ska vara 
möjligt att jobba med röstliga hinder och se de möjligheter som finns. Britta beskriver en del 
av hennes och studentens samspel som att knäcka hål på skalet vilket kan ta tid och kräva 
både ett förtroende och en generositet av individen gentemot sig själv och gentemot omvärl-
den. Elisabeth menar att sångaren för att nå sin hemlighet i rösten behöver ha tillit till sin egen 
förmåga och förtroende till henne som pedagog. Almaz beskriver liknade omständigheter som 
viktiga inslag för att utvecklingen ska vara fruktbar och Anna-Lena upplever att sångare be-
höver söka bland sina egna erfarenheter för att hitta sitt sätt. Det kan vara svårt för både henne 
och studenten att förhålla sig till allt vad det innebär, men alla pedagoger verkar uppleva rela-
tionen som en viktig utgångspunkt för ett positivt lärande i likhet med Strandberg (2008) och 
Säljös (2000) beskrivningar om vilka aspekter som spelar stor roll för lärandet. 
 
Det finns en likhet mellan punkten/skalet och det som Strandberg (2008) skriver kring förlo-
rade lärtillfällen. Tar sångaren sig förbi de mentala hinder som finns i hennes föreställningar 
kanske hon finner den hemlighet som Elisabeth talar om, kanske kan det bidra till att den per-
sonliga klangfärg som Britta söker enklare går att finna. Spärrar som individen bygger upp, 
om tron till vad hon kan, skapar begränsningar i tillgången till röstens funktion och uttryck. 
Den vägg Almaz beskriver är punkten då sångaren inser att hon behöver arbeta med vissa 
delar av rösten, på ett personligt eller tekniskt plan. Om individen inte har tillgång till sina 
verktyg eller av olika anledning inte finner tillgång till pedagogernas verktyg minskar utveck-
lingszonen för rösten och klangen. I enighet med det sociokulturella perspektivets teorier be-
ror det sannolikt på i alla fall två viktiga aspekter. Dels att individen inte har upplevt eller 
provat i den yttre världen för att tro på sina egna möjligheter samt att individen inte känner 
tillgång till varken de verktyg som har förvärvats genom upplevda kunskaper eller de som 
erbjuds i undervisningen Strandberg (2008). Innan individen slår i väggen har hon svårt att se 
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möjligheterna. Därmed påverkas även pedagogens möjligheter att hitta de verktyg som passar 
individen, anpassningen av undervisningen minskar därmed eftersom tryggheten inför att 
våga blir mindre och då minskar även utvecklingsmöjligheterna.  
 
Det verkar som att pedagogerna arbetar med liknande verktyg i sin undervisning, i det hänse-
endet verkar det som att verktyg som knyter an till individen inte nödvändigtvis behöver ha en 
direkt anknytning till målet, i form av klangliga ideal eller preferenser. Det kan ändå antas att 
även om formen av verktyg är likartade så används de på olika vis i förhållande till vilket syf-
te de har i sången, både genom teknik och genom uttryck. Klart står i alla fall för alla pedago-
ger i denna studie att sångarens identitet och tillgång till sitt jag både i form av känsloliv och 
genom erfarenheter spelar stor roll för undervisningen. Troligen är sånginstrumentet skälet till 
detta likartade förhållningssätt. Instrumentet är ett med individen oavsett i vilken genre peda-
gogen eller sångaren arbetar. 
 

6.3 Slutdiskussion, rekommendationer och vidare forskning  
I detta kapitel kommer jag att gå djupare in på hur mitt personliga förhållningssätt till klang 
och sound har påverkats genom denna studie. En studie som denna leder ofta till nya frågor 
genom ett vidgat perspektiv, därför kommer jag även att ge förslag till vidare forskning inom 
området. 
 

6.3.1 Sammanfattning och slutdiskussion 
Med bakgrund av ovanstående diskussion blir det tydligt för mig hur stor roll pedagogens 
förhållande till sångarens personliga integritet spelar i arbetet med klang. Det blir också tyd-
ligt att det både är svårt och näst intill omöjligt att förhålla sig till alla de aspekter individen 
som social varelse bär med sig och alla de faktorer som påverkar vårt möte i undervisningen. 
Framförallt är det en fråga om min förståelse för vilka påverkansfaktorer det finns kring hur 
arbetet med klang sker och i förhållande till vad och varför. Pedagogerna i denna studie har 
som jag ser det ett gemensamt huvudsakligt fokus; -sångarens personliga klang ska vara sty-
rande för den slutgiltiga klangen. Deras fortsatta förhållande till hur sångaren därefter kon-
struerar klangen med hjälp av olika inställningar i ansatsröret och till viss grad med skiljande 
fokus på stödarbetets roll i samband med dessa val, har att göra med vad som sjungs, och var-
för klangen eller soundet förändras i förhållande till dessa val. Med denna bakgrund tror jag 
att min tydlighet som pedagog kring varför vissa preferenser i artikulation, har att göra med 
hur de omkringliggande omständigheterna ser ut ibland kan ursäkta ett subjektivt ställningsta-
gande om klangen eller soundet i olika sammanhang. Att det därför blir naturligt att sångaren 
de gånger vi arbetar med sound i afroamerikansk musik får undersöka en annan färgpalett än 
den som krävs klangligt inom den klassiska sångtraditionen känns inte märkligt.  
 
Pedagogerna i studien har som jag beskrev i diskussionens första avsnitt sina sångares bästa i 
åtanke. Inför min framtida roll som pedagog är det en av de absolut största lärdomarna jag tar 
med mig från denna studie. Att en sångpedagog jobbar utifrån olika synsätt om vad som är 
hälsosamt för individens fysiologiska rösthälsa såväl som hur de inre psykosociala processer-
na påverkar både klangfärg och kropp bör vara en ledstjärna för att samspelet ska få handla 
om sångaren som individ. Att mitt och studentens arbete på lektionerna delvis sker utifrån 
mina kunskaper är oundvikligt, min fortsatta utveckling av kunskaper om såväl rösten som 
sångmetodisk insikt om redskap och förhållningssättet gentemot studenten utvecklas kontinu-
erligt både tillsammans med mina studenter och för mig personligen. Genomgående i denna 
utveckling behöver jag som pedagog medvetet behålla fokus på varje individ, det är avgöran-



 

44 

de för att vårt samarbete och individens lärande ska vara positivt och i sångarens ägo, inte mitt 
som pedagog även om också jag utvecklas under tiden.  
 
Med tanke på den sociokulturella erfarenhet som varje individ bär med sig speglas också de 
val och varierande tillgång till verktyg som individen har i arbetet med klang, det har betydel-
se för på vilket sätt individen utvecklas. Det vidare arbetet utifrån den icke konstruerade 
klangen är i den bemärkelsen den största frågan kring integritetens plats att röra sig eftersom 
konstruerandet av denna till stor del sker i förhållande till tradition och identitet. Sångarens 
mål med sångundervisningen, vad, hur och varför hon vill använda rösten på ett visst vis blir 
vad jag som pedagog har att förhålla mig till. Utifrån sångarens önskemål kan på så vis balans 
mellan ideal och identitet ingå även i den konstruerade klangens bemärkelse. Samtidigt är det 
även min uppgift att handleda sångaren på områden som kanske inte faller sig lika naturligt. 
Om jag inte gör det så breddas inte sångarens valmöjligheter inför framtiden. Detta är något 
som jag upplever som en stor utmaning i mitt framtida yrke, eftersom teknik ibland kan upp-
levas som motsägelsefull mellan olika genrer. Därför vill jag utveckla ett djupare och bredare 
kunnande för att ha en gedigen grund att stå på där jag kan vara säker på att jag varken förvir-
rar eller vilseleder någon student. Åter igen är det individens bästa som måste finnas i åtanke 
och det är svårt, för vem är jag att bedöma vad som är bäst för någon annan? Därmed kan det 
ifrågasättas om vem som sätter ramen för vad individens personliga är, det kanske till och 
med är relevant att fråga sig om individen ens själv kan svara på om det personliga stämmer 
eller inte, framförallt i relation till den påverkan det kulturella och historiska perspektivet har 
på vår tillgång och val mellan olika klangliga ideal och preferenser. Dessa tankar gör att jag 
undrar vad som är individens unika, vad är konstruerat och vad är personligt i klangen jag 
undrar om dessa någon gång skiljas åt.  
 
Strandberg (2008) beskriver ett exempel om hästarna som inte gick utanför det elstängsel som 
inte längre satt runt hagen, bilden av stängslet satt istället i hästarnas föreställningar. El-
stängslet kan till viss del tänkas vara den punkt som Almaz talar om och marken utanför 
stängslet den hemlighet som Elisabeth syftar till. Men kanske kan det vara så att en av hästar-
na drömmer om att få springa fritt på slätterna och den andra om att tävla på Jägersro. Skill-
nader mellan varje individ vad gäller mål och medel är olika precis som Sundberg (2001) be-
skriver om olika individers förhållande till teknik och uttryck i sången. Vissa handlar på intui-
tion och andra vill ha konkreta beskrivningar om vad som händer. Almaz menar att hindret 
kan bero på att relationen mellan henne och eleven inte är trygg. Relationen blir ett hinder, 
liksom elstängslet för hästen eller såsom Sundberg (2001) beskriver att den känslomässiga 
atmosfären påverkar röstinstrumentet i negativ mening. Rädsla och oro stänger igen instru-
mentet genom en reflexinlärd skyddsmekanism. För att vara trygg behövs tillit i situationen, 
då kan också studenten som Almaz beskriver blotta sig och därmed finns kroppen och möjlig-
heterna att utveckla klangen tillgängliga på ett annat sätt.  
 
Det är svårt för mig som pedagog att påverka miljön i undervisningen fullt ut, den bygger till 
viss del på sångarens inre miljö och är skapad i ett livsverk av erfarenheter. Jag kanske kan 
känna att det finns hinder, eller att vår relation inte fungerar men ändå ha svårt att hitta lös-
ningar som gör att vårt samarbete kan fungera bättre. Precis som pedagogerna i denna studie 
berättar måste jag arbeta med de möjliga hindren på olika vis. Att individen i viss mån behö-
ver blotta sig, innebär inte samma sak som att jag ska vara hennes bästa vän, det innebär att 
vår relation behöver vara trygg för att sångaren ska våga de saker som hon föreställer sig inte 
kunna. Om jag som pedagog är trygg i min undervisning och litar på min intuition och kun-
skap tror jag att det kan underlätta för sångaren att känna samma sak därför måste jag under-
hålla och arbeta för min egen utveckling och utökade förståelse för instrumentets alla aspek-
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ter. Med det menar jag att om jag kan identifiera det vi arbetar med i frågorna vad, hur och 
varför så förstår sångaren att jag tror och litar på dennes förmåga att klara uppgiften och det 
öppnar upp för att våga mer.  
 
Diskussionen i denna studie är på många sätt en spegelbild av mitt blivande yrke, den ger inte 
en entydig bild och blir ofta motsägelsefull i varje yttring. Att vara sångpedagog kan vara lika 
svårt som att lokalisera en viss muskel i röstapparaten, att röra någon del i ansatsröret utan att 
det förändrar flera av artikulatorernas positioner. Det sociokulturella perspektivet sätter läran-
dets beståndsdelar i rörelse och det är svårt att isolera och kategorisera delarna eftersom sam-
verkan dem emellan är ett kännetecken i sig. På detta vis kan denna studie visa på det kom-
plexa samband som en individ, sångare, student, kropp, klang, röst, integritet, lärande, social 
omvärld, psykosociala processer och självförtroende har i förhållande till pedagogen, då för-
står man vilket komplext samband pedagogen i sin tur har i förhållande till dessa delar. Denna 
insikt föder mängder av frågor men ger också många intressanta vinklingar på mitt blivande 
yrke.  
 

6.3.2 Förslag till vidare forskning 
Studiens omfattning har visat att klang har en enorm bredd genom både sångtekniska och so-
ciala perspektiv. Till följd av det har studien öppnat för fler frågor än vad den har gett entydi-
ga svar. Några av de mest intressanta frågeställningar som jag har upplevt genom denna studie 
är följande: 
 
Hur speglas förhållningssättet i det praktiska arbetet hos pedagogerna i denna studie? 
 
Vad kännetecknar ett personligt uttryck i klangen?  
 
Vilka sociala aspekter påverkar en sångares preferens för olika genrer och uttryck?  
 

6.3.3 Slutord 
När insikt om mina generaliseringar kring vad klang och personligt uttryck är får bevis för att 
till stor del handla om föreställningar byggda på associationer som jag själv använder för att 
förstå och kategorisera olika typer av klang utifrån vad jag kan och har upplevt, kan jag bara 
erkänna att min upplevelse om dessa insikter till viss del skrämmer mig inför min framtida 
roll som sångpedagog. Samtidigt förstår jag att dessa insikter kommer vara av stor betydelse 
för mina framtida avvägningar i arbetet med mina studenters röster och för min motivation att 
utvecklas som pedagog och sångerska. Jag imponeras av pedagogerna i min studie som i så 
hög grad balanserar sin undervisning gentemot individen. Jag är djupt tacksam för att jag har 
fått ta del av deras kunnande. Jag hoppas att jag fortsättningsvis i samtal med kollegor och 
genom erfarenhet ute på fältet får dela upplevelser och tankar med pedagoger kring dessa frå-
geställningar, det gör mig nyfiken inför min framtid.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 
Rättigheter 

• Allt	  vi	  säger	  kommer	  att	  spelas	  in	  och	  transkriberas	  för	  att	  sedan	  användas	  som	  
underlag	  för	  studien.	  

• Du	  har	  när	  som	  helst	  rätt	  att	  dra	  dig	  ur.	  
• Du	  kan	  vara	  anonym	  i	  studien.	  
• Frågor	  gällande	  detta.	  

Mina tankar, kortfattat. För att beskriva utgångspunkten. 
ingång 
1. Beskriv i korta drag din bakgrund som sångerska och pedagog.  
2. Beskriv vad du först associerar med ordet klang 
 
Eventuella frågeställningar 
Arbetar du med artikulation och klang i din undervisning?  På vilket sätt? 
Vilken betydelse anser du att klang har för röstanvändning i samband med sång? 
Vad är viktigt för klangen, teknik, känsla? 
Vad gestaltas i klangen?  
På vilket sätt är klangen knutet till individen eller genren ni arbetar med? Beskriv varför. 
Vad är det vanligaste hindret du möter i arbetet med klang.  
Finns det någon risk i att ta bort det individuella. 
Hur balanserar du din konstnärliga intention mot elevens 
Vilka pedagogiska metoder använder du för att eleven ska förstå hur hon ska utföra övningar-
na.  
 
Ämnen att beröra:  
Den personliga klangen, Den personliga integriteten 
Kropp, tekniskt? Klangligt? 
Ideal? Klang eller Sound? 
Uttryck, Kreativitet, Verktygslåda, Tillgång till klang och sound 
Individen, Samspel, Fantasi och verklighet? 
Finns det något du vill tillägga? 
 
AVSLUTNING 
Jag tror att jag är klar, men undrar om jag kan återkomma om det visar sig att jag har glömt 
något? 

• Vill	  du	  läsa	  igenom	  transkriberingen	  
• Kan	  jag	  få	  återkomma	  om	  jag	  vill/eller	  behöver	  komplettera	  någonting.	  
• Erbjudande	  om	  att	  de	  kan	  återkomma	  med	  ytterligare	  tankar	  om	  det	  dy-‐

ker	  upp.	  

 
 


