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Abstract

Title: The  vocal  coaches  task-  A  study  of  the  balance  between vocal technique,  self-
expression and voice ideals.
In my research I have been interviewing three vocal coaches to get an understanding of their 
way of balancing vocal techniques, self-expression and voice ideals in their singing lessons. 

These are the research questions I sought answers to:
 Is there one or more voice ideals that is pursued in voice coaching? In this case which 

are the voice ideals?
 Does this "voice ideal" affect the student’s personal expression? How?
 Can student’s personal expression be affected by learning different vocal techniques? 

How?

I have been using a qualitative method by interviewing three active vocal coaches. Before the 
interviews took place  I read literature that touched the topic and the questions were clearly 
formulated for both the informants and myself. My intention was also to leave room for any 
possible questions if it felt relevant at the time. The informants were generally in agreement 
on what  they  thought  of  the  different  meanings  of the  concepts  of  vocal  technique  and 
personal expression. Posing the question about voice ideals, the informants were even here of 
the same opinion but they wanted to point out that the answer is subjective as it is a matter of 
personal view and judgement. Through this study my hope is to become more aware of how 
to work as a vocal coach and find a balance between vocal technique,  self-expression and 
voice ideals.

Keywords: Vocal Technique, Personal expression, Voice Ideal, the vocal teachers task. 
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Sammanfattning

Titel: Sångpedagogens uppgift -En studie om balansen mellan sångteknik, personligt uttryck  
och röstideal. 

Jag har intervjuat tre sångpedagoger för att förstå hur de balanserar sångteknik, personligt 
uttryck och röstideal i sångundervisningen. De forskningsfrågor jag sökt svar på är: 

 Finns det ett eller flera röstideal som eftersträvas i sångundervisningen i allmänhet? 
Vilket/ vilka är i så fall dessa röstideal?

 Påverkar detta ”röstideal” det personliga uttrycket hos eleven och i så fall på vilket 
sätt?

 Kan undervisning i sångteknik påverka elevens personliga uttryck och i så fall på 
vilket sätt? 

Jag har använt mig av kvalitativ metod och intervjuat tre verksamma sångpedagoger. Före 
intervjuns genomförande läste jag litteratur som berörde ämnet och frågorna var tydligt 
formulerade för både mig och informanterna. Min intention var även att lämna rum för 
eventuella följdfrågor ifall jag ansåg det relevant i sammanhanget. Informanterna var 
mestadels eniga om vad de tycker de olika begreppen som sångteknik och personligt uttryck 
står för. När jag ställde frågan om röstideal var informanterna även här eniga men var tydliga 
på att påpeka att svaret blir subjektivt då det är en bedömningsfråga. Min förhoppning är att 
med hjälp av denna studie bli mer medveten om hur man arbetar som sångpedagog när det 
gäller balansen mellan sångteknik, personligt uttryck och röstideal.

Sökord: Sångteknik, Personligt uttryck, Röstideal, Sångpedagogens uppgift
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Förord

Denna studie har varit både rolig, jobbig, frustrerande men också väldigt givande. Jag har fått 
en ljupare förståelse för mitt kommande arbete som sångpedagog och lärt mig otroligt mycket 
med hjälp av mina  intervjuer  samt  all  den litteratur  jag läst  under hösten.  Jag har  träffat 
härliga sångpedagoger som varit generösa att dela med sig av sina erfarenheter. Tack till er, 
tack att ni var så positiva till mitt arbete och tack för de givande samtalen ni var villiga att  
deltaga i.
Jag vill även tacka min fantastiska handledare som under hela studiens gång varit tillgänglig 
när jag sökt din hjälp. Tack för alla de goda råd du gett mig. Tack till min pojkvän som varit 
mitt stöd och som puschat mig när jag inte haft egen ork. Tack till Amdi som höll en bra 
opponering av mitt arbete.

Än en gång ett stort tack, utan er hade det varit omöjligt att genomföra denna studie.

Jemima
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1. Inledning
När jag började på Musikhögskolan i Malmö för fyra år sedan kom jag i kontakt med en, i  

mitt tycke, skicklig sångpedagog som introducerade sångteknik på en mer avancerad nivå än 

vad jag tidigare varit van vid. Hon förklarade vad jag gjorde rent fysiskt med rösten när jag 

sjöng  och  berättade  för  mig  hur  hela  röstapparaten  fungerar.  Jag  fick  upp  ögonen  för 

sångrösten  ur  ett  fysiologiskt  perspektiv  och  fick  en  ny  insikt  om detta  instrument.  Mitt 

intresse för sångteknik satte fart och jag var hungrig på denna nya kunskap. Jag upptäckte att 

ju mer jag lärde mig om sångteknik desto mer insåg jag vad jag inte kunde och jag spenderade 

åtskilliga timmar på att få grepp om min sångteknik.

Vid ett tillfälle, under mitt tredje år på min utbildning, när jag övade hemma inför ett 

framträdande, påpekade min pojkvän att jag endast fokuserade på tekniken och inte på mitt 

personliga uttryck i sången. Jag förstod direkt vad han menade. Jag hade inte reflekterat över 

sången i sin helhet, utan enbart ägnat mig åt att framföra sången rent tekniskt. En ny fas i mitt 

liv började då jag försökte hitta tillbaka till sången, musiken och  ”glömma” bort det tekniska. 

2. Syfte och frågeställningar
Jag vill i denna studie undersöka hur sångpedagoger arbetar för att hitta en balans i 

sångundervisningen mellan tekniken och det personliga uttrycket hos eleverna, och om 

sångpedagoger har ett särskilt röstideal som de eftersträvar i undervisningen? Vilket eller 

vilka  ideal är det i så fall? Stämmer dessa överens med elevens? Kan de påverka det 

personliga uttrycket i sången? Det finns åtskilliga tankar om röstideal och dessa är baserade 

på vilken genre man befinner sig i. Min studie är baserad på intervjuer med tre sångpedagoger 

vilka alla tre arbetar inom skola såsom gymnasieskola och högskola. Röstidealen i min studie 

utgår därför ifrån utbildningssyfte, ur sångpedagogens perspektiv. Min förhoppning är att med 

hjälp av denna studie bli mer medveten om hur man arbetar som sångpedagog när det gäller 
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balansen mellan sångteknik, personligt uttryck och röstideal. För att komma åt syftet har jag 

använt mig av ett antal frågeställningar:

 Finns det ett eller flera röstideal som eftersträvas i sångundervisningen i allmänhet? 
Vilket/ vilka är i så fall dessa röstideal?

 Påverkar detta ”röstideal” det personliga uttrycket hos eleven och i så fall på vilket 
sätt?

 Kan undervisning i sångteknik påverka elevens personliga uttryck och i så fall på 
vilket sätt? 

3. Tidigare forskning
Jag  kommer  i  detta  kapitel  att  redogöra  för  litteratur  som  berör  och  anknyter  till  mina 

frågeställningar och mitt syfte. Kapitlet är indelat i olika delar med rubrikerna Kortfattat om 

Sångteknik, Kortfattat om Personligt uttryck, Röstideal, Sångpedagogens uppgift och Mål.

3.1 Kortfattat om sångteknik

Sångtekniken  är  en  teknik  som vilken  annan  teknik  som helst.  Ordet  teknik handlar  om 

praktiskt  tillvägagångssätt  vid  utövandet  av  något  (Språkdata  och  Norstedts  Akademiska 

förlag, 2003). Kunskapen om teknik behövs för att nå ett snabbt resultat ”Med bättre insikt i 

röstproduktion kan månader av lönlös och skadlig övning undvikas” (Sadolin, 2009, s.7).

Cathrine Sadolin (2009), en röstforskare ifrån Danmark, har forskat om rösten i mer än 25 år. 

Hon har bland annat skrivit boken Komplett Sångteknik (2008). Boken handlar om sångteknik 

och har endast ett kapitel där hon berör ämnet uttryck. Sadolin skriver själv i inledningen att 

hon tycker inte att tekniken i sig är det viktiga i sång, utan att uttrycket är det viktiga, men att 

tekniken behövs för att kunna förmedla det man konstnärligt önskar att göra. ”...teknik är bara 

ett HJÄLPMEDEL som vi använder för att uttrycka oss”. Hon anser att man inte behöver lära 

sig sångtekniken om det inte är nödvändigt ”...finns ingen anledning till att syssla med den 

tekniska aspekten av sång om man inte anser sig ha ett specifikt sångtekniskt problem” (s. 6). 
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Sadolin beskriver att det tre grundprinciperna i sångtekniken är: Stöd, nödvändig twang1 och 

undvika att skjuta fram käken och spänna läpparna. Hon har även med långa kapitel som 

berör ämnena andning, stämband, svalg, twang, textuttal, munnens öppning, tonens 

avslutning, ansatser, volym, tonhöjd (register), funktioner, klangfärg, effekter, röstproblem 

och övriga tekniker.  

I Sangeleven i fokus (2004) skriver Nanna-Kristin Arder att det grundläggande för sångteknik 

är att få redskap att kunna uttrycka det man önskar. Hon jämför sångteknik med att lära sig att 

köra bil. Först är det viktigt att lära sig alla grunder, hur en bil fungerar. I början är man 

fokuserad på alla smådetaljer och hjärnan arbetar frenetiskt. När man kört ett tag blir man mer 

varm i kläderna och kör bilen mer per automatik. Hon menar att detsamma är det med 

sångteknik, i början fokuserar man på detaljerna (tekniken) men efter ett tag går det per 

automatik. Den grundläggande sångtekniken, enligt Arder, är att lära sig att behärska andning, 

artikulation, tonstyrka, hållning etc.

Hva legger  vi  så  i  begrepet  <<sangteknikk>>? For  det  fØrste  innebærer  det  en 
hensikttsmessig bruk og beherskelse av holdning, pust, <<stØtte>>, stemmeklang 
med ansats, registrering, intonering og artikulasjon. Regulering av tonehØyder og 
tonestyrke samt trening i  resonansutnyttelse hØrer også i  hØy grad med til  den 
sangtekniske treningen. Dessuten innbefatter sangteknikken alt som skal til  for å 
skape musikalsk foredrag (dynamiske variasjoner, frasering, timbre etc.) (s.34&35).

Hon skriver också att sångtekniken inte är ett mål i sig utan att när man väl behärskar den 

grundläggande sångtekniken ska man glömma sångtekniken för att istället inspireras av 

sången och genrens speciella karaktär. 

3.2 Kortfattat om personligt uttryck

1 Nödvändig twang bildas genom att kannbrosken och den nedre delen av struplocket förs närmare varandra,  
larynx-tubens öppning blir mindre, ljudet blir klarare och tätare dvs inte luftig (Sadolin, 2009).
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Jag har valt att använda begreppet personligt uttryck i min uppsats. När jag hänvisar till olika 

litteratur kan det förekomma andra begrepp så som interpretation2, känsla eller klang. Dessa 

är beståndsdelar  för det personliga uttrycket.  Jag ställer  mig frågan ”Är personligt uttryck 

viktigt?” Sadolin (2009) skriver att hon är medveten om att hennes bok mestadels berör ämnet 

sångteknik men förklarar att inte bara det är viktigt. ”...teknik är bara ett HJÄLPMEDEL som 

vi använder för att  uttrycka oss. Jag tycker att den viktigaste aspekten är UTTRYCK- att 

förmedla ett budskap” (sid 6). I kapitlet Metoden för att arbeta med uttryck tar hon upp vikten 

av att förstå textens innebörd när man arbetar med det personliga uttrycket. Hon skriver att 

man  kan  utgå  ifrån  texten  och  melodin  för  att  skapa  en  stämning.  Hon  pratar  om 

personskildring,  att  skapa en uppfattning om personen i  sången. Sadolin ger rådet  om att 

aldrig använda sig själv som karaktär då hon tycker att man måste vara varsam med sig själv. 

Använd aldrig dig själv som ”karaktär”. Du måste vara varsam med dig själv, med 
ditt eget hjärta så använd inte dig själv som ”personen i sången”. Det kan vara 
påfrestande och ohälsosamt för dig, rent psykiskt, att kväll efter kväll återuppleva 
drastiska eller traumatiska situationer ur ditt eget liv (Sadolin, 2009, sid. 241).

Till skillnad från Sadolin tycker Arder (2004) att man ska förmedla något personligt av sig 

själv i sången. Arder menar att sångpedagogen har en stor roll i tolkningsprocessen och hon 

tycker att den bör hjälpa eleven att leva sig in i sången och ämnet för att hitta sitt egna sätt att 

tolka på. ”Når sangaren interpreterer, må han også formidle noe av seg selv- noe som er helt 

personlig og som kommer fra hans egen sjel. For å få til dette må han ha evnen til innlevelse 

og engasjement” (sid. 38). 

I uppsatsen av Ekespong (2012) diskuterar fyra sångpedagoger ämnet klang. Pedagogerna 

anser att man kan utgå ifrån personliga erfarenheter och utnyttja dessa i sången, istället för 

tekniken. De menar att klang är något personligt och unikt och förmedlar en känsla för 

lyssnaren. 
Den unika klangfärg en individ har i sin röst grundas i de fysiska förutsättningar 
som  personen  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 

2 Ordet interpretation kommer från latin och betyder enligt Nationalencyklopedin ”tolka”,
förklara”, “översätta”. (Nationalencyklopedin, band 9, s. 518).
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(Zangger Borch, 2005). Av olika anledningar kan klangen i tal och sång hämmas 
eller  klinga  mindre  fritt  från  ursprunget,  det  beror  på  att  sångaren  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 refererat i Ekespong, 2012). 

Arder (2004) hänvisar till annan litteratur i sin bok då hon tar upp vad andra har skrivit om 

ämnet interpretation. Van A. Christy skriver att en god interpretation alltid kräver en balans 

mellan det intellektuella och emotionella och att dessa två kompletterar varandra. Om man 

endast skulle använda sig av det intellektuella hade det varit ett torrt och ointressant uttryck, 

om man endast skulle använda sig av det emotionella hade det blivit ett överdrivet uttryck. 

Thomas Hemsley tycker att sångljudet ska vara en reaktion på känslorna, något spontant. Han 

skriver att sången kom naturligt förr, man sjöng utifrån sina känslor. Eftersom tekniken har 

utvecklas så enormt idag kan man numera klippa och klistra i oändlighet i studion för att nå 

en perfektion i musiken och sångljudet. Hela den känslomässiga biten förloras och det unika 

är försvunnet (Hemsley, 1998, sid. 22). 

3.3 Röstideal

Det var svårt att hitta litteratur som berör ämnet röstideal. Jag har sökt i olika böcker och 

kunde till slut finna en körbok av Tone Bianca Dahl som skrev, om än ytterst lite, om ideal 

”Jag tror att det alltid funnits ett ideal att en vacker sång är en sång som flödar fritt” (Dahl,  

2002, sid. 26).

Eftersom Dahl skriver att en vacker röst är en röst som flödar ”fritt” kunde jag koppla det till 

Sadolins citat ”Rösten fungerar vanligtvis perfekt ända tills vi, under uppväxten, hindrar den 

med svalgspänningar. Sångteknik handlar till största delen om att få bort svalgspänningar, så 

att rösten kan arbeta fritt” (Sadolin, 2009, s. 6). 
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Jag tyckte även att det var intressant att få en uppfattning av vad ”samhället” har för röstideal, 

därför googlade jag vacker sångröst och hittade en forumsida där man diskuterar vad de anser 

att en vacker sångröst är:

”...Jag kan tänka mig att man till exempel ska försöka ha en avslappnad röst”.

”Rösten  ska  vara  kraftfull  och  ganska  fyllig,  gärna  med  vibrato.  Variation  och 
hyfsat register är bra att ha också om man ska sjunga”.

”En bra sångröst behöver inte vara vad tidigare har nämnt heller, vissa har en helt  
ok  sångröst  men  med  en  jätte  egen  karaktär  vilket  ibland  gör  det  mycket 
intressantare. Hatar monotoma sångare som sjunger skitbra men som saknar känsla.. 
Känsla är viktigt”.

”En smått hes röst brukar alltid göra susen för mig!” 

(Hämtat den 23/11 2012)3 

3.4 Sångpedagogens uppgift och mål

För att ta reda på sångpedagogens uppgift tyckte jag också att det var relevant att ställa mig 

frågan  vad  en  allmän  lärares  uppgift  är.  När  jag  sökte  information  på  internet  angående 

lärarens uppgift hamnade jag på sidan Mitt yrke, här nedan följer kortfattat vad man anser är 

lärarens uppgift: 

Lärarens  uppgift  är  att  ge  eleverna  kunskap,  men  att  stödja  deras  personliga 
utveckling  och  motivera  dem att  själv  söka  kunskap  är  också  en  viktig  del  av 
lärarens  arbete  […]  lärarens  uppgift  är  att  undervisa,  motivera  och  att  hjälpa 
eleverna att själva söka kunskap. 4

Läraren har alltså en viktig roll att plocka fram de positiva egenskaperna hos eleven. Motivera 

deras lärandeprocess och ge dem en hunger efter mera kunskap. Läraren ska  fungera som en 

slags coach till eleverna. 

3 https://www.flashback.org/t456871   (hämtat den 23 november 2012)
4 http://www.mittyrke.se/yrkesinformation/undervisning-och-pedagogik/l-rare-grund-mellan-och-h-  

gstadie/grundskolel-rare.html (hämtat den 20/11 2012)
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Arder tycker att sångpedagogens ansvar är att ge eleverna så mycket sångteknik som möjligt. 

Hon  menar  att  det  grundläggande  för  den  skolade  sångkunskapen  är  sångtekniken. 

Sångtekniken  är  ett  redskap för  att  kunna uttrycka  det  man  önskar  och  Arder  menar  att 

ansvaret ligger hos sångpedagogen, att ge eleven en så bra teknisk grund som möjligt. Hon 

skriver  också  att  det  är  viktigt  som  sångpedagog  att ha  förståelse  för  elevens 

röstförutsättningar och vilka möjligheter som ligger i den. Man måste vara beredd att bemöta 

olika elever och utgå ifrån elevens förutsättningar. Arder skriver att det kan vara en fara ifall 

pedagogen förevisar med sin röst eftersom den oftast kommit längre fram i klang. Hon menar 

att om pedagogen demonstrerar eller förevisar med sin egna röst, bör den göra det med så 

naken röst som möjligt (Arder, 2004, sid. 36). 

Thomas Hemsley tycker att sångpedagogens uppgift är att få eleven att medvetet uttrycka sina 

känslor  och  sin  energi  i  sången.  Han  menar  att  detta  är  grundläggande  i  sången  som 

konstform.  

Singing involves an influx of vitality and energy which is an essential element in the 
expression of emotion. This vital energy is often appropriately referred to as the 
breath of life. It is this vital breath, not a bellows full of wind, that is the true source  
of vocal sound. If it is to be transformed into art, this energy must be consciously 
channelled,  the  enery  must  become  sound.  for  the  purpose  of  the  art  of 
interpretation,  though,  we  should  consider  not  just  vocal  sound,  voice.  but 
modifications of voice, because it is these modifications of voice, directly resulting 
from variations  of  feeling  and  mood and character,  that  turn  vocal  sounds  into 
music-  which  distinguish  singing  from  mere  vocalization.  Developing  these 
impulse, tapping this energy, while maintaining the poise necesserely for freedom of 
expression  is  ,  or  should  be,  one  of  the  first  duties  of  any  teacher  of  singing 
(Hemsley, 1998).

Jag  har  även  jämfört  sångpedagogens  uppgift  med  körledarens  eller  dirigentens  uppgift. 

Lundgren (1999) menar att dirigentens uppgift är att locka fram varje individs konstnärliga 

sida.

I varje människa bor en konstnär. Det är i hög grad koristens kreativa förmåga och 
skaparvilja som gjort att hon/han blivit körsångare. Koristen medför till kören sin 
egen livserfarenhet, sina kunskaper, sin kreativitet och sin fantasi. I kören har man 
rätt att dela med sig av detta och att få ta del av andras. Det är körledarens uppgift 
att skapa förutsättningar för detta utbyte  (Lundgren, 1999).
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Dahl  (2002)  skriver  i  sin  bok  Körkonst att  målet  hos  en  körledare  är  att  ”...lyckas  föra 

sångarna  vidare  från där  de är,  oavsett  på vilken  nivå  de befinner  sig  i  utgångspunkten” 

(s.104). Hon menar att det är viktigt att ledaren inspirerar sina sångare. Hon skriver att det är 

viktigt både som körmedlem och körledare att ha klara mål att arbeta mot ”om målen inte är 

klart formulerat kan det leda till motsättningar och konflikter [...] Vad vill vi? är kanske den 

viktigaste frågan” (sid.125). Arder (2004) menar också att målen är viktiga i undervisningen. 

Hon skriver att en sångpedagog alltid bör sätta upp mål för sin undervisning ”Når pedagogen 

skal planlegge sin undervisning, bØr han alltid begynne med å stille opp målene” Hon menar 

att man tydligare kan se vad som ska läras ut ifall målen är uppsatta, därför tycker hon att det 

är viktigt att ta reda på elevens mål och ambitioner eftersom de också ska ligga till grund för 

målen. (Arder, 2004, sid.29). 

När man arbetar på en gymnasieskola har man skolverkets mål att följa i sin undervisning. 

Enligt målet på gymnasiet  i ämnet musik ska kursen i sång 1 ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande:

Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, 
samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. Kunskaper 
om  musik,  begrepp  och  stildrag  från  olika  tider  och  kulturer.  Kunskaper  om 
musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska 
färdighetsutveckling.  Kunskaper  om  instrumentets  konstruktion  och  egenskaper, 
röstfysiologi och röstvård.  Kunskaper om arbetsmiljöfrågor5. 

4. Metod
Till  en  början  visste  jag  inte  riktigt  hur  eller  vad  jag  ville  forska  om och  en  så  kallad 

explorativ  studie  blev  min  början.  Jag  började med  att  läsa  litteratur  och  formade  frågor 

efterhand. Till slut hade jag nära på femtio frågor, vilka placerades in i olika kategorier. Dessa 

utgick  jag  sedan  ifrån  och  formade  därefter  mina  forskningsfrågor.  När  jag  genomförde 

intervjuerna ställde jag flera frågor (se bilaga1), en del frågor plockades sedan bort eftersom 

5 (  http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/sok-program-och-  
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S#anchor_MUSINS01S  ,  
      hämtat den 6 november 2012)
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de ansågs orelevanta för studiens syfte. Studien bygger på intervjuer av tre sångpedagoger. 

Metoden  som använts  är  av  kvalitativ  art.  Den kvalitativa  forskningsintervjun  bygger  på 

forskarens förutbestämda frågor som ligger till grund för samtalet. ”En intervju är ett utbyte 

av åsikter mellan två personer som samtalar över ett tema med ett ömsesidigt intresse” (Kvale 

& Brinkmann 2011). En kvalitativ studie används av humaniora och samhällsvetenskap vilket 

skiljer  sig  från  den  naturvetenskapliga  forskningen  av  kvantitativ  art.  Intervjuformen  var 

ostrukturerad, vilket lämnade frågorna ett maximalt utrymme för informanterna att svara inom 

(Patel & Davidson ,1994). Frågorna jag ställde var öppna vilket gav möjlighet till tolkning 

utifrån  pedagogernas  förståelsevärld  ”Den  kvalitativa  forskningsintervjun  försöker  förstå 

världen  från  undersökningspersonernas  synvinkel,  utveckla  mening  ur  deras  erfarenheter, 

avslöja  deras  levda  värld  som  den  var  före  de  vetenskapliga  förklaringarna”  (Kvale  & 

Brinkmann, 2011).

Den kvalitativa forskningsintervjun lämpade sig väl då jag såg fördelarna med att  föra ett 

samtal  med  pedagogerna  och  ställa  följdfrågor  när  det  uppstod  oklarheter.  Att  göra  en 

kvalitativ studie är en konst i sig. Forskaren måste vara fullt koncentrerad och lyhörd  inför 

informanternas svar för att senare kunna ställa följdfrågor, vilket förutsätter aktivt lyssnande 

Kvale & Brinkmann (2011, sid. 154). 

4.1 Genomförande

I denna del ges en beskrivning av intervjuns utformning, val av informanter, hur insamling av 

data gick till samt etiska överväganden  

4.1.1 Intervjuns utformning. 
Jag skickade ut E-post till sångpedagoger som arbetade på olika skolor såsom gymnasieskola, 

folkhögskola, högskola och privat sångskola i Malmö. Fem stycken av dessa hörde av sig till  

mig varav tre tackade nej och två tackade ja till intervjun. En pedagog av de tillfrågade som 
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tackat ja kunde sedan inte genomföra intervjun vilket gjorde att jag kontaktade ytterligare två 

stycken pedagoger, en via SMS och en via E-post, som tackade ja. 

Två informanter fick själva bestämma plats för intervjuns genomförande och jag bestämde 

plats  för  den  tredje  informantens  intervjun.  En  av  intervjuerna  avbröts  tre  gånger  av  att 

informantens telefon ringde. Jag tror inte att detta kan ha påverkat resultatet av min studie. 

Intervjuerna varade ca 45-60min. Den första intervju ägde rum på gymnasieskolan Rytmus i 

Malmö,  fredagen  den  26/11  kl  13:00-14:00.  Den  andra  och  tredje  intervju  ägde  rum på 

Musikhögskolan i Malmö, den 7:e november kl 10:00-10:50 samt kl 14:00-14.45. Samtliga 

intervjuer  spelades  in  på  en  inspelningsapparat  (Edirol  R09),  vartefter  dessa  inspelningar 

transkriberades efter varje intervjutillfälle. Därefter läste jag igenom alla svaren flera gånger 

och placerade in dem i olika kategorier. Jag valde bort en del svar då jag övervägde att de 

svaren inte var relevanta för studiens syfte. 

4.1.2 Urval. 
Jag har valt att begränsa studien med att intervjua tre stycken kvinnliga sångpedagoger. Detta 

val gjorde jag med tanke på den korta tid jag hade för studiens genomförande samt att inga 

manliga sångpedagoger var tillgängliga. Jag ville intervjua tre sångpedagoger med lång tids 

erfarenhet  av att  arbeta  som sångpedagog. Eftersom undersökningen inte  är genrebaserad, 

utan  behandlar  ämnet  sångundervisning  generellt,  såg  jag  inga  motiv  till  att  rikta  min 

undersökning mot pedagoger som arbetar i en viss genre. Urvalen baseras på erfarenhet. Två 

av pedagogerna kände jag sedan tidigare och den tredje hade jag träffat en gång, i ett annat 

sammanhang. Pedagogerna är verksamma på högskola och gymnasieskola.

4.1.3 Insamling av data. 
Jag har använt mig av litteratur i sångteknik och körmetodik samt mina forskningsfrågor och 

intervjufrågor  till  insamling av data.  I  utformandet  av forskningsfrågorna utgick jag ifrån 

intervjufrågorna som i sin tur utgick ifrån syftet. Intervjufrågorna skrevs ner och placerades in 

i olika kategorier, för att sedan forma forskningsfrågor, detta för att hela tiden vara medveten 

om  att  jag  följde  en  röd  tråd  i  min  forskning.  Jag  började  intervjun  med  att  fråga 

informanterna om deras bakgrund och vägen till sångpedagog yrket.  Intervjuerna avslutades 

med att ställa frågan ifall de hade någonting att tillägga. 
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4.1.4 Etiska överväganden. 
Varje informant har blivit informerad om undersökningens allmänna syfte och deltar frivilligt 

i undersökningen. De har även blivit  informerade om att de kan dra sig ur när som helst.  

Informanterna har gått  med på att  intervjun spelas in och har gett  mig möjlighet att  själv 

bedöma ifall jag vill avslöja deras identitet eller inte.

Eftersom jag  inte  tror  att  avslöjandet  av  informanternas  identitet  har  en  betydande  roll  i 

arbetets  syfte  valde jag, i  samråd med min handledare,  att  ge mina informanter  fingerade 

namn för att värna om deras identiteter. Så kallat konfidentialitet ”Konfidentialitet i forskning 

betyder att privat data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas” 

(Kvale & Birkmann, 2011, sid. 88). 

4.1.5 Presentation av informanter.
”Lotta”Arbetar just nu som sångpedagog på en gymnasieskola i Malmö. Hon är även ledare 

för en kör samt handledare för övningsskolan i sång6 på Musikhögskolan i Malmö. Lotta har 

gått  på  Musikhögskolan  i  Malmö  och  studerat  till  klasslärare  men  sökte  sedan  över  till 

instrument-ensemblelärarutbildningen (IE) med rytmik som huvudämne. Efter sina studier var 

hon med och startade upp Gospel-linjen på Glimåkra folkhögskola. Hon arbetade där i sju år 

som sångpedagog och rytmiklärare. Arbetet bestod mest av sångundervisning och för att få 

titeln  sångpedagog  sökte  hon  åter  in  till  IE  utbildningen,  denna  gång  med  sång  som 

huvudinstrument. Hon hoppade sedan av och har istället läst kurser i Estill Voice Training7.

”Clara” Började tidigt med sin musikkarriär. Efter att ha gått musikgymnasium började hon 

direkt på Musikhögskolan i Malmö och studerade till instrument-ensemblelärarutbildningen 

(IE) med inriktning klassisk sång. Under åren på Musikhögskolan kom hon i kontakt med 

folkmusik  och  sjöng  mycket  med  de  som  studerade  inom  folkmusik  programmet.  Efter 

Musikhögskolan började hon på en folkhögskola i Malung och studerade vissång. Hon har 

även studerat klassisk sång på  Royal College of Music i London, haft anställning i kungliga 

operakören  i  Stockholm  samt  i  Malmö.  Hon  har  arbetat  på  olika  folkhögskolor  såsom 

6 Övningsskolan i sång fungerar som en övningsskola för de studenter som går en sångpedagogisk utbildning 
vid Musikhögskolan

7  Jo Estill, världsberömd pedagog, forskare och sångare, grundade Estill Voice Training (EVT). Hennes vision 
är: "Alla har en vacker röst. Du måste bara veta hur man använder den." (Jo Estill)
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Glimåkra folkhögskola och Växjö folkhögskola.  Just  nu arbetar  hon på Musikhögskolan i 

Malmö som lärare i sång och frilansar som sångerska i olika konstellationer. 

”Stina” Är utbildad klassisk sångerska i Malmö, Köpenhamn och Salzburg. Hon sjunger 

opera och klassiskt men sysslar också mycket med andra genre. Hon arbetar även med kör 

som både ledare, medlem och solist i olika sammanhang. Hon har också en logopedutbildning 

och tycker att den utbildningen har hjälp henne att få en bra förståelse för sångtekniken i 

andra genrer. Hon har arbetat på olika gymnasieskolor och grundskolor. Just nu arbetar hon 

på Musikhögskolan i Malmö som sångpedagog i klassiskt och i andra genrer. 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av mina intervjuer. Kapitlet är indelat i 

olika rubriker såsom Begreppet sångteknik, Begreppet personligt uttryck, Röstideal och 

Informanternas mål i sångundervisning.

5.1 Begreppet sångteknik

När det  gäller  vad begreppet  sångteknik  står  för  var  informanterna  relativt  samstämmiga. 

Samtliga menade att tekniken är till för att lära sig sjunga skonsamt samt att det är verktyg för 

att  uttrycka  sig fritt.  Lotta  beskriver  att  sångteknik  är  att  lära  sig  ta  kontroll  över  kropp, 

andning och muskler för att sjunga skonsamt. Likaså förklarar Clara att sångteknik är att lära 

sig sjunga på ett skonsamt sätt så att man inte får ont och att det är viktiga verktyg för att  

kunna  uttrycka  sig  helt  fritt.  ”En  god  sångteknik  ger  bara  en  större  palett  att  uttrycka 

sig”(Clara). Clara pratar också om att sångtekniken kan ändras beroende på hur man tänker 

”sångteknik är inte bara hur man gör, det är lika mycket hur man tänker”. Stina skrattade när 

jag ställde frågan ”Var ska jag börja”? Hon förklarar att det finns flera typer av sångteknik, så 

som klassisk sångteknik och sångteknik för rock och pop. Hon berättar att sångteknik är röst 
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ergonomi,  röstlära,  andningsteknik,  kroppsmedvetenhet,  hållning,  hur  man  alstrar  ljud  på 

olika sätt, gehörs sång och egalisering8. Hon nämner även, precis som Clara, att sångtekniken 

är  verktyg  ”Sångtekniken  skall  vara  ett  verktyg  och en  hjälpreda  för  det  man ska göra i  

sången”(Stina).

Är det viktigt med sångteknik? Detta var alla informanterna eniga om. Lotta tycker att det är 

mycket viktigt med sångteknik för att eleverna, i framtiden, på egen hand ska kunna lösa sina 

egna  sångtekniska  problem.  Hon  menar  också  att  sångtekniken  öppnar  upp  för  fler 

möjligheter  i  sången ”...ju  mer  teknisk  man är  desto  mindre  låst  blir  man  i  sitt  uttryck”. 

Sångteknik är bra, menar Clara, men hon betonar att det ska finnas i ett sammanhang. Hon 

förklarar att det kan bli en fara, när man jobbar i andra genrer, om det blir för ut-ryckt ur sitt  

sammanhang. Hon menar att ibland kommer det studenter som bara vill få en bra sångteknik 

”...man måste tänka, vad ska du ha din teknik till”? ”Ibland vill man inte låta för fint eller man 

vill inte låta för snällt eller för rätt,  utan det ska vara nått annat som gör att musiken blir 

levande”.  Stina pratar om att sångtekniken är viktig för att bli medveten om vad man gör 

”..det som händer...”. Hon menar att det tar för lång tid att nå dit man vill om man inte har 

teknik. Hon tar även upp att man kan vara Gudabenådad och sjunga hela sitt liv utan att ta en 

sånglektion ”... nånstans tror jag det händer nånting i alla fall […] det skadar i alla fall aldrig 

att ha sångteknik […] Teknik kan vara jättebra för att våga, jag vågar ta ut svängarna lite till, 

jag kan det här!”.

Jag var även nyfiken på att veta ifall informanterna tyckte att det fanns något negativt med att 

arbeta med sångteknik. Clara och Stina tycker att det är upp till eleven ifall sångtekniken kan 

vara något negativt medan Lotta tycker att ansvaret ligger hos pedagogen. ”En del vill veta 

allt  som händer,  andra  behöver  veta  det  övergripande”.  Hon tror  att  man som lärare  kan 

begränsa sångeleven om man går in för mycket på djupet med sångteknik och förklarar allt 

teoretiskt ”...se till att dom klarar av det rent praktiskt”. Clara tror att sångteknik kan göra att 

man  glömmer  musiken  och  tar  upp  en  kategori  människor  som  hon  kallar  för  kontroll 

människor ”... om man tänker för mycket på teknik tappar man liksom bort den intuitiva sidan 
8  Egalisera: vilken avser att giva alla tonerna cn jämn klang och ett likartat anslagssätt. I sångstudiet betecknar 

e. dels strävandet att utjämna övergångarna mellan olika register för att uppnå en likartad klang i deras toner, 
register-ega1i sering, dels arbetet på att få stämmans klang så likartad som möjligt på de olika vokalerna,  
vokalegalisering.V.F. (http://svenskuppslagsbok.se/tag/egalisera/, 25november 2012)
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som gör att man hänger med i ett flow eller vågar kasta sig ut musikaliskt, där kan absolut 

sångtekniken ligga i vägen”. Stina anser att teknik behövs i allt, vad man än gör, men att det 

beror på vad man gör av tekniken  ”...det beror på vad det är för människa vi har att röra oss 

med” Hon tror att en del människor kan bli förvirrade vad de ska använda tekniken till och 

vara rädda för att tekniken skall förstöra människan ”...jag vill dreja den här skålen på mitt 

sätt […] om jag nu skall tänka på allt det du säger så blir det ju inte det jag vill ha”. Clara  

menar också att det finns en fara i sångteknik då hon tror att det är många som fastnar i sin 

sångteknik ”...dom tycker att den inte är tillräckligt bra […] man hamnar i prestationsträsket”. 

5.2 Begreppet personligt uttryck

Jag  bad informanterna  att  beskriva  sin  uppfattning  av  begreppet  personligt  uttryck.  Lotta 

beskriver  att  det  personliga  uttrycket  är  en  förmåga  att  våga  vara  närvarande  både 

känslomässigt  och musikaliskt  och  att  tillåta  sig  själv  att  följas med  i  vad  som händer  i 

ögonblicket. Hon förklarar också att hon för egen del inte tycker att det personliga uttrycket 

har något med soundet att göra. Clara pratar om att det personliga uttrycket handlar om att gå 

djupare in i  sången att  inte  bara rabbla en låt  ”...när  det  kommer ett  flow så blir  sången 

sjungen”. Hon förklarar också att det personliga uttrycket har att göra med att skapa egna 

versioner av musiken för att hitta sitt sound, att arbeta dynamiskt i sången ”...vem är DU i  

detta […] inte bara planka9 befintliga låtar”.

Stina ställer motfrågor till sig själv ”Är det vad man hör eller det man hör och ser eller är det 

vad den som utövar det känner”? Hon menar att det personliga uttrycket är det som berör och 

det  som hon känner  igen  hos  en person.  Hon säger  även att  det  kan vara klang,  sätt  att 

9 ”Planka” är ett slangord som används i musiker-sammanhang. ”Planka” betyder att man lär sig en låt, plockar  
ut ackord eller melodi av en låt genom att lyssna på den. 
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behandla fraser, dynamik, belting10, wailningar11. Hon antyder också att det är separerat från 

tekniken ”...risken är att man förlorar det i tekniken”. 

På frågan hur de balanserar sångtekniken och det personliga uttrycket i sin undervisning var 

samtliga informanter eniga om att det var svårt att svara på eftersom de tyckte att det berodde 

på vilken elev som de hade framför sig. Överlag svarade de att det var sångtekniken som de la 

mest fokus på i undervisningen. Lotta utgår ifrån kursplanen i gymnasiet,  eftersom hon är 

verksam där. Hon arbetar mycket med tekniken i alla årskurser men särskilt i ettan och tvåan 

eftersom hon tycker att det är viktigt att eleven blir så pass fri i rösten så att han eller hon 

sedan kan arbeta med det personliga uttrycket  i årskurs tre. Hon vill inte att hennes elever ska 

vara begränsade av att de inte har de tekniska färdigheterna. Claras mål är att få eleverna att 

musicera från hjärta och själ och hjälpa eleven att hitta verktygen genom sångtekniken. Hon 

säger även att en del elever vill ha konkreta sångtekniska övningar, andra kan bli stressade av 

övningar  och  blockerade.  Stina säger  att  hon  tyvärr  jobbar  mycket  sångtekniskt.  Hennes 

argument  för  att  göra detta  är att  hon tycker  att  hennes  studenter  behöver  ha mycket  på 

fötterna, eftersom de själva kommer att undervisa i sång. Hon ger som exempel att i folklig 

sång börjar man oftast med det personliga uttrycket (sången i helhet) för att sedan arbeta med 

sångtekniken (delarna), till skillnad från den klassiska sången där tekniken behöver vara på 

plats innan man tar sig an sången. Hon menar att den klassiska sången kräver mycket mer 

grundkunskap i sångteknik för att överhuvudtaget kunna sjunga sången. 

Jag frågade även ifall de trodde att sångtekniken kunde ändra det personliga uttrycket och här 

svarade informanterna  lite  olika.  Lotta  tycker  att  det  är  en dålig  lärare  ifall  sångtekniken 

skulle ändra det personliga uttrycket. Hon beskriver att det finns en sund sångteknik som inte 

har med klangen eller det personliga uttrycket att göra. ”De ska kunna behålla sitt uttryck men 

göra det  på ett  sunt  sätt  så att  rösten mår  bra av det,  och det  är  det  som är  pedagogens 

utmaning”.  Hon menar  att  alla  kommer  att  låta  likadant  om sångpedagogen  börjar  ändra 

soundet hos eleverna. Clara tror att sångtekniken kan ändra det personliga uttrycket och säger 

att det är en farlig balansgång ”...när man hör någon som är jättebra, så kan jag nästan känna 
10 Belting betyder att man sjunger bröströsten högre (vad man normalt  förväntar  sig sjunga i  huvudklang), 

Placeringen såsom hög mjuk gom är också viktig.
11 Waila betyder att  utföra  en improvisatorisk,  oftast  melismatisk utsmyckning av en solistisk sångstämma 

(http://www.ne.se/waila 25november 2012)
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[…] men vad ska du göra här? fortsätt gör som du gör, det här är du”. Hon säger också att det 

är lätt att i miljöer som Musikhögskolan börja ifrågasätta sig själv på onödiga vis. 

...Det blir som en liten sektgrej som har med nördigt sångteknik, de säger ju att de 
jobbar med musik och med helhet men det är väldigt mycket ”nörderi” kring just 
hur man ljuder […] De som redan har en personlig färg om hon får för mycket  
kropp och sjunger för rätt, eller liksom då, då kan ju hennes personliga försvinna 
(Clara).

Stina tror att det beror på eleven ifall denna ser det som ett hinder. Hon menar att det har med 

hjärnan att göra och förklarar att en del elever kanske undrar vad de ska ha tekniken till och 

tycker att tekniken bara stoppar en, medan andra elever blir lyckliga över att de får hjälp. 

Stina tycker att det personliga uttrycket och sångtekniken befruktar varandra. Hon beskriver 

att sångteknik och det personliga uttrycket är som att sjunga i två olika genrer ”...man kan bli 

världsberömd i en genre och väldigt duktig i en annan men det betyder inte att den ena genren 

skulle förstöra den andra”. 

5.3 Röstideal

Jag ville ta reda på ifall sångpedagogerna har något eller några röstideal, vilka sångröster de 

föredrar och vilka de inte föredrar. Jag ville ta reda på om de undermedvetet eller medvetet 

har röstideal som formar deras undervisning. Min fråga löd: Vad tycker du är en bra sångröst? 

Lotta anser att en bra sångröst är när sångaren är närvarande i stunden och öppen för det 

musikaliska  som  händer  när  man  musicerar.  Hon  tycker  inte  att  man  behöver  ha  bra 

sångteknik för att ha en bra sångröst utan att det viktigaste är att sångaren är närvarande och 

förmedlar  något  från sitt  hjärta  och sin själ.  Clara säger att  hon kan bli  imponerad av en 

sångare med bra sångteknik, men att det inte behöver betyda att hon blir berörd av det. Hon 

nämner också att hon tycker om röster som kan uttrycka sig på många olika sätt, röster som 

kan kännas igen, som är personliga och som har en särskild karaktär. Stina tycker att en bra 
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sångröst är den som berör henne. Hon berättar att hon är lite svag för djupa röster som har lite  

kärna ”...det kan liksom kännas på ett speciellt sätt i min kropp”. 

Det var även intressant att höra informanterna beskriva hur de tycker en dålig sångröst är. 

Lotta tycker att en oengagerad sångare som är någon helt annanstans i känsla och tanke blir en 

dålig röst. Hon lyssnar hellre på en sångare som sjunger lite surt (falskt) med engagemang än 

en sångare med bra sångteknik utan engagemang. Clara tycker inte om röster som är hårda 

och statiska. Hon föredrar dynamiska och flödiga röster. Stina menar att en dålig sångröst är 

någon som inte säger henne något. När hon inte kan känna något engagemang ”...när det inte 

finns  någon  kommunikation,  när  det  bara  är  'här  är  jag,  här  är  jag,  här  är  jag',  inget 

samarbete”. 

Min fråga var också ifall  informanterna har ett  särskilt  röstideal  som de eftersträvar  i  sin 

undervisning? Stina svarade att hon inte hade något röstideal, hon utgår ifrån eleven som hon 

har framför sig, hon tycker att man ska förädla sig själv och inte försöka efterlikna någon 

annan.  Stina  menar  att  hon  tycker  det  mesta  är  bra.  Claras  ideal  är  man  ska  vara 

kroppsförankrad, man ska ha elasticitet och vara fri i alla sina register. Hon tycker om det 

naturliga, det som är nära talet och som är dynamiskt. Lotta tycker precis som Clara, hon vill 

att eleverna ska få fria och ha naturliga röster. En fri röst har inga tekniska begränsningar 

menar Lotta. Hon nämner även att det är hennes enda ideal i undervisningen och att de andra 

idealen är elevens. 

Jag frågade också ifall informanterna tror att en sångpedagog kan förstöra elevens personliga 

röst genom att arbeta enbart med sångpedagogens röstideal.

Clara menar att det beror på eleven som man arbetar med. Hon menar att en del elever är 

osäkra och lyssnar mycket på sin lärare och därmed glömmer bort sig själv .

Om man bara gör det som man blir tillsagd så kan man hamna i det där sen 'Vad 
händer nu? nu har jag gjort så som hon har sagt i ett år, är det såhär jag vill låta?' 
[...] framför allt många som har varit rocksångare, de har inte sjungit nånting i sin 
huvudröst, så gör de det när de ska börja ta lektioner, så kanske de jobbar mest i sin 
huvudklang för att hitta den och sen är  det  ett  tricks när  de ska tillbaka. Det är 
ganska  vanligt  och  det  kanske  ska  vara  den  perioden  när  man  ska  hitta  sin 
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huvudklang, men det är inte ett slutmål för den sångaren. [...] 'vem blev jag nu? nu 
tappade jag min rockröst' [...] 

Stina: 

Absolut, det är jag alldeles övertygad om och framförallt förlorar sin glädje och sin 
motivation […] Alltså man kan ju knäcka en person på nolltid och man kan knäcka 
ett barn genom att bara säga ett ord fel eller bara säga 'schh' nånting, så har man 
förlorat den människan för evigt [...] det är ju ett sånt ansvar, man ska välja något 
annat  jobb om man inte förstår  att  man jobbar i  människans och sångens  tjänst  
(Stina).

5.4 Informanternas mål i sångundervisning

Jag frågade även vad de har  för mål  med eleverna  i  sin undervisning.  Lotta  hänvisar  till 

skolverket då hon menar att det är de som satt upp målen för vad eleverna ska uppnå. När hon 

arbetar privat så berättar hon att då är det oftast sångarens mål som ligger till grund. Hennes 

generella  mål  är att  hjälpa eleven att  ta kontroll  över sin egen röst.  Clara är ute efter  att 

eleverna ska bli så fria som möjligt och acceptera sig själva och sina röster så som de är. Hon 

vill även att eleverna ska kunna coacha sig själva och att sträva efter att bli bättre ”...aldrig 

riktigt nöjda men inte heller klanka ner”. Hon menar på att det är lika viktigt att arbeta med 

elevens självförtroendet som att arbeta med sångtekniken. 

Men målet är ju att se till så att sångaren själv hittar målen och sen jobbar vi med de 
tillsammans. Utan att jag säger 'den här terminen ska vi dududududu...' för då blir 
sångaren mer säker på sig själv och känner att den bidrar till sin egen utveckling. Så 
att det inte blir ett gammaldags beroende mellan lärare och pedagog, utan snarare att 
man skuffar ut till verkligheten i självkänsla, i trygghet. Utan det är du som ska vara 
medveten i det du gör, jag är här som en inom parentes, för sen skiljs vi och då 
klarar du dig jättebra själv [...] Ett mål att alstra självkänsla och identitet. Jag kan ju 
inte skapa någon annans sätt 'du borde va såhär',  utan det är också nått man ska  
bolla 'hur vill du va? Ahh du vill va sån, då kan jag hjälpa till'. Så att frågan kommer 
av sångaren, sen kommer jag till och fattar, då har jag tips. Men om någon säger  
'vad  ska  jag  göra?'  Så  börjar  jag  genast  att  rota  där  med  frågorna.  Så  att  bli 
självtänkande är också ett viktigt mål med undervisningen, att få sångaren att tänka 
själv, associera själv, ta ansvar för musiken (Clara).
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Stinas mål:

Jag har någon som ska bli bättre i gehör, flera stycken  […] det är ett mål. Jag ska 
kunna förena sång och tal, det är ett annat mål. Jag ska inte kunna bli sliten när jag 
jobbar, det är ett tredje mål. Jag ska bli en kanon bra sångerska, fjärdemålet. Jag ska 
kunna många olika genrer, femte mål. Jag ska bli specialbegåvad på teknik, jag ska 
lära mig allt om tekniken. Det finns hur många mål som helst! Egentligen ska man 
fråga det mycket, mycket mera 'Vad har du för mål? Vad vill du mest av allt när det 
gäller din sång?' (Stina).

Lotta vill att eleverna ska hitta en röst som håller i längden.

Det finns många elever eller sångare som alltid sjunger på effekter. Om de ska lära 
sig en låt till exempel så tar de ju aldrig reda på den vad den verkliga grunden i 
melodin är  och gör sin egna variant  på den […] De utgår  ifrån vad solisten på 
inspelningen gör till exempel, vilket ju redan är långt ifrån den original melodin och 
så gör de ytterligare varianter  på det, är du med? Det finns liksom ingen,  ingen 
grund in det de gör. Samma sak med ljudeffekter, lägg på en massa luft liksom 'åhh  
det är coolt' eller twanga till det som bara den men hela grundrösten saknas och där 
kan man ju behöva att backa ganska många steg med en sån elev, men det gör inte 
att deras uttryck i slutändan kan landa i det de vill och då har de dessutom med sig  
en grundkärna i det de gör […] Ehh för det tänker jag ofta på, en röst som man hör  
som man först kan tycka 'åhh vilken fräck röst' och sen hör man den här rösten i fem 
låtar till och då tycker man bara 'nu är jag trött på detta, nu är öronen trötta av denna  
röst nu' och det tycker jag ofta är för att just den sångaren i början lät så cool, ehh 
för den hade mycket effekter och grejer, men sen hör man bara det. Man hör aldrig  
liksom kärnan i rösten och det gör för min del att jag blir trött på en röst. Jag liksom 
'ahh nu var den tråkig' men en röst som har mycket kärna i sig som har en botten,  
och nu pratar jag inte mörk utan en grundkärna helt enkelt, som är bärande oavsett 
vad de gör, det är en röst som håller i längden, uttrycksmässigt också soundmässigt  
och allting (Lotta).

6. Resultatdiskussion

I detta kapitel kommer jag diskutera informanternas svar samt vad tidigare forskning sagt 

om ämnet. För att göra kapitlet så tydligt som möjligt har jag delat in det i olika delar 

Röstideal, Sångteknik och Personligt uttryck.
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Forskningsfrågor:
 Finns det ett eller flera röstideal som eftersträvas i sångundervisningen i allmänhet? 

Vilket/ vilka är i så fall dessa röstideal?
 Påverkar detta ”röstideal” det personliga uttrycket hos eleven och i så fall på vilket 

sätt?
 Kan undervisning i sångteknik påverka elevens personliga uttryck och i så fall på 

vilket sätt? 

6.1 Röstideal

I detta kapitel  diskuteras vad en bra sångröst är. Ämnet är väldigt subjektivt eftersom det 

beror på vem som bedömer en bra sångröst.  Jag tyckte att  det var intressant att  ställa sig 

frågan ifall det är ett särskilt röstideal som sångpedagogerna eftersträvar i sin undervisning 

och ifall detta röstideal kan påverka det personliga uttrycket hos eleven? Vilka röstideal finns 

i samhället? Vilka finns hos sångpedagogerna? Stämmer dessa överens med varandra? Vad är 

en bra sångröst? Jag tror att det kan vara svårt som sångpedagog att glömma bort sitt egna 

ideal, eftersom det är lätt att man blir exalterad när eleven gör som man vill eller sjunger så 

som man tycker är snyggt. 

Dahl och Arder har båda många års erfarenhet  av att  undervisa i  sång. De nämner att  en 

vacker röst är en fri röst.  Det ”Svenska folket”, forumet på internet, sa att en vacker röst är 

känsla,  hes  röst,  variation  i  rösten,  fyllig  röst  och  vibrato.  För  att  kort  sammanfatta 

informanternas ideal: Sjunga med engagemang, dynamik och ”flöde” i sången samt att bli 

berörd av sångaren. 

Jag frågade informanterna vad de lägger stor vikt kring i sin undervisning, de alla svarade att 

de  mestadels  arbetar  med  sångtekniken  i  undervisningen.  Finns  det  då  ett  röstideal  som 

eftersträvas i sångundervisningen i allmänhet? Eftersom informanterna mestadels arbetar med 

sångtekniken i undervisningen men har ett röstideal som lutar åt det personliga uttrycket, är 

min  slutsats  att  sångpedagogerna  inte eftersträvar  sina  egna  röstideal  i  sin  undervisning. 
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Arder och Dahls röstideal är en ”fri” röst. När man arbetar med sångteknik, arbetar man med 

att  frigöra rösten  från eventuella  spänningar.  Informanterna  eftersträvar  kanske Arder  och 

Dahls röstideal? Informanterna menar att det personliga uttrycket är det viktiga i sången. De 

arbetar med sångteknik för att ge eleverna en ”större palett att uttrycka sig” i sången samt för 

att inte skada sig. Samtidigt föredrar de att lyssna på en sångare med ett personligt uttryck. 

6.2 Sångteknik- ett hinder för det personliga uttrycket? 

I detta kapitel  tar  jag upp begreppen  sångteknik  och  personligt uttryck samt sammanfattar 

svaret på frågan ifall sångteknik påverkar det personliga uttrycket.

6.2.1 Sångteknik. 
Jag  bad  informanterna  att  kortfattat  beskriva  begreppet  sångteknik.  Detta  känner  jag  i 

efterhand var en riktigt  svår uppgift.  Hur ska man kortfattat  kunna beskriva detta enorma 

begrepp?  Sångteknik  innefattar  väldigt  mycket  så  som  kunskap  om  röst-apparaten 

(röstergonomi),  kroppsmedvetenhet,  stöd  etc.  Informanterna  var  noga  med  att  berätta  att 

sångtekniken är verktyg, redskap för vad man ska göra i sången och att ta kontroll så att man 

sjunger skonsamt. Sångtekniken är inte ett mål i sig utan sångtekniken ger bara en ”...större 

palett att uttrycka sig” (Clara). 

Sadolin skriver att ”...bara en fri röst kan uttrycka sig som den vill”, alltså kan man kanske 

uttrycka det som att det är sångtekniken som sätter rösten fri. Arder menar att sångtekniken är 

”...redskap för att uttrycka sig som man önskar”.  Målet med sångteknik är alltså uttrycket. 

Jag tycker  om liknelsen  som Arder  tar  upp i  sin  bok om att  köra bil.  Jag är  själv ingen 

bilförare, men kan ändå förstå vad hon menar. För att till exempel kunna backa med en bil 

måste  man  först  veta  hur  man  startar  en  bil,  lägger  i  frikopplingen,  växeln,  hittar 

dragningsläget,  för  att  sedan  i  slutändan  backa.  Detsamma  är  det  med  sången,  vill  man 

exempelvis sjunga höga toner på ett ”snyggt” sätt,  måste man först börja med att lära sig 

grunden, hur man andas rätt, hur man placerar rätt etc. för att sedan sjunga den höga tonen. 
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Alltså medvetandegöra hur man går tillväga för att nå ett resultat. Sångteknik handlar om att 

medvetandegöra hur man använder verktygen. 

Informanterna nämner ofta att sångtekniken är verktygen. Verktygen behövs för att uttrycka 

sig som man vill. Jag tyckte att Stina uttrycka sig fint när hon sa ”...för att dreja den skålen”. 

Det är intressant att ställa sig frågan ifall det finns några nackdelar med att lära ut sångteknik? 

Jag tyckte att det var bra när Clara sa att sångtekniken inte ska vara ut-ryckt ur sammanhanget 

utan att  det ska finnas i ett sammanhang. Det kan vara svårt att  förstå en sångövning om 

denna övning i sig inte har något med sången att göra. Då kan utlärningen av sångteknik, i 

form av en sångövning, vara en nackdel. Lotta tycker att det beror på sångpedagogen och 

Stina tycker  att  det beror på eleven ifall  sångtekniken skulle vara negativt  att  lära ut. Jag 

tycker att det är bra att diskutera detta. Det är viktigt att både eleven och läraren är på väg mot  

samma mål. För att undvika missförstånd är det enligt Dahl viktigt att läraren förklara för sin 

elev varför man går igenom ett visst moment, vart man är på väg. Läraren har ett ansvar att 

undervisa, motivera och att hjälpa eleverna att själva söka kunskap.

6.2.2. Personligt uttryck. 
Informanterna  är  mestadels  eniga  när  de  förklarar  vad  de  tycker  att  begreppet  personligt 

uttryck står för. De pratar om att personligt uttryck är att vara närvarande i stunden, våga 

släppa  på  gränser  och  att  skapa  en  egen  version  av  sången.  Lotta  tycker  att  personligt 

uttrycket inte har att göra med soundet utan det står för att tillåta sig själv att följa med i 

ögonblicket. Stina tycker att det har att göra med klang och sätt att frasera. Clara säger att 

personligt uttryck är att komma djupare in i sången ”...när det kommer ett flow så blir sången 

sjungen”. Detta så kallade ”flow” kan tolkas vara desamma som Lotta menar med att följa 

med i ögonblicket. 

Sadolin skriver att uttrycket är att förmedla ett budskap. Kanske skulle man kunna tolka det 

som att det personliga uttrycket står för att förmedla ett personligt budskap? Tomas Hemsley 

tycker  att  sångljudet  ska  vara  en reaktion  på  känslorna.  I  uppsatsen  av  Ekespong (2012) 

diskuteras ämnet klang och att det i sig är något personligt och unikt och förmedlar en känsla 
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hos lyssnaren. Pedagogerna som hon intervjuade pratade om att man kan utgå ifrån personliga 

erfarenheter i sången istället för tekniken. 

6.2.3.Påverkar sångteknik det personliga uttrycket? 
För att komma tillbaka till frågan om sångtekniken påverkar det personliga uttrycket menar 

informanterna att det är upp till sångpedagogen eller eleven ifall sångtekniken skulle påverka 

det personliga uttrycket. Lotta menar att sångpedagogen måste se vad det är för elev man har 

framför sig. Hon menar att en del elever vill veta mycket om röstapparaten, andra kan bli låsta 

av  att  veta  för  mycket  och  därför  är  det  pedagogens ansvar  att  hitta  balansen så att  inte 

sångtekniken påverkar det personliga uttrycket. Jag tror att Stina och Clara egentligen menar 

samma sak som Lotta men de uttryckte sig på ett annat sätt. De sa att det var upp till eleven  

ifall sångtekniken skulle ändra det personliga uttrycket. Stina sa att ”...det beror på ifall det är 

en person som ser det som ett hinder” Hon menar att en del elever blir lyckliga över att få 

hjälp, andra undrar vad de ska ha tekniken till. Clara berättar om en kategori människor som 

hon kallar för ”kontroll-människor”. Jag tror att hon menar desamma som Lotta, det är upp till 

pedagogen att upptäcka denna kategori ”kontroll-människor” och hitta en bra balans mellan 

sångtekniken och det personliga uttrycket så att eleven inte förlorar det personliga uttrycket 

genom att få för mycket kunskap om sångtekniken teoretiskt utan som Lotta sa att ”...se till att 

de klarar av det rent praktiskt”.

Är det sångpedagogens ansvar så att  sångtekniken inte påverkar det personliga uttrycket  i 

undervisningen? Arder (2001) skriver att det är pedagogens ansvar att ge eleverna kunskap 

om sångteknik för att sedan uttrycka sig som man vill. Hon menar att en viktig egenskap hos 

en sångpedagog är att bemöta olika elever och utgå ifrån elevens röstförutsättningar. Hemsley 

(1998) skriver att sångpedagogens uppgift är att få eleven att medvetet uttrycka sina känslor 

och energi i sången. En körledares uppgift ”...är att locka fram varje enskild sångare dennes 

maximala  förmåga  och  konstnärligt  kreativitet,  gärna  spetsad  med  all  dennes  personliga 

livserfarenhet”  (Lundgren,  1999).  Det  personliga  uttrycket  är  alltså  målet  och  därför  har 

sångpedagogen  och  eleven  ett  gemensamt  ansvar  att  inte  låta  sångtekniken  påverka  det 

personliga uttrycket. 
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7. Sammanfattning

För att sammanfatta denna studie ställer jag mig frågan: Vad är sångpedagogens uppgift och 

mål? Informanterna berättade att sångtekniken är viktigt att lära ut till sina elever för att inte 

eleverna ska skada sig och för att eleverna ska sjunga helt fritt och uttrycka sig som den vill. 

Samtidigt tror Stina att det finns en risk att eleven förlorar sitt personliga uttryck genom att 

endast  arbeta  med  sångtekniken.  Enligt  informanterna  och  tidigare  forskning  ska  man 

undervisa sångteknik för att ge eleverna en bredare palett att uttrycka sig, men  risken finns att 

det  personliga  uttrycket  kommer  i  kläm  om  man  arbetar  för  mycket  med  sångtekniken. 

Tanken slår mig, är det så att sångpedagoger inte tycker att man ska lägga sig i för mycket i  

det personliga uttrycket och därmed bestämmer sig för att enbart arbeta med sångtekniken? 

Arder menar att sångtekniken är en viktig del i sångundervisningen för att eleven ska kunna 

uttrycka  det  som  den  önskar,  hon  tycker  även  att  sångpedagogen  har  en  stor  roll  i 

tolkningsprocessen. Hon menar att läraren skall hjälpa eleven att finna sig själv och hitta egna 

sätt  att  tolka  på.  Även  Hemsley  menar  att  sångpedagogens  uppgift  är  att  få  eleven  att 

medvetet uttrycka sina känslor. Lundgren menar att körledarens uppgift är att locka fram varje 

enskild elevs konstnärliga kreativitet. 

Sammanfattning: Sångpedagogen eller körledarens uppgift är att:

 Locka fram det konstnärliga i varje elev och att uttrycka sina känslor. 

 ”Lägga sig i” det personliga uttrycket. 

Kan  sångtekniken  i  allmänhet  påverka  det  personliga  uttrycket?  Informanterna säger  att 

sångtekniken behövs för att kunna uttrycka sig fritt, frågan är ifall det personliga uttrycket 

påverkas av sångtekniken? Clara tar upp att ifall man blir för medveten om sångteknik kan 

man hamna i ”prestationsträsket”. Om man vet om hur man borde låta när man använder en 

teknik och inte låter så, kan man förlora sitt självförtroende eller hela tiden försöka få det att 

låta som ”det borde” och glömma bort det personliga uttrycket. Jag tror att det är viktigt som 

sångpedagog  att  informera  sina  elever  om  att  det  kan  finnas  en  övergångsperiod. 
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Sångtekniken behövs men målet med sångtekniken är att uttrycka sig såsom man själv önskar. 

När man är inne i en period, att få tekniken på plats, kan det vara svårt att även då tänka på det 

personliga uttrycket. Kanske ska man som pedagog då informera eleven ”nu arbetar vi med 

detta,  men det är inte målet,  målet  kommer längre fram”.  Stina sa att  sångteknik och det 

personliga uttrycket befruktar varandra ”...man kan bli världsberömd i en genrer och väldigt 

duktig i den andra men det betyder inte att den ena genrer skulle förstöra den andra”. 

När man arbetar som sångpedagog har man ett stort ansvar. Ansvaret ligger hos pedagogen, 

att ge eleverna så mycket sångteknik som möjligt skriver Arder. Sångtekniken är viktig för att  

få en fri röst, frågan är ifall man behöver en fri röst när man sjunger i andra genrer? Stina sa 

att man måste ha sångteknik i klassisk sång för att överhuvudtaget sjunga sången men i andra 

genrer  behövs inte  sångtekniken på samma sätt.  Uttrycket  är  det  viktiga,  att  förmedla  en 

känsla. Som blivande sångpedagog tror jag att det är viktigt att medvetandegöra dessa tankar 

hos eleverna så att den inte hamnar där jag hamnade ”vem är jag i sången, hur ska jag hitta 

mig själv igen”. Sångtekniken är viktig för att uttrycka sig fritt men det personliga uttrycket är 

nästan viktigare, kan jag tycka. Jag själv föredrar att lyssna på en röst som har en karaktär i  

rösten, som inte låter som alla andra. När man arbetar som sångpedagog tror jag därför att det 

är  viktigt  att  verkligen  lyssna  på  eleven,  hur  vill  eleven  låta?  Vad  vill  du  att  jag  (som 

sångpedagog) ska hjälpa dig med? 

Det har varit intressant att under hösten studera detta ämne. Som blivande sångpedagog är det 

viktigt att ställa sig frågan, vad är egentligen sångpedagogens uppgift? Är det att lära eleven 

att hitta sig själv? Är det att lära eleven att sjunga utan att skada sin röst? Är det att komma 

med sina egna ideal hur man tycker att eleven ska uttrycka sig genom sin sång? Är det för att  

introducera flera olika sätt att sjunga på för eleven? Många av mina frågor har varit nyttiga att 

fundera kring och nya undringar har dykt upp. Sång är ett fantastiskt medel att använda för att 

uttrycka sina innersta känslor. Jag tror att en sångpedagogs viktigaste uppgift är att sporra och 

uppmuntra sin elever till att också finna den känslan.
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7.1 Fortsatt forskning
Denna studie har väckt nya frågor hos mig. Hur medvetna är sångpedagoger och elever om 

hur det personliga uttrycket påverkas av sångundervisningen? Om jag skulle göra en fortsatt

forskning  över  detta  ämne  hade  det  varit  intressant  att  undersöka  en  större  mängd 

sångpedagoger  om  hur  medvetet  de  arbetar  med  balansen  mellan  personligt  uttryck  och 

sångteknik. Det hade även varit intressant att intervjua elever för att se hur de upplever sin 

undervisning. Upplever de att det personliga uttrycket förändras av undervisningen? Är det 

något som diskuteras i undervisningen? 
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Bilaga 1 (Intervjufrågorna)
Kan du berätta lite om dig själv:

 Ålder
 Bakgrund, Utbildning
 Nuvarande jobb

1. Kan du beskriva vad sångteknik är?
2. Kan du beskriva vad personligt uttryck är?

 Vad är en sångpedagogs uppgift? 

1. Vad tycker du är en sångpedagogs uppgift?

 Hur stor del bör man lägga på personlig uttryck/ sångteknik i sin undervisning?

3. Vad lägger du stor vikt kring i din undervisning?
4. Hur balanserar du sångteknik/ personligt uttryck i din undervisning?
5. Tycker du att det är viktigt med sångteknik och i så fall varför?
6. Tycker du att det finns något negativt med sångteknik?
7. Tror du att sångteknik ändrar det personliga uttrycket?

 Hur planerar sångpedagogen sin undervisning? 

1. Vad är det viktiga att tänka på när man möter sin elev för första gången?
2. Vad lyssnar du efter i rösten vid första mötet av eleven?
3. Hur planerar du din undervisning, Följer du en särskild läroplan? 
4. Vilka prioriteringar ska man göra när man planerar sin undervisning?
5. Hur tänker du vid val av repertoar? 

 Vilka mål har sångpedagogen med sin undervisningen? 

1. Vad är ditt mål med dina sångelever?
2. Vad baserar du dina mål på?
3. Pratar du med eleven om målen?
4. Vad tycker i så fall eleven om målen?

 Vilket ideal eftersträvar dagens sångpedagoger?

1. Vad tycker du är en bra sångröst?
2. Vad tycker du är en dålig sångröst?
3. Vilka sångideal eftersträvar du i din undervisning och vad har du i så fall fått de ifrån?
4. Arbetar du efter dina sångideal eller elevens?
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5. Tror  du att  en sångpedagog kan förstöra  elevens  personliga  röst  genom att  arbeta 
enbart med sångpedagogens röstideal
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