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Abstrakt 
I denna studie ställs följande frågor; hur resonerar lärare kring valet av terminologi i sin 

sångundervisning, hur uppfattar elever sina lärares instruktioner samt huruvida 

styrdokumenten påverkar lärarens val av terminologi? Syftet är att undersöka hur sånglärares 

terminologi påverkar elevens förståelse för sitt instrument.  

Totalt intervjuades tre sånglärare som arbetar på musik- och dansskola, två sånglärare som 

arbetar på musikhögskola och fyra elever som läser sångkurser på gymnasiet. Vi kan efter 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna konstatera att lärarna i stor utsträckning anpassar 

ordval efter elevens behov och ålder. Lärarens egen bakgrund utifrån hur deras egen 

utbildning sett ut och vilken genretradition de kommer ifrån spelar också in i hur de använder 

termerna. Alla lärare är eniga om att ju äldre eleverna blir och ju längre de kommer i sin 

utbildning desto mer fysiskt språk används i undervisningen. Lärarna antar att de använder ett 

liknande språkbruk sinsemellan och eleverna bekräftar detta. Själva använder eleverna sig av 

ord och uttryck som brukas inom sångundervisningen, även om förståelsen för vad uttrycken 

innebär varierar mellan informanterna. De visar dessutom på olika slags förståelse för rösten 

som instrument och lärarna menar att denna förståelse kommer med ålder och mognad. Det 

skiljer sig mellan lärarinformanterna i hur de förhåller sig till styrdokumenten, vissa kastar ett 

öga på dem då och då medan andra följer dem mer noggrant. Det verkar som om det inte är 

styrdokumenten i sig, utan elevens behov som påverkar på vilket sätt lärarna använder sitt 

språk i sångundervisningen.   

Nyckelord: blomsterspråk, fysiskt språk, rösten som instrument, röstförståelse, sångteknik, 

sångtermer, sångundervisning.



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Manfred Scheid för ditt engagemang, ditt 

kunnande och din humor. Dessutom vill vi tacka alla i vår handledningsgrupp för de kloka råd 

och stöd ni gett oss, inte minst under de många timmar vi alla suttit i biblioteket och arbetat.  

Ett stort tack ska även personalen på Biblioteket för musik och medier i Piteå ha och särskilt 

Matts Vikström, som bland annat har hand om utlandsbeställningar. Utan din hjälp hade vi 

stått helt utan material till vår tidigare forskning.  

Tack till alla våra informanter för att ni ställde upp, vårt arbete hade inte varit där det är idag 

utan er. Tack också till personalen på elevernas gymnasieskola för att ni ställde upp med att 

hjälpa oss att hitta intresserade informanter. 

Vi vill tacka våra familjer och vänner som hjälpt till med allt från korrekturläsning till 

emotionellt stöd. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, en öppen dialog och en 

mycket varm vänskap – som inte blivit alltför påfrestad under arbetes gång utan snarare 

fördjupats.  
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cientific language is inadequate in teaching an art, and we fill out the 

deficiency with poetic imagery. As long as we do not confuse fancy 

with fact, this can be a means of finding truths which are yet beyond our 

understanding, but which may nonetheless have practical usefulness. The only 

word to avoid is word magic. To worship the image instead of the Reality is 

idolatry, and yet in our profession there are many such worshippers. Pupils 

have a superstitious faith in the language of their teachers and decry other 

teachers who say the same thing with other figures of speech. They are so 

devoted to the literal meaning of the words which were not intended literally, 

that they lose the kernel and carry away the shell (Vennard, 1967, ss. 147-149). 
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Inledning 
Att som sångelev på djupet förstå vad en instruktion som ”gäspa” eller ”höj mjuka gommen” 

innebär, kräver en viss kunskap om anatomin och kroppens inställning vid sång. För att uppnå 

denna förståelse om det egna instrumentet (det vill säga den egna kroppen) krävs att eleven 

förstår lärarens instruktioner och förklaringar. Problemet med vårt instrument, sångrösten, är 

att den finns inom oss. Vi kan inte öppna upp oss och ta oss en närmare titt på exakt hur vi ser 

ut inuti, utan får istället utgå från det vi vet om kroppens generella uppbyggnad och lita till 

våra egna upplevelser och känslor av hur den arbetar. Den mentala och kroppsliga 

upplevelsen av att sjunga är med andra ord högst personlig och chansen att någon annan 

känner på precis samma sätt är relativt liten.   

Författarna till denna uppsats (som hädanefter kommer att refereras till som vi) har båda under 

våra år som sångelever och sånglärarstudenter själva upplevt hur svårt det kan vara att förstå 

en lärares instruktioner. Att lärares sätt att undervisa varierar från person till person är en 

självklarhet, men blir ordvalet alltför tekniskt eller alltför utmålande kan förståelsen för 

övningen och instrumentet gå förlorad. Något att ta hänsyn till är att även elever är individer 

med skiftande personligheter och att de därmed lär in på olika vis. Dessa skillnader i 

inlärningssätt framgår inte minst när vi ser till oss själva, både i fråga om hur vi lär in och hur 

vi lär ut. 

Under vår utbildning har vi även, under våra egna sånglektioner och i arbetet med våra egna 

elever samt under metodikföreläsningar, stött på diskussioner kring hur ord och termer 

används i sångundervisningen. Diskussionerna har kretsat runt frågan om det ena sättet att 

uttrycka sig på är bättre eller sämre än det andra. Samtidigt har viss vikt lagts vid att hitta 

paralleller mellan de tekniska och fysiska förklaringarna och det så kallade ”blomsterspråket” 

(dessa uttryck beskrivs under rubriken Definitioner). 

Målet med detta arbete är att inskaffa kunskaper som hjälper oss i vårt kommande yrke, när 

det kommer till medvetenhet kring de begrepp och termer som vi sånglärare använder i 

undervisningen. Genom att öka vår egen medvetenhet kring detta ämne hoppas vi även kunna 

ge våra framtida elever en djupare kunskap och större förståelse för sitt instrument. 

Syfte 
Att undersöka hur sånglärares terminologi påverkar elevens förståelse för sitt instrument.  

Detta vill vi ta reda på genom att utforska de tre nedanstående frågeställningarna.  

Forskningsfrågor 

 Hur resonerar lärare kring valet av terminologi i sin sångundervisning? 

 Hur uppfattar elever sina lärares instruktioner? 

 Påverkar styrdokumenten lärarens val av terminologi? 
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Arbetsfördelning 
Under hela arbetsprocessens gång har ansvaret för slutprodukten varit gemensamt, detta för 

att arbetet inte skulle stå och falla med en person. Det har kontinuerligt förts en dialog oss 

emellan och vi har båda kritiskt granskat och omformulerat varandras texter. Under arbetet 

med bakgrunden fördelades skrivarbetet enligt följande: 

 Emma: Andningen och stödet, Resonansen, Språkets betydelse inom det 

sociokulturella perspektivet, Att använda bilder och definitionerna av Skillnader 

mellan klassisk sång och jazz/rock-sång. 

 Jenny: Struphuvudet, Vetenskapliga lärandeteorier, Vad säger styrdokumenten?, 

Bildernas roll och effektivitet, Ett gemensamt språk och definitionerna av 

Blomsterspråk och fysiskt språk. 

Vi vill dock betona att all text granskats ingående, ändrats och godkänts av den andra samt att 

vi båda har läst in oss på de ämnen vi tar upp i bakgrunden. Från metoden och framåt har vi 

båda varit så likvärdigt involverade i arbetets alla delar att vi inte kan säga var den ena eller 

andra personens insatser börjar eller slutar. I metodavsnittet framgår det hur vi fördelade 

arbetet med intervjuerna och varför (se Genomförande).  
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Bakgrund  
Under denna rubrik lyfter vi fram relevant bakgrundsinformation som berör vårt ämne. Vi vill 

med avsnittet Grundläggande röstfysiologi visa på instrumentets komplexitet och alla de delar 

som måste samverka för att det ska bli sång. Därefter följer en redogörelse över Vetenskapliga 

lärandeteorier med extra fokus på Språkets betydelse inom det sociokulturella perspektivet. 

De styrdokument som är särskilt relevanta för vår studie är kursplanerna för ämnet sång, både 

de gamla och de nya, som tas upp under rubriken Vad säger styrdokumenten?. Till sist visar 

vi på den Tidigare forskning som bedrivits kring användandet av bilder och liknelser samt 

termer i sångundervisning.  

Grundläggande röstfysiologi 
I sång är kroppen instrumentet. Förståelse för hur instrumentet (rösten) fungerar behöver både 

sångläraren och sångeleven. Läraren måste ha kunskap om instrumentet för att kunna hjälpa 

elever förbi röstliga problem och till en god rösthälsa och teknik. Eleven behöver kunskap om 

hur rösten fungerar både praktiskt och teoretiskt. ”Forståelse og opplevelse av stemmens 

grunnfunksjoner bør derfor få utvikle seg side om side” (Arder, 2004, s. 36). För att bli en bra 

sångare behövs en bra grundteknik och det är sånglärarens uppgift att lägga en så solid grund 

som möjligt hos eleven. Målet i all sångundervisning, oavsett genre, är att frigöra rösten så att 

den blir flexibel och smidig att arbeta med. De tre största delarna i en grundläggande 

sångteknik är: andningen och stödet (aktiviteten), struphuvudet och stämläpparna 

(vibrationen) och resonansen (Arder, 2004).  

Andningen och stödet 
Vår normalandning, eller passiv andning, börjar med att diafragman drar ihop sig och sjunker 

längre ner. Eftersom diafragman är sammanhäftat med lunggolven dras dessa med ner och ett 

undertryck bildas. Undertrycket medför att luft sugs in i lungorna och bröstkorgen vidgas då 

för att ge lungorna plats att expandera. När diafragman sedan slappnar av trycks lunggolvet 

uppåt igen och lungorna töms på luft. Allt detta sköts automatiskt (Sadolin, 2006; Zangger 

Borch, 2008). 

En sångare däremot använder sig av en så kallad aktiv andning som ”innebär att du aktivt styr 

när och med vilket tryck luften ska lämna lungorna och planerar din in- och utandning i 

förhållande till sångfraserna” (Zangger Borch, 2008, s. 32). Till skillnad från passiv andning 

sker ofta inandningen snabbt medan utandningen förlängs (Zangger Borch, 2008).  

För att kunna styra vår andning behöver vi hjälp av stödet. ”Stöd innebär att motarbeta 

diafragmans naturliga strävan att släppa ut den luft som har inandats” (Sadolin, 2006, s. 13). 

Genom att behålla vidgningen i bröstkorgen även under utandning lurar man diafragman att 

stanna i sänkt läge. För att klara av att hålla denna vidgning krävs att mag-, rygg- och 

ländmusklerna jobbar aktivt (Sadolin, 2006). När man andas uppfattar man det oftast som att 

det är framsidan av kroppen, dvs. magen, som jobbar mest men egentligen så utför musklerna 

i sidan och i ryggen ett tyngre arbete. Denna villfarelse beror på att muskelrörelserna på 

framsidan av kroppen är lättare att upptäcka då det inte finns några ben mellan bröstbenet och 

bäckenet (Brown, 1996). Att aktivera stödet innebär med andra ord inte att spänna 

magmusklerna och pressa ut tonen. Istället brukar man tala om att behålla en känsla av 

inandning i kroppen (Zangger Borch, 2008). 

”De muskler som används vid kontroll av andning fordrar att kroppen är i balans från topp till 

tå.” (Zangger Borch, 2008, s. 16). Bra hållning börjar med en stabil och upprätt rygg. Genom 

att lyfta bröstkorgen lätt och låta armarna hänga längs sidan får överkroppen en upprätt men 
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Figur 1. ”Struphuvudets brosk samt 

tungbenet och en del av luftstrupen” 

(Lindblad, 1992, s. 22). 

 

inte överspänd ställning. Huvudet ska vila upprätt på nacken och käken ska vara avslappnad 

så att den inte skjuter fram eller trycks in i nacken. Knäna ska inte vara låsta i något av 

ytterlägena utan ha en viss spänst. Kroppens tyngdpunkt bör ligga på främre delen av foten 

(Vennard, 1967; Paull & Harrison, 1997). 

Struphuvudet och stämläpparna 
Struphuvudet (larynx) förenar luftstrupen med 

svaljet. Konstruktionen består av fem 

broskdelar: sköldbrosket, ringbrosket, två 

kannbrosk och struplocket (se Figur 1). När vi 

sväljer fälls struplocket ner över luftstrupen, så 

att inte mat ska komma ner i luftvägarna (Arder, 

2004). Framsidan av sköldbrosket bildar en 

vinkel som, framför allt på män, är synlig på 

framsidan av halsen (adamsäpplet). På 

sköldbroskets bakre del finns de så kallade övre 

och undre hornen. De undre hornen fäster i 

ringbrosket, vilket är det brosk som ligger 

närmast luftstrupen. På ringbroskets bakre, lite 

plattare del, vilar de två pyramidliknande 

kannbrosken på var sin sida (Lindblad, 1992). 

Struphuvudet är rörligt och dess olika delar 

spelar alla in i produktionen av ljud. Innanför 

och skyddat av sköldbrosket sitter 

stämläpparna, horisontalt över luftstrupen 

(Sadolin, 2006). 

Stämläpparna (stämbanden) utgörs av två veck 

som baktill är fästa på kannbrosken och framtill 

fäster i sköldbroskets vinkel. Det är kannbroskens 

rörlighet som gör att stämläpparna ändrar läge, 

längd, form och spänning. Stämläpparna är 

uppbyggda av slemhinna, ligament och den inre så kallade vocalismuskeln. Skikten är olika 

täta och smidiga och ju närmare muskeln de ligger desto mindre följsamma är de. De olika 

egenskaperna gör att stämläpparna kan vibrera på olika sätt och ge olika klangfärger. När 

stämläpparna befinner sig i viloläge bildas en naturlig springa som kallas glottis. (Lindblad, 

1992). 

När man talar eller sjunger uppstår ett övertryck under stämläpparna vilket särar dem – det 

subglottala trycket. När stämläpparna är särade sjunker trycket igen och det bildas ett 

undertryck vilket, tillsammans med stämläpparnas elasticitet, suger dem samman. På så vis 

bildas pulserande svängningar i stämläpparna som får luften att börja svänga. Detta uppfattar 

vi som ljud, själva fonationen (ibid.). 

Med hjälp av vocalismuskeln och andra muskler i strupen kan stämläpparna förkortas, 

förlängas, förtunnas och förtjockas. När man sjunger höga toner är stämläpparna långa och 

tunna, det är bara den yttersta delen av stämläpparna, randen, som svänger. Vid låga toner är 

stämläpparna korta och tjocka och svänger med hela vocalismuskeln. Tonhöjden påverkas 

alltså av stämläpparnas längd och massa, men också av att muskelarbetet i struphuvudet 

förändrar spänningen i dem. Ju högre ton desto högre spänning. Spänningen i stämläpparna 

ökar även när tonstyrkan ökar, men problemet är att detta dessutom påverkar tonhöjden. Detta 
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kompenseras genom att stämläpparnas motstånd ökar samtidigt som utandningsluftens 

hastighet också ökar. För att kunna sjunga med ett så avspänt struphuvud som möjligt måste 

därför bukmusklerna arbeta mer, för att avlasta trycket i struphuvudet (Arder, 2004). 

De funktioner stämläpparna har i olika tonhöjder brukar delas in i register. De två 

huvudregistren brukar kallas fullregister och randregister. I fullregistret svänger stämläpparna 

med hela sin massa som ger en mörk, kraftig och fastare ton och i randregistret svänger de 

med liten massa som ger en ljus, lätt och slank ton. Om muskulaturen som ställer om mellan 

registren är stel, sker ett brott och det uppstår en skarv, vilken ofta hörs tydligt i form av 

ändrad klangfärg
1
. Det som eftersträvas i sång är att egalisera registren – det vill säga att 

muskelarbetet i registerbytet sker så smidigt som möjligt. Det kan också förklaras med att 

man blandar de olika registren med varandra. Detta ger upphov till det som kallas 

mellanregistret där full- och randregistren är helt uppblandade (ibid.). 

Resonansen 
Utrymmet mellan stämläpparna och läpparna kallas ansatsrör och fungerar som röstens 

resonator, det är alltså här röstens klang bildas (Zangger Borch, 2008). Till resonatorerna 

brukar struphuvud, svalg, munhåla och näshålorna räknas (Arder, 2004), men även bröstkorg 

och resten av kroppen fungerar i viss mån som resonanter (Brown, 1996). Själva volymen på 

ansatsröret bestämmer ljudets djup, ju större rum desto basigare ljud. Hur stor del av de mjuka 

delarna vi använder, exempelvis hur vi höjer mjuka gommen och förlänger ansatsröret med 

hjälp av att puta med läpparna, avgör hur hårt/starkt ljudet uppfattas då hårda ytor (i 

ansatsröret) reflekterar en större del av ljudet. Man kan jämföra det med de olika ljudbilderna 

i ett välmöblerat vardagsrum och ett kaklat badrum. För att förändra vår klang kan vi använda 

de mjukdelar som finns i ansatsröret dvs. mjuka gommen (det som fladdrar bak i muntaket när 

du snarkar), tungan och läpparna, samt käkarna och struphuvudet. Dessa kallas artikulatorer 

(Zangger Borch, 2008). 

Vetenskapliga lärandeteorier 
Säljö (2000) förklarar lärande som en naturlig och nödvändig del av våra liv. Människan har i 

alla tider lärt av varandra och på så sätt fört kunskaper vidare. Samtalet har här fyllt den 

absolut viktigaste funktionen. För att förstå lärande har olika vetenskapliga teorier växt fram.  

Även om teorierna är olika och tillsynes ibland motsägelsefulla, bidrar alla på sitt sätt till att 

förstå hur vi människor tillägnar oss kunskap (ibid.). Vi kommer nedan att presentera tre olika 

lärandeteorier, men kommer dock att koncentrera oss på den sociokulturella teorin då denna 

enligt oss väl stämmer överrens med arbetets syfte. Syftet är att undersöka kommunikation 

och interaktion i sångundervisningen.  

Behaviorismen har haft stort inflytande på hela inlärningspsykologin. Den var den 

dominerande synen på lärande från 1910-talet till 1950-talet. Grundtankarna har sitt ursprung 

i Ivan Pavlovs forskning. Det är en empirisk teori och förklarar lärande med att man lär sig av 

erfarenheter och att man förändras genom dessa (Säljö, 2000). Kunskap är med andra ord 

något objektivt och människan har ingen del i sitt lärande utan styrs helt av miljön runt 

omkring henne. Detta innebär att kunskapen blir kvantitativ och mätbar. För att lärandet ska 

bli så bra som möjligt behöver det ske i små steg, i en viss ordning och med tydliga mål, för 

att kunskapen dels ska kunna testas och dels för att motivationen ska behållas (Dysthe, 2003). 

Eftersom lärandet bara kan observeras utifrån, går det inte enligt denna teori att säga något om 

                                                      
1
 Klangfärg = ”egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra med samma tonhöjd och 

tonstyrka. Om två toner alltså låter olika, trots att de är lika i tonhöjd och ljudstyrka, skiljer de sig i klangfärg” 

(Nationalencyklopedin, 1993, band 11, s 71). 
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en människas tankar eller reflektioner. Allt fokus ligger på en människas beteenden istället för 

på hennes tankar (Säljö, 2000). 

Kognitiva teorier har varit dominerande sedan 1970-talet och har framför allt influerat 

västerländska läroplaner (Dysthe, 2003). Denna teori fokuserar på människans tankar och 

mentala processer. Det finns många inriktningar inom kognitivismen, men Jean Piaget blev en 

av de mest betydelsefulla. Han ansåg att människan ständigt söker meningsfullhet i det vi ser, 

hör och känner. Vi är inte passiva mottagare av intryck, utan tänkandet måste utvecklas 

inifrån. Han kom fram till att barn och vuxna tolkar, förstår och resonerar på olika sätt (Säljö, 

2000). Lärandet är en aktiv process som innebär att ny kunskap måste tolkas och anpassas till 

den kunskap som redan finns. Detta kan leda till en förändring av vår världsbild och den nya 

kunskapen har på så sätt utvecklat vårt intellekt (Dysthe, 2003). Människan går igenom ett 

antal utvecklingsstadier under sin uppväxt, där tankeprocesserna blir mer och mer komplexa – 

den så kallade stadieteorin. Ju äldre och mer erfarna vi blir, desto mer avancerade, abstrakta 

och intellektuella blir våra tankar (Säljö, 2000). Stadieteorin består av fyra steg som bygger på 

varandra. Spädbarnet upptäcker världen i takt med att deras motorik utvecklas (sensori-

motoriskt stadium), små barn kan tänka symboliskt, fantisera, men har ett egocentriskt synsätt 

(preoperationellt stadium) och barn i skolåldern kan tänka logiskt men är fortfarande 

beroende av vad de ser och hör (konkret operationellt stadium). När barnet når tonåren kan de 

i allt större utsträckning tänka abstrakt och föra resonemang – de formella operationernas 

stadium (Hwang & Nilsson, 2003). 

Sociokulturell teori menar att lärande är en social företeelse och som sker i samspel med 

andra (Dysthe & Igland, 2003). Den sociokulturella teorins fader Lev Vygotskij (1978, 

refererad i Dysthe & Igland, 2003) arbetade med att förstå hur de mentala processerna 

uppstår. Han menar att genom samverkan med andra, gör man till slut kunskapen till sin egen. 

Den närmaste utvecklingszonen förklarar att man kan mer tillsammans med någon, än man 

kan själv. Området som utgör zonen är den kunskap som är under utveckling. Detta medför 

att förhållandet mellan undervisning, utveckling och lärande måste ta sin utgångspunkt i en 

människas potential, istället för i dess svagheter (Dysthe & Igland, 2003). Dessutom är 

användningen av olika intellektuella och fysiska resurser, såsom språket, en miniräknare eller 

en grävskopa, en stor del i hur människan utvecklas. Säljö (2000) menar att för att utvecklas 

måste man lära sig att hantera det som ligger bortom vår förmåga. Att ta hjälp av olika 

redskap (resurser) för att övervinna hinder. Dessa resurser finns både inom individen, i den 

sociala interaktionen och i den materiella världen och kallas kultur. Socialt samspel och kultur 

påverkar den kognitiva utvecklingen genom att utvecklingen sker både utifrån och in och 

inifrån och ut. 

Språkets betydelse inom det sociokulturella perspektivet 
Säljö (2000) menar att vi ofta uppfattar ”språkliga uttryck som abstrakta företeelser och ser 

dem som i någon mening mindre konkreta och verkliga än fysiska objekt och handlingar” (s. 

82). Enligt det sociokulturella perspektivet spelar dock språket en viktig roll i vårt 

kommunicerande. Vårt användande av språk och meningsuppbyggnader är det som utmärker 

oss människor. Med språkets hjälp kan vi förstå förklaringar och upptäckter fast vi själva 

aldrig fysiskt kommit i kontakt med dem (ibid.). 

Man delar här in språkanvändningen i tre olika funktioner; utpekande, semiotiska och 

retoriska. Den utpekande funktionen handlar inte bara om att peka ut ett föremål för den vi 

talar med utan även att kommunicera vad det är med föremålet som vi vill uppmärksamma, 

exempelvis form eller färg. Språket ger oss även möjlighet att berätta och förklara saker som 
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skedde igår eller som kan tänkas hända imorgon, eller abstrakta företeelser som kärlek, 

demokrati och ångest (ibid.). 

Den semiotiska, ”innebördsskapande” (Säljö, 2000, s. 91), funktionen ”handlar om det 

flexibla förhållandet emellan det språkliga uttrycket och den erfarenhet det refererar till” 

(Dysthe, 2003, s. 47). Språket blir med andra ord inte bara ”en neutral avspegling av 

omvärlden” (Säljö, 2000, s. 86) utan det förmedlar även bakomliggande värderingar och 

antaganden. Ett exempel på detta är hur olika personers namn snabbt kopplas ihop med vissa 

värderingar, även om dessa värderingar självklart kan skifta från person till person. En 

nationellt hyllad ledare kan av världen i stort uppfattas som en tyrann (Säljö, 2000). 

Den sista av de tre funktionerna, den retoriska, handlar om ”hur vi använder språket för [att] 

uppnå olika syften” (Dysthe, 2003, s. 47). Att säga att ”Colaflaskan är tom” kan exempelvis 

både vara ett uttryck för besvikelse, över att något jag trodde fanns där inte finns längre, eller 

lättnad, över att bebisens nya leksak lyckligtvis var tom innan hon höll den upp och ner över 

soffan (Säljö, 2000). 

Säljö (2005) menar att det är viktigt att komma ihåg att ”språket som kollektivt redskap 

föregår individen och hennes tänkande” (s. 43) inom den sociokulturella teorin. Språket finns 

där innan vi föds och kommer fortsätta finnas efter det att vi dör, vi har det bara till låns. 

Däremot föds vi inte med förståelse för olika ord och begrepp. Språket är inte heller konstant 

utan utvecklas och fylls på allteftersom vår omvärld förändras och fysiska resurser utvecklas. 

Att förstå och kunna använda specifika språkliga kategorier kan ibland ta lång tid, i vissa fall 

behövs en flerårig utbildning. Säljö poängterar att det måste finnas vissa språkliga ramar för 

att vi ska förstå varandra; 

Om vi skall lära oss tala, i bemärkelsen använda språkliga redskap på ett produktivt sätt, måste det 

finnas regelbundenhet och mönster som man kan förhålla sig till och använda sig av. Vi måste ha 

termer, kategoriseringar av världen och sätt att resonera som är rimligt gemensamma med dem 

som andra människor använder (Säljö, 2005, s. 45). 

Vidare talar författaren om hur de sociala interaktioner vi befinner oss i påverkar hur vi 

uttrycker oss. Med sociala interaktioner menar han alltifrån kommunikation (till exempel hur 

vi hälsar) till praktiker inom offentliga institutioner (så som skola och sjukvård). Inom alla 

dessa institutioner finns specifika ramar att förhålla sig till, exempelvis hur vi pratar och hur 

vi agerar. Säljö menar att dessa ramar mer eller mindre tar över oss som individ och vårt 

medvetande och att detta leder till att vi i viss mån visar upp olika personligheter. ”Människan 

är i denna mening en varelse som hela tiden blir till, hon transformeras som person och som 

handlande subjekt i sociala praktiker” (Säljö, 2005, s. 48). 

Vad säger styrdokumenten? 
De elever som började gymnasiet hösten 2011 går efter ny läroplan och nya kursplaner. 

Eftersom de elever, som påbörjade sin gymnasieutbildning före hösten 2011, går enligt den 

gamla gymnasieskolans styrdokument, pågår just nu ett parallellt arbete i gymnasieskolan. 

Det innebär också att en del kurser inte kommer att startas förrän om ca två år (Skolverket, 

2011d). Med denna bakgrund kommer vi här att jämföra de gamla och nya kursplanerna i 

sång, avseende vilken vikt de lägger på sångteknik. 

Kursplaner i den gamla och nya gymnasieskolan 
Kursen Instrument/sång – nivå 1, i den gamla gymnasieskolan, ska ge ”kännedom” om 

röstens fysiologi och detta är ett av målen eleven ska ha uppnått vid kursens slut. För betyget 

G ska eleven beskriva och ge exempel på röstens fysiologi (Skolverket, 2000a). I nivå 2 ska 



 

8 
  

förmågan till teknisk träning vidareutvecklas och eleven ska för att nå betyget G musicera 

”med viss teknisk färdighet”, för VG musicera ”med god teknik” och för MVG musicera 

”med för nivån avancerad teknik” (Skolverket, 2000b). Nivå 3 fokuserar mer på att kunna 

använda sin röst och först i betygskriterierna för MVG ska eleven musicera med en avancerad 

teknik och också kunna analysera tekniska problem (Skolverket, 2000c). 

De nya kursplanerna är mer utförliga och specificerade än de tidigare kursplanerna. I den nya 

gymnasieskolan ingår kurserna Instrument eller sång 1, 2 och 3 under ämnet musik. Detta 

innebär att det finns ett antal punkter som är gemensamma för alla kurser som ligger under 

ämnet, som till exempel kurserna ensemble med kör, musikproduktion och rytmik. Beroende 

på vilken av de tre sångkurserna eleverna läser, läggs större vikt på vissa punkter än andra 

(Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c).  

I den första kursen läggs särskild betoning på bland annat kunskap om röstfysiologi och 

röstvård. Det centrala målet för kursen är att gå igenom grundläggande sångteknik, 

”röstfysiologi och röstvård samt metoder för detta”. För att nå betyget E säger 

kunskapskraven att eleven ska redogöra översiktligt ”för grundläggande röstfysiologi och 

röstvård”. För att få en förståelse för instrumentets, röstens, utformning krävs att följande 

grundläggande kriterium ska uppnås: ”Eleven förebygger belastningsskador genom övningar 

och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador”. För betyget C ska eleven 

”utförligt” redogöra för samma sak, men dessutom upptäcka ”speltekniska områden i sitt 

eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i 

sitt eget övande”. Betyget A kräver att eleven redogör för röstfysiologi och röstvård på ett 

”utförligt och nyanserat” sätt. Dessutom utarbetar eleven ”egna strategier, upptäcker och 

analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild 

uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med 

egna övningar” (Skolverket, 2011a). 

Den andra kursen fokuserar också på kunskaper om röstfysiologi och röstvård, där ett centralt 

innehåll är en fördjupad sångteknik. För betyget E ska eleven uppvisa ”en något utvecklad 

/…/ sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck” och ska arbeta ”efter 

lärarens instruktioner i sitt eget övande”. Betyget C har större krav på att eleven ”uppvisar en 

utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck”. Här betonas 

också vikten av att eleven upptäcker just ”sångtekniska områden som behöver särskild 

uppmärksamhet” och att eleven ”arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande”. I 

utformandet av övningar krävs att man har förståelse för sitt instrument och kan peka ut 

specifika områden i ens teknik som behöver förbättras samt hur man bör jobba med dessa 

områden på ett skonsamt och utvecklande sätt. För att nå betyget A uppvisar eleven ”en väl 

utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika musikaliska uttryck” samt att 

eleven ”upptäcker och analyserar /…/ sångtekniska områden som behöver särskild 

uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna väl fungerande 

övningar i sitt eget övande”. På samma sätt som i kurs 1 ska de olika kunskapskraven för att 

redogöra röstfysiologi och röstvård uppfyllas (Skolverket, 2011b). 

Den tredje och sista kursen betonar inte sångteknik som ett enskilt moment, däremot ska 

eleven ta eget ansvar för sin färdighetsutveckling och ett centralt mål är att sjunga med 

avancerad teknik. För att klara betyget E ska eleven anpassa sin sångteknik till sitt 

musicerande och till olika musikaliska uttryck. Eleven visar ”med viss säkerhet en varierad 

repertoar avseende stil” utifrån sin sångtekniska nivå. Dessutom ska eleven, med ett 

”tillfredställande musikaliskt resultat” ta eget ansvar för instudering, prioritera speltekniska 
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områden och ”arbeta efter lärarens instruktioner i sitt eget övande”. Kunskapskraven för 

betyget C innebär att eleven ska anpassa sin sångteknik till sitt musicerande med ett 

”tillfredställande resultat”. Eleven ska ta ansvar för sin egen instudering med ett ”gott 

musikaliskt resultat” och även prioritera speltekniska områden och arbeta efter lärarens 

instruktioner i övandet. På samma sätt som i föregående betyg ska eleven visa, med viss 

säkerhet, på en varierad repertoar utifrån sångteknisk nivå. Betyget A ställer krav på att 

eleven ska prova ”olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande 

anpassar eleven sin /…/ sångteknik till dem och till olikartade musikaliska situationer”. 

Eleven ska också med ett ”mycket gott musikaliskt resultat” ansvara för sin egen instudering, 

prioritera speltekniska områden, utarbeta egna strategier och arbeta ”efter lärarens 

instruktioner i sitt eget övande” (Skolverket, 2011c). 

Tidigare forskning 
I vårt sökande efter relevant forskning stod det snart klart för oss att detta är ett snävt ämne 

som det inte bedrivs så mycket forskning inom. Vi har inte hittat svensk forskning som 

behandlar språkbruk och bildspråk inom sångundervisning men däremot en del utländsk 

forskning. Vi har fokuserat på tre doktorsavhandlingar från USA och Hong Kong som vi 

anser är relevanta för vår studie.  

Att använda bilder  
Clements (2008) menar att sånglärarnas språkbruk förändrats i takt med att kunskapen om vad 

som rent anatomiskt händer i kroppen vid sång ökat genom utvecklingen av röstforskningen. 

Språket som används har kommit att bli alltmer vetenskapligt. Bilder lyfts i Clements 

avhandling fram som ett viktig redskap för sånglärare, de kan användas vid inlärning av olika 

tekniker, stilar, dynamik, legato
2
 och timbre (klangfärg), men författaren säger även att 

“imagery, no matter how creative, cannot take the place of accurate, technical instructions” (s. 

43). Då många elever har svårt att ta till sig ett alltför vetenskapligt språk menar han att 

sånglärare måste lära sig att använda sig av både bilder och tekniska uttryck i sin 

undervisning. 

Författaren talar vidare om att dagens elever framförallt lär sig nya saker visuellt och att bilder 

därför är ett bra verktyg i sångundervisningen. Enligt artikeln Teaching and Learning with the 

Net Generation av Bains, Marateo och Ferris (2007, refererad i Clements, 2008) blir 

ungdomar av idag lätt uttråkade i inlärningssituationer, de är vana vid att själva söka 

information och få snabba svar genom olika sökmotorer på internet. “Teachers should be 

aware of the learning styles of students so they can adjust their way of teaching to remain 

effective in the twenty-first century“ (Clements, 2008, s. 3).  

Clements anser att det är viktigt att sångläraren och eleven hittar ett gemensamt språk som de 

båda kan relatera till. För att eleven ska kunna ta till sig de bilder läraren ger måste de ha 

någon form av förankring hos eleven. Han föreslår att läraren skaffar sig en bild av elevens 

image vocabulary genom att fråga om vad eleven gör på sin fritid, om hon/han rest mycket 

eller spelar något annat instrument. Ser eleven exempelvis mycket på film men sällan utför 

någon fysisk aktivitet har denne antagligen lättare att ta till sig liknelser från filmens än från 

sportens värld.  

                                                      
2
 Legato (italienska) = ”musikterm som anger att tonerna skall följa på varandra utan uppehåll /…/. I notbilden 

anges legato med bågar över de toner som skall bindas samman (legatobåge)” (Nationalencyklopedin, 1993, 

band 12, s. 193). 
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In order to have success, the author of this treatise believes the twenty-first century teacher needs 

to learn from the past and combine those proven pedagogical concepts with current uses of 

language, ideas and images (s. 1). 

Clements tar även upp att undervisningen i sång på universitet nuförtiden ofta går ut på att nå 

nästa nivå eller kurs inom en viss tid. Detta kan jämföras med exempelvis 1800-talet då en 

elev ägnade år åt att lära sig en specifik metod för att sjunga och aldrig gick vidare till nästa 

övning innan läraren ansåg denne redo. ”Instead they were learning to be performers with no 

outside time constraints to impede their natural timeframe of learning” (s. 11). Att utveckla en 

bra sångteknik var det huvudsakliga målet – inte att göra det inom en viss tid.  

Bildernas roll och effektivitet 
Chen (2006) har skrivit om vilken roll och effektivitet verbal imagery (verbala bilder) har i 

sångundervisningen. Genom observationer och intervjuer undersökte hon vilka olika typer av 

verbala bilder sånglärare brukade. Hon tittade även på hur ofta de använde verbala bilder och 

hur dessa bilder användes i sångundervisningen. Utöver detta undersökte hon hur 

sångstudenter (som gick första året på en kandidatutbildning) tolkar och förverkligar verbala 

bilder genom att mäta deras ljudtryck, intonationsförmåga och ljudstyrka. 

Resultatet visade att tre av de fyra medverkande sånglärarna använde verbala bilder på 

regelbunden basis – i snitt var femte till nionde minut, vilket innebar 18 till 26 verbala bilder 

under de observerade lektionerna. Den fjärde läraren använde endast två verbala bilder under 

de observerade lektionerna. Lärarna använde sig av olika verbala bilder för att beskriva ett 

och samma problem och även en och samma bild för att förklara skilda dilemman. Samma 

bilder användes på olika studenter. Ju längre studenterna kommit i sin utbildning desto mindre 

verbala bilder använde lärarna, vilket förklaras med att dessa studenter har färre problem med 

sin sångröst. Alla lärare som deltog i studien var överens om att verbala bilder är viktigt i 

sångundervisningen, men ingen var medveten om hur ofta de använde sig av dem. 

Chen undersökte hur ofta lärarna använde sig av olika slags verbala bilder, som hon 

kategoriserade enligt följande tabell.  

Tabell 1: Typer av verbala bilder (Chen, 2006, s. 97). 

 Types of Verbal Imagery Description 

A Physical-object Imagery Sing as if you are biting an apple 

B Physiological Imagery Sing as your diaphragm is expanding sideways 

C Musical Conceptual Imagery Sing forte
3
 

D Non-Musical Conceptual  Imagery Sing as if you are singing to the last person in the 

hall 

 

Hon kom fram till att icke-musikaliska bilder används mest, följt av fysiologiska bilder och 

fysiska objektsbilder, minst användes musikaliska bilder. Undersökningen visade att när 

studenterna inte förstod lärarens verbala bild, använde läraren samma verbala bild men med 

andra ord eller beskrivningar. Chen drar därför slutsatsen att verbala bilder spelar en stor roll 

för sånglärarnas undervisning.  

Alla de intervjuade lärarna ansåg att verbala bilder är viktigt. Att använda verbala bilder är ett 

sätt att komma runt problematiken att förklara de komplexa fysiologiska rörelserna i hela 

                                                      
3
 Forte (italienska) = musikterm som anger dynamik: ”förkortat f, starkt, kraftigt” (Bonniers musiklexikon, 

2003, s. 160). 



 

11 
  

röstapparaten (av vilka det finns några som vi inte har någon kontroll över). Dessutom bidrar 

verbala bilder till lyckad kommunikation lärare och student emellan samt ger nya vägar till att 

rätta till problem. Lärarna ansåg dessutom att användandet av verbala bilder ger studenterna 

möjlighet att upptäcka och uppleva olika sångtekniker. Förutom detta påpekade lärarna att 

verbala bilder fungerar bäst när de uppstår spontant. De menade att varje verbal bild är 

utformad för att nå ett specifikt problem och anpassas efter studentens förmåga och behov. 

Två av de medverkande lärarna hade en utarbetad strategi för att använda verbala bilder och 

hade favoritbilder som de använde för att hjälpa studenterna förbi problem i deras sång.  

For the purpose of using physical-object imagery, selected teacher-subjects state that using 

teaching tools associating with verbal imagery is more effective than explaining the verbal 

imagery itself, because students can relate the shape and structure of an object in order to fully 

understand and use verbal imagery in singing (Chen, 2006, s. 152) 

De lärare som ingick i undersökningen menade att det finns tre steg i användandet av verbala 

bilder: ”1) identify vocal problem; 2) give verbal instruction/imagery; and 3) correct singing 

technique and musical interpretation” (Chen, 2006, s. 153). Chen fann att lärarna hade två 

metoder att använda sig av verbala bilder i sin undervisning: genom att bygga lektionen runt 

en bild som ett tema eller att ha ett specifikt problem och sedan använda sig av många olika 

slags bilder för att lösa det. 

… voice teachers uses verbal imageries as teaching tools to explain, give advice, and remind 

students their problems in singing, in order to enhance good singing techniques and refine 

musical performance (Chen, 2006, s. 154). 

De inspelningar som gjordes för att se hur olika studenters sång förändrades eller förbättrades 

genom verbala bilder kunde inte ge ett entydigt svar på om en slags bild var bättre än en 

annan. De sångstudenter som deltog visade individuella resultat av de olika bilderna, vilket 

får Chen att dra slutsatsen att verbala bilder är effektiva från fall till fall. 

Ett gemensamt språk? 
Gutshall (2006) redogör för hur olika röst- och sånglitteraturer beskriver och använder 

medicinska och vetenskapliga ord. Hennes arbete är inriktat på tre röstyrken: the vocal 

pedagogue som definieras som någon med högre utbildning (”advanced degrees”) i röstens 

fysiologiska egensaker, såväl som röst- och sångtekniker (Kiesgen, 2005, refererad i Gutshall, 

2006); the vocologist som arbetar med röstvetenskap och röstrehabilitering (Tizte, 1990, 

refererad i Gutshall, 2006) samt the singing specialist som specialiserar sig på skadade 

sångröster och har medicinska kunskaper och samtidigt är en skicklig och erfaren sånglärare 

(Sataloff, 2005, refererad i Gutshall, 2006). Syftet med avhandlingen är att visa på att the 

vocal pedagogue (röstpedagogen) kan fungera som en medlare mellan de medicinska och 

vetenskapliga termerna mot en förståelig och användbar metodik för röst- och sångpedagoger 

(Gutshall, 2006). För sånglärare, menar författaren, är dilemmat att implementera den 

röstvetenskapliga kunskapen in i undervisningen samt hur de ska kunna tillgodogöra sig nya 

rön – därav vikten att samarbeta med de övriga röstyrkena.  

Gutshall menar att alla röstyrken använder ord och termer, specifika och kända för just deras 

disciplin. Hon ger ett exempel på att sångtraditioner från Italien, Tyskland och Frankrike har 

bidragit till termer som beskriver sångprocessen, men för dem som inte är tränade i sång är 

dessa termer okända. Röstpedagogen kan här fungera som en brygga mellan olika discipliner, 

genom att använda en konsekvent och begriplig vokabulär som förstås av lärare, medicinsk 

personal och vetenskapsmän som arbetar med sångare. Gutshall använder i sin avhandling ett 
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citat av Miller (1993, refererad i Gutshall, 2006) för att belysa problematiken med att inte 

använda en gemensam vokabulär: 

The teacher may well know what ”spin the tone”, ”float the voice”, and “rounder sound” mean, 

but the terms themselves do not tell the student how to spin, float, or round the tone. If the 

pedagogy is not logically articulated, the student may be perfectly right to resist. Today’s 

student wants not flowery imagery but practical assistance. A teacher may blame the student for 

not responding to instruction when, in point of fact, the language in which the instruction is 

couched and incommunicative... The more specific the language, the less resistance 

encountered” (Miller, 1993, citerad i Gutshall, 2006, ss. 39-40). 

I sin avhandling visar Gutshall (2006) också på problemet med att flera olika termer och 

definitioner har olika betydelser för olika röst- och sångpedagoger och andra röstyrken. Olika 

författare har pekat på behovet av en konsekvent terminologi och själva upprättat system för 

att definiera existerande termer – vilket har lett till att diskussionen om en gemensam 

vokabulär skapat fler delade meningar i frågan.  

Gutshall har utforskat och analyserat olika rösttekniska böcker avseende terminologin inom 

bland annat andning, fonation, resonans, tonplacering, struphuvudets placering, klangfärg, 

och register. Det som blir tydligt är, att även om alla författare talar om samma sak, kan de 

uttrycka det på väldigt olika sätt. Hon tar också upp hur de olika termerna kan uppfattas olika 

av eleverna. Hon tar däremot inte ställning för eller emot uttrycken, utan redovisar dem 

endast. 

Definitioner 
För att underlätta för läsaren definierar vi nedan en del uttryck som vi använder oss av. Vissa 

av dessa uttryck används flitigt inom sångundervisningen men kan vara svåra att förstå för 

någon som inte är insatt i ämnet.  

Blomsterspråk och fysiskt språk 
Chen (2006) delar in det hon kallar ”vocal imagery” i fyra olika kategorier (se Tabell 2). 

Tabell 2: Typer av verbala bilder (Chen, 2006, s. 97). 

 Types of Verbal Imagery Description 

A Physical-object Imagery Sing as if you are biting an apple 

B Physiological Imagery Sing as your diaphragm is expanding sideways 

C Musical Conceptual Imagery Sing forte 

D Non-Musical Conceptual  Imagery Sing as if you are singing to the last person in the 

hall 

 

Kategori A och D kommer vi att benämna blomsterspråk, det vill säga ett sätt att förklara 

genom att använda bilder, liknelser och liknande. ”Blomsterspråket” är inom 

sångundervisningen ett vedertaget uttryck. Zangger-Borch (2008) förklarar ordet som ett 

pedagogiskt verktyg som ”används för att få en sångare att hitta fram till ett givet mål” (s. 

154).  

Kategori B kommer vi att benämna fysiskt språk, där det som händer fysiskt i kroppen är 

utgångspunkten för förklaringen. Direkta direktiv som ”släpp käken” räknar vi också in i 

detta. Denna benämning är vår egen, för att det inte finns ett vedertaget uttryck för denna 

kategori. Vissa skulle kanske använda sig av uttrycket tekniskt språk eller tekniska begrepp 

men vi anser att ordet ”fysisk” är mer precist då det inte bara syftar till teknik utan även till 
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det fysiska arbetet. Anledningen till att vi använder ordet ”språk” är för att kunna sätta det i 

direkt relation till begreppet blomsterspråk. 

Kategori C, som syftar till att använda musikteoretiska termer, kommer vi att benämna som 

just musikteoretiska termer.  

Skillnader mellan klassisk sång och jazz/rock-sång 
Som Silvera-Jensen (2005) nämner i sin avhandling finns det många likheter gällande teknik 

mellan sång inom den klassiska genren och sång inom jazz/rock-genren (J/R) och det är den 

grundläggande röstfysiologi vi beskrivit tidigare i arbetet (se Grundläggande röstfysiologi). 

En av de stora skillnaderna hon tar upp är förstärkningen. Klassiska sångare förstärker ljudet 

med hjälp av det egna instrumentets resonansrum och lokalens akustik. Den elektroniska 

förstärkningen i form av mikrofon som sångare inom J/R använder sig av bidrar till att de inte 

i lika stor utsträckning behöver vidga ansatsröret. I och med att kroppens omställning från tal 

till sång då inte är så stor, kan en J/R-sångare i högre utsträckning än en klassisk sångare utgå 

från sitt talläge (ibid.). 
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Metod 
Under denna rubrik presenteras urval, informationsinhämtning där val av metod redogörs och 

genomförande. Vidare beskrivs bearbetning av empirin och den forskningsansats som använts 

samt ett resonemang kring etik. 

Urval 
Till denna studie tillfrågades fem kvinnliga sånglärare och sammanlagt fem gymnasieelever 

(fyra killar och en tjej) om att bli intervjuade. Tre av sånglärarna arbetar på en kommunal 

musik- och dansskola och de två övriga på en musikhögskola, båda skolorna belägna i norra 

Sverige. Anledningen till att vi ville intervjua lärare både inom kommunala musikskolan och 

inom musikhögskolan, var dels för att få ta del av olika arbetserfarenheter, dels för att kunna 

jämföra lärare som arbetar med olika åldrar.  

För att knyta an till skolvärlden valde vi att intervjua elever som läser på musikestetiska 

programmet, i och med att det är endast där som det finns kursplaner i ämnet sång. I 

grundskolan finns endast ämnet musik. Vi ville intervjua elever som var lite äldre och kanske 

tagit sånglektioner några år och valde därför att rikta in oss på årskurserna 2 och 3 på 

gymnasiet.  

Vi har försökt att göra ett representativt urval men vi har även tvingats ta hänsyn till de 

resurser som stod till buds. Enligt Kvale (1997) kan man behöva kompromissa mellan ett 

representativt urval och de personer som faktiskt står till förfogande. Man bör även ta hänsyn 

till tid och att säkerställa intervjuernas kvalitet.  

Informationsinhämtning 
Vår empiri inhämtades genom kvalitativa intervjuer, då denna form tillåter informanten att 

beskriva sin egen livsvärld, vilket ger oss som intervjuare chansen att skaffa oss förståelse för 

den intervjuades upplevelser och hur de förhåller sig till ett specifikt tema (Kvale, 1997). Vi 

arbetade induktivt och lät empirin föra arbetet framåt (Patel & Davidson, 2003). 

Till våra intervjutillfällen tog vi fram två intervjuguider med utgångspunkt ifrån Kvale 

(1997). Utifrån forskningsfrågorna och informantgrupperna beslöt vi oss att fokusera på tre 

olika huvudteman. Dessa tre teman skilde sig till viss del åt beroende på om de var framtagna 

för elevintervjuerna eller för lärarintervjuerna. Till lärarintervjuerna valdes följande teman: 

termer, på arbetsplatsen/i arbetslaget och elevens förståelse för sitt instrument. De teman 

som togs fram för elevintervjuerna var: i skolan/på lektionen, termer/ord och röstförståelse. 

Temana lades under intervjuerna fram i denna ordning. De intervjufrågor vi sedan tog fram 

grundade sig i dessa teman (se bilaga 1 och 2). Utöver dessa nerskrivna frågor dök det även 

under varje lärarintervju upp frågor och funderingar kring elevernas övning. 

Enligt Andersen och Gamdrup (1994) är standardisering måttet på frågornas formulering och i 

vilken ordning de ställs, medan strukturering förklarar hur öppna eller slutna frågorna är. Vi 

skulle vilja kalla vår intervju för halvstandardiserad och halvstrukturerad, det vill säga med 

öppna frågor men ställda i en bestämd följd. Vi hade en tydlig ordning på frågorna men tillät 

oss att göra smärre förändringar i hur frågan ställdes och gav utrymme till följdfrågor. Vi 

eftersträvade öppna frågor där vi gav informanterna utrymme att fritt prata om det de ansåg 

vara relevant för frågan. Vi var också överens om att inte prata i allt för stor utsträckning 

under intervjuerna utan hela tiden ge informanten utrymme till reflektion och eftertanke. 
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Genomförande 
Vi kontaktade sånglärarna direkt via telefon eller e-post. Vår första tanke var att ha 

gruppintervjuer, med två lärare i varje grupp, men då det var svårt att hitta tider som 

fungerade för alla togs beslutet att intervjuerna skulle utföras enskilt. Platserna för 

intervjuerna valdes i största möjliga mån av informanterna. Under intervjun bjöd vi på kakor 

och frukt för att skapa en avslappnad och trevlig stämning. Intervjuerna tog mellan 20 och 45 

minuter.  

Genom tidigare praktik hade en av oss kontakt med en lärare inom det musikestetiska 

programmet och via henne tillfrågades sångeleverna om de var intresserade att delta på vår 

intervju. Tre elever, en tjej och två killar, från årskurs 2 och två killar från årskurs 3 svarade 

ja. Eleverna delades av oss klassvis in i två intervjugrupper; grupp åk 2 och grupp åk 3. Vår 

kontakt på det musikestetiska programmet valde ut en kontaktperson i varje grupp som vi 

sedan tog kontakt med via telefon för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna 

skedde under håltimmar eller efter skoltid i ett av skolans konferensrum. Även här bjöd vi på 

kakor och frukt – ett mycket uppskattat inslag. Dessa intervjuer tog mellan 15 och 30 minuter.  

Vid intervjutillfällenas början lade vi fram ett papper där de olika temana stod nerskrivna och 

förklarade att det var kring dessa rubriker intervjun skulle kretsa. Kvale (1997) menar att det 

är viktigt att ha en ”ram” kring samtalet för att skapa en trygg situation, både för informanten 

och för intervjuaren. 

Vi satt båda med under alla intervjuer, utom en då den valda tiden krockade med en annan 

inbokad aktivitet. Vi valde att inte flytta tillfället på grund av tidsbrist. I och med att vi under 

alla intervjuer tagit en ljudupptagning, har vi kunnat tillgodogöra oss av informationen i alla 

intervjuer. En av intervjuerna antecknades i efterhand. 

Den dagen vi skulle intervjua grupp åk 3 var en av de två killarna sjuk. Vi bestämde ändå, i 

samråd med den närvarande killen, att vi skulle genomföra intervjun. Detta medförde att 

intervjun blev kortare än vi planerat, då möjligheten till diskussion med klasskamraten 

försvann. 

Under samma intervju fungerade inte inspelningsapparaturen. Vad detta berodde på vet vi 

inte. När vi upptäckte detta satte vi oss direkt ner, för att skriva ner vad vi kunde minnas av 

intervjun. Tyvärr är det omöjligt att minnas allt vad som sades och vi valde att endast ta med 

det vi med säkerhet mindes. 

Vi delade upp våra roller under intervjuerna på följande sätt: en höll i intervjun och hade 

huvudansvaret att föra samtalet framåt medan den andra hade en lyssnande roll. Den som 

lyssnade var dock inte passiv utan kunde när den ville ställa följdfrågor eller göra andra 

inflikningar. Emma höll i tre av lärarintervjuerna samt intervjun med eleven från årskurs 3 

och Jenny höll i de andra två lärarintervjuerna samt intervjun med grupp åk 2. I praktiken höll 

vi i varannan intervju. 

Vid transkriberingen valde vi att dela upp intervjuerna sinsemellan utifrån vilka vi höll i. I och 

med att intervjun med fokusgrupp åk 3 inte spelades in, transkriberade vi tre intervjuer var. 

Kvale (1997) säger att det är betydelsefullt att innan transkribering påbörjas bestämma ett 

gemensamt tillvägagångssätt. Vi valde att skriva ner intervjuerna ordagrant för att undvika 

personliga tolkningar av det informanterna sagt och för att underlätta analysarbetet. 
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Bearbetning av empirin 
Efter att transkriberingen var klar började vi bearbeta materialet genom att sammanställa 

intervjusvaren, en sammanställning för lärarna och en för eleverna – det vi kallar resultatet (se 

Resultat lärarintervjuer och Resultat elevintervjuer). Vi utgick ifrån de kategorier vi använt 

oss av under intervjuerna och uppmärksammade likheter, skillnader och svar som var unika 

för våra informanter. Vid behov delades svaren in i underkategorier. Vi gjorde detta för att få 

en helhetsbild av vårt material och samtidigt få en överblick av specifika detaljer.  

Patel och Davidsson (2003) visar att pendla mellan helhet och del, och ställa dessa i relation 

till varandra, är att ha ett hermeneutiskt förhållningsätt. På detta sätt får forskaren ”en så 

fullständig förståelse som möjligt” (s. 30). Forskaren kan även sätta sina egna synsätt i 

relation till den intervjuades synsätt, för att nå en djupare förståelse. Analyser ur ett 

hermeneutiskt perspektiv utgår hela tiden från perspektivförskjutningar som ger många olika 

tolkningar. Helheten är något som hela tiden växer, utvecklas och fördjupas – precis som 

människan. Detta kallas den hermeneutiska spiralen som gör att helheten ”lever och 

utvecklas” (s. 31), som Patel och Davidsson uttrycker det.  

Vi använde den hermeneutiska spiralen på följande sätt: Vi började med att sätta oss ner och 

enskilt gå igenom resultatet, för att uppmärksamma de delar som var och en av oss såg som 

relevant för vårt syfte. Därefter diskuterade vi igenom det som lyfts fram för att se likheter 

och skillnader. Vi sammanställde våra utgångspunkter i ett enskilt dokument för att lätt kunna 

göra kopplingar mellan de olika delarna, för att på så sätt få nya insikter kring vårt material. 

Den sammanfattande tolkningen av detta arbete låg till grund för vår analys (se Analys).  

Etik 
Enligt Kvale (1997) måste man som forskare se över ett antal etiska aspekter under arbetets 

gång. För det första måste man få ett samtycke från de man vill intervjua samt ge dem 

information om vad undersökningen kommer att handla om. Därefter måste informanternas 

konfidentialitet och anonymitet säkerställas, så att deras identitet inte avslöjas. Björkdahl 

Ordell (2007) tar, förutom dessa aspekter, även upp nyttjandekravet som innebär att de 

uppgifter som samlats in under undersökningen enbart kommer att användas för studiens 

ändamål. 

De tre elever i grupp åk 2 var alla minderåriga, varvid vi ringde deras föräldrar för att få ett 

muntligt medgivande till att intervjua eleverna. Efter intervjun skickade vi även ett skriftligt 

informerat samtycke för påskrift av förälder/målsman (se bilaga 3). Både elever och föräldrar 

informerades om syftet med intervjun och att alla deltar anonymt samt att alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt. De övriga informanterna delgavs samma information som ovan via 

e-post. För att bevara anonymiteten använder vi oss av fingerade namn. Allt insamlat material 

används bara av oss och till denna studie. 

Trost (2010) anser att det är oetiskt att ”i stor utsträckning använda talspråk i citaten” (ss. 

156-157). Dels för att talspråket är så pass olikt skriftspråket att det nästan kan upplevas som 

ett annat språk, dels för att inte utsätta den intervjuade för att bli ordagrant citerad från 

talspråket. Vi har valt att följa detta så långt som möjligt, utan att ändra allt för mycket i 

citaten. Däremot har vi valt att ha kvar mer av ett talspråk i våra citat av eleverna, för att vi 

vill bevara känslan av deras ungdomligare språk.  
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Resultat och analys 
Vi har här sammanfattat resultatet av empirin för att kunna presentera likheter och skillnader 

på ett tydligt sätt. Även unika och intressanta funderingar har presenterats för att visa på 

svarens bredd. Nedan redogörs de bearbetade resultaten av lärar- och elevintervjuer, samt 

analysen av dessa. Varje resultatdel inleds med en presentation av de medverkande 

informanterna.  

För att bevara informanternas anonymitet använder vi oss av fingerade namn som är indelade 

i tre kategorier. Lärarna som arbetar på musik- och dansskola har namn som börjar på ”M”, 

lärarna som arbetar på högskola har namn som börjar på ”H” och eleverna har namn som 

börjar på ”E”.  

Resultat: Lärarintervjuer 
Resultatet redovisas utifrån de tre teman som varit vägledande genom arbetets gång: Termer, 

På arbetsplatsen/i arbetslaget och Elevens förståelse för sitt instrument. Termer är det 

bredaste området vilket har gjort att svaren redovisas under fyra rubriker. Sist framförs också 

resultatet av diskussionsfrågan  Bör det finnas ett standardiserat sångspråk?.  

Presentation av lärarinformanter 
Martina har arbetat som lärare i ca 30 år. Just nu arbetar hon som sånglärare på en kommunal 

musik- och dansskola, där hon framför allt undervisar mot gymnasiet. Hon gick en tvåårig 

förberedande utbildning och efter det en pedagogutbildning på tre år, där hon utbildades i 

sång, piano, kompanjon
4
 och klassundervisning.  

Marianne har arbetat som lärare i ca 20 år. Just nu arbetar hon som sånglärare på en 

kommunal musik- och dansskola med mestadels tonåringar. Hon har gått en musikutbildning, 

men har ingen pedagogisk utbildning. 

Malin har arbetat som lärare i ca 10 år. Just nu arbetar hon som sånglärare och klasslärare i 

musik på en kommunal musik- och dansskola, med elever i alla åldrar. I grunden är hon 

klassiskt utbildad mot klassundervisning på grundskola/gymnasium (G/G), men har läst till 

sångmetodik.  

Hilma har arbetat som lärare i ca 20 år. Just nu arbetar hon på en musikhögskola som 

sånglärare. De studenter hon undervisar är vuxna (20+). Hon gick en fyra år lång utbildning 

mot grundskola/gymnasium (G/G) i afro
5
 mot klass, men har även gått en utbildning i USA. 

Helene gick ut sin musiklärarutbildning för ca 20 år sedan. Hon har under den större delen av 

sitt yrkesverksamma liv arbetat som kantor, men samtidigt haft elever. Hon arbetar numer på 

en musikhögskola som sånglärare. Helene undervisar vuxna studenter och har arbetat med 

vuxna elever största delen av sitt yrkesliv. Hon gick två år på en förberedande 

musikutbildning och läste fyra år till instrumental/ensemblelärare (I/E) med klassisk 

inriktning. 

Termer: Definition av blomsterspråk och fysiskt språk 

Alla de intervjuade är överens om att blomsterspråket är ett sätt att förklara för eleven hur det 

känns i kroppen när man sjunger genom att skapa en bild, en känsla. Hilma och Helene 

betonar vikten av att sätta blomsterspråket i relation till instrumentet, för annars finns risken 

                                                      
4
 Kompanjon (kompanjonlärare) = musikläraren undervisar tillsammans med klassföreståndaren i ämnet 

musik i grundskolans tidigare år (författarnas kommentar). 
5
 Afro = äldre benämning på J/R (författarnas kommentar). 
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att det blir ”flummigt”. De är också överens om att fysiskt språk är att förklara hur det 

fysiologiska arbetet sker i kroppen. Marianne anser dessutom att musikteoretiska termer ingår 

i att använda sig av fysiskt språk. 

Hilma tycker fysiskt språk ”förklarar vilken del av kroppen som berörs, vad som händer med 

den delen i röstapparaten och på vilket sätt” och att blomsterspråket behövs för att förstå eller 

för att kunna utföra det.  

Blomsterspråk har sin poäng för att det är en bild och man förstår en bild. Den är ju lättare än 

”höj struphuvudet”. Det är inte så säkert att det är så lätt att utföra, bara för att man förstår vad 

man gör (Hilma). 

En liknande förklaring ger även Helene. Hon menar att blomsterspråket är att man kan koppla 

uttrycket till en känsla i kroppen, att man får en ”förståelse för en bild där man sätter sitt eget 

instrument i sammanhanget”. Ett fysiskt språk är, enligt henne, att veta tekniskt vad som 

händer när man släpper käken, höjer gommen eller vidgar bröstkorgen.  

Det är viktigt att det finns ett blomsterspråk där man kan blanda in känslor. Sång är ju mycket 

känsla och det är svårt att bara göra tekniska övningar som något isolerat. Även om vi gör så, 

känns det som att man kan väva in den andra sidan för att få liv i övningen som också är viktigt 

för utvecklingen (Helene). 

På liknande sätt menar Martina att blomsterspråket är ett förtydligande från henne av hur det 

ska kännas, medan den tekniska känslan är något eleven måste uppleva själv – skaffa sig en 

egen känsla för det fysiska arbetet. 

Termer: Språk som lärarna själva använder och hur de resonerar i valet av ord 

Bilden av vilket språk de intervjuade mötte under sin egen utbildning är varierande. Martina 

arbetar mycket med teknik och använder ett mer fysiskt språk. Hilma, Helene och Marianne 

använder båda språken i undervisningen. Malin däremot använder mest blomsterspråket.  När 

hon undervisar yngre elever tycker att hon inte att det ger så mycket att prata om muskler och 

stöd. När eleverna blir äldre och går på gymnasiet tycker hon att man som lärare kan prata 

mer om det muskulära arbetet, men även då kan blomsterspråket fungera. Alla informanter 

som arbetar på musik- och dansskola tar i sin undervisning in mer ingående förklaringar om 

vad som händer i kroppen rent tekniskt när eleverna blir lite äldre. Liksom Helene och 

Marianne, utgår Hilma från eleven när hon väljer hur ingående förklaringar hon ger. Hilma 

menar att om någon verkligen vill veta vad som händer fysiskt så använder hon mer fysiska 

begrepp än om det är en student som bara vill sjunga. Hon ställer också något högre krav att 

de som läser på högskola ska kunna förklara och reflektera själva över vad som händer i 

kroppen. Helene säger också att det inte är säkert att elevens upplevelse och känsla stämmer 

överens med hennes. Detta leder till att det måste bli en ständigt pågående dialog mellan 

lärare och elev.  

Förstår eleven vad jag pratar om? Pratar jag bara i termer och anatomi och jag ser att det inte går 

in, ja, men då kan jag svänga mig med de mest fantastiska termer och betyder det ingenting. 

Pratar jag blomsterspråk och jag ser att det här gick fram, ja, men jaa! Då kan jag börja med 

blomsterspråket och sedan plocka in termer (Marianne). 

Martina berättar att hon använder vissa uttryck, så att eleverna förstår vad de ska göra utan att 

hon behöver förtydliga.  

Jag vet att jag planterar de här uttrycken, utan att jag egentligen vet om det, så mina elever vet 

nästan vad de ska göra utan att jag säger det precis. Jag kan bara säga ett ord, mitt i det vi håller  
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på med. Det här har jag fått påpekat: ”Du pratar väldigt lite”, brukar [sånglärar]studenterna 

säga. Jag använder min lektion väldigt effektivt, sångligt, för att jag tycker det är det de vill göra 

(Martina). 

Hon fortsätter med att förklara att när eleverna är lite äldre får de veta mer om rösten och får 

mer ”insikt i det rent tekniska” än de yngre eleverna. Hon har däremot noterat att många av de 

sånglärarstudenter hon handlett har använt sig av blomsterspråk och att lärarna på 

musikhögskolan har bett henne se till att det inte blivit ”för mycket blomsterspråk”. 

Hilma menar att Complete Vocal Institute (CVI) och den teknik som Catrin Sadolin (se 

Litteraturförteckning) utvecklat har gjort det mycket enklare att prata om teknik i J/R-rösten. 

Sadolins tydliga och ”fiffiga” förklaringar över röstfunktioner, klangfärger och rösttyper har 

gjort att det blivit mindre blomsterspråk i hennes undervisning. Hon ger ett ironiskt exempel 

på hur de olika sätten kan skilja sig åt: 

Det blir mindre blomsterspråk än när man ska säga ”Det är en sorts mixröst men med lite 

mindre botten, som känns som en fågel som flyger…”. Man måste vara så otroligt konstärligt 

lagd för att kunna måla en bild av hur man ska känna, fast man egentligen kan säga ”Dra ihop 

svaljet och sjung på ett ’e’, då kommer rätt ljud” (Hilma). 

Alla informanter använder sig av båda språken, om än i olika utsträckning och håller alla med 

om att det förekommer ett växelspel mellan de båda. Hur mycket de har resonerat kring detta 

är olika. Martina har inte funderat så mycket på detta, utan jobbar mest på. Hilma upplever att 

växelspelet mellan språken sker ”i olika mängd beroende på vem det är man möter”, vilket 

även Malin upplever. 

Marianne tar upp det faktum att sångare inte kan se sitt instrument och att det därför är 

nödvändigt att använda flera olika sätt att nå fram till eleven. Hon menar att ”en sånglektion 

är otroligt verbal för läraren”. Genom att läraren inte kan visa något konkret, måste eleven 

lära sig att känna med sin egen kropp – de måste känna någonting fysiskt när de sjunger. 

Vi [lärarna] måste vara så verbala och använda alla trix vi överhuvudtaget kan för att de ska 

förstå vad vi vill. För vi kan inte visa, som på andra instrument att ”du ska ha böjd hand och så 

upp, upp, upp” – det kan vi inte. Utan vi måste lita på våra egna sinnen och på vår 

kommunikationsbegåvning (Marianne). 

Helene är mån om att studenten ska förstå och att utvecklingen måste få ta tid. Hon berättar 

för studenterna vad hon tänker och varför ett moment är viktigt. Hon uppskattar när det 

kommer frågor, för som hon säger: ”Det handlar ju inte om någon apparat jag ska få att 

fungera, utan det är ju en människa som ska sjunga med sitt instrument och sin röst”. 

Skillnader i ordval mellan jazz/rock och klassiskt  

Både Martina och Malin, som båda kommer från den klassiska genren, upplever att det krävs 

mycket mer förklaringar för att förstå tekniken när eleverna sjunger klassiskt. Eftersom J/R-

rösten ligger närmare talrösten och elevernas naturliga sätt att sjunga, har eleverna lättare att 

förstå och göra framsteg i den genren. Marianne undervisar inte klassiskt så mycket, men 

upplever inte att ordvalen skiljer sig åt när hon undervisar i de olika genrerna. Däremot menar 

hon att hon förevisar mer när hon undervisar klassiskt, till exempel för att visa skillnader 

mellan genrerna. Hon tillägger också att det är först när man kommit en bit som de olika 

teknikerna skiljer sig ifrån varandra – men grunden är alltid densamma. 

Alla tre lärarna från musik- och dansskolan undervisar i alla genrer. För Hilma och Helene 

som arbetar på musikhögskola ser arbetssituationen annorlunda ut, de undervisar bara i sin 
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egen genre. Studenterna de undervisar kan dock komma från båda genrerna. Hilma, som inte 

undervisar klassisk sång själv, upplever att de klassiska studenter hon undervisar i J/R-sång 

ofta ”är duktiga på att ta instruktioner och att förstå vad i instrumentet det är som jobbar”, 

men att J/R-sångarna istället kan utföra det bättre. Helene, som undervisar i klassisk sång, 

menar att ”finns så mycket baskunskaper inom klassisk sång som man i afro, pop och rock 

skulle kunna lära sig mer av om rösten”. Där finns det en bra grund och kunskap om 

sånginstrumentet. Samtidigt, tillägger hon, finns bra saker på båda sidorna och att hon 

uppfattar som att kunskapen om rösten ökar inom alla genrer. 

På olika sätt påverkas undervisningen av vilken genre sånglärarna själva kommer ifrån. Malin 

och Helene, som båda kommer från den klassiska genren tar båda upp det faktum att den 

klassiska tekniken ställer höga krav. Malin menar att hon har lätt för att ”fastna i detaljer” och 

tonbildning, vilket ”inte alltid är det viktigaste”. Hon säger att det har blivit bättre med åren 

och att hon nu försöker tänka mer på text och känslor. Helene närmar sig problemet på ett 

annat sätt. Trots sin klassiska skolning sjunger hon allt möjligt nu för tiden. Hon menar att det 

ger ”en annan sida till perfektionismens tanke” i den klassiska genren, att allt ska vara ”rätt” 

och att endast litet fokus läggs på vad sångaren faktiskt vill och behöver. Hon känner att detta 

hjälper henne idag genom att hon inte känner sig ”låst” i det klassiska idealet – utan utgår mer 

ifrån vad studenten vill med sin sång. 

När Marianne och Hilma gick sin utbildning var de tvungna att sjunga klassiskt, fast de i 

grunden var J/R-sångare, något som har påverkat deras undervisning. Hilma anser nu att detta 

har berikat henne, men under utbildningstiden kändes det inte på det sättet: 

När jag gick utbildningen var det som om att man gjorde två olika saker, två olika planeter. Jag 

sjöng en sak på lektion, sedan gjorde jag allt som vanligt och sedan gick jag till lektion. 

Lektionerna var inte en del av min musikalitet så att säga (Hilma).  

Även Martina har gått en klassisk utbildning, även fast hon i grunden kommer från 

popgenren. Hon tror att hennes bakgrund har gjort att hon inte är någon ”genrepolis”, hon vill 

inte styra in eleverna på en viss genre för tidigt. Däremot vill hon att gymnasieeleverna ska 

vara medvetna om olika genrer. 

Termer: Övning 

Alla lärare på musik- och dansskolan har stött på att eleverna inte övar. De berättar alla att 

eleverna börjar öva först när de blivit lite äldre och mognare och när de ”börjar fatta grejen”, 

som Marianne uttrycker det. Både Martina och Marianne försöker hjälpa eleverna hemma 

genom övningshäften och instuderingsskivor. Malin menar att dagens övande är att sitta och 

lyssna på Spotify, nynna med och på så sätt lära sig låten. 

Jag försöker verkligen säga till dem att det där, det är ju liksom inte att öva. Man kan lära sig 

låten, men du måste ju sjunga med din egen hals, för annars så händer ju ingenting (Malin). 

I och med att eleverna inte kan noter blir det ofta så att de får sjunga sånger de redan kan, 

vilket hon tycker är lite trist. Hon upplever att det är mer accepterat på andra instrument att 

spela helt okända låtar än på sång. Eleverna vill helst sjunga låtar de gillar och kan, ”tyvärr”, 

tillägger hon. Hon menar att det är annorlunda på estet där det finns en tydlig kursplan att 

hänvisa till, men för eleverna på musik- och dansskolan, som kommer frivilligt 20 minuter i 

veckan, har hon valt att lägga upp undervisningen mer på deras villkor. Det är viktigt att de 

eleverna ska tycka att det är lustfyllt och kul. 
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Enligt Marianne är det också viktigt att lyssna på elevernas frågor men säger även att det inte 

är säkert att de frågar. Det är hos pedagogen som ansvaret ligger att eleverna utvecklar ett 

intresse för sång. 

Frågar du en tonåring: ”Vad är stödet, vet du det?” – Jo, det vet de. Inte vet de det… Och hur 

övar man? Det vet de inte heller. Utan det ligger på dig som pedagog att intressera dem för det 

och använda alla de ord och all verbalförmåga man har för att få dem att förstå, för det är vårt 

jobb. Du kan visa en film om hur det ser ut när stämbanden rör sig och allt, visst, men det säger 

ju ingenting – egentligen (Marianne).  

Eftersom de två högskolelärarna arbetar med vuxna studenter är förutsättningarna och kraven 

på övning helt andra, det förväntas att studenterna övar. Men Hilma påpekar också att det inte 

är säkert att studenten hittar eller klarar av en övning själv – även om studenten lyckades på 

lektionen. Huvudsaken är att studenten anstränger sig att prova själv. Helene sammanfattar 

varje lektion skriftligen och ger till studenten: vad de har jobbat med och vad studenten ska 

tänka på. Hon anser att det är viktigt att återkoppla, skriftligt och muntligt, till vad det var som 

gjorde att studenten förstod en övning, så att det blir ”framåtsyftande”.  

På arbetsplatsen/i arbetslaget 
Att samtala med sina kollegor kring undervisningen är något som samtliga informanter lyfter 

fram. De anser att det är lärorikt att höra hur kollegor, både från arbetsplatsen och utifrån, 

tänker kring de problem eller funderingar de har. Marianne menar att det ”känns ju alltid bra 

när någon kommer och frågar: ’Hur skulle du göra?’, jag menar det öppnar ju upp”.  

Upplevelsen av att det på deras arbetsplats råder ett öppet klimat var något som nästan alla 

lärare tog upp. Förutom att utbyta erfarenheter tar även lärarna på den kommunala musik- och 

dansskolan upp bytet av elever när de känner att deras kunskaper inom en viss genre inte är 

tillräckliga. Martina förklarar att ”antingen så byter vi tillfälligt eller också försöker vi byta 

från år till år”. Lärarna på musik- och dansskolan ingår dessutom i ett större nätverk av 

musiklärare från det egna och närliggande län. 

Många av informanterna tar upp bristen på tid som anledning till att det inte hålls fler samtal 

kollegorna emellan ”och det är ju synd”, säger Malin. 

Det är som när jag jobbade i kyrkan. Man efterlyste ibland att man faktiskt skulle sätta sig ner 

och fundera över varför vi faktiskt jobbar här och vad vårt mål är, men det är det ingen som har 

tid med – alla ska bara göra det de ska göra. Lite så är det (Helene). 

Till skillnad från lärarna på högskolan, som enskilt har ansvar för att tolka styrdokumenten 

och skriva ner egna kursanvisningar, har lärarna på kommunala musik- och dansskolan satt 

sig ner och gemensamt tytt och omskrivit vad som står i kursplanerna för ämnet sång i 

gymnasieskolan, både de gamla och de nya.  ”Vi har suttit och gjort en arbetsmall som vi kan 

jobba efter”, berättar Martina. De båda högskolelärarna anser att det, även om de inte satt sig 

ner och lagt upp gemensamma riktlinjer med sina kollegor eller kommit fram till ett 

gemensamt språkbruk, finns en samfälld syn på undervisningen och hur den ska framdrivas 

inom respektive genre. Både lärare på högskolan och kommunala musik- och dansskolan 

menar att ”fritt flöde, andning, en fri kropp och en klang som har hittat sin plats” (Helene) 

ingår i vad de kallar ett grundpaket. De anser att det gemensamma grundpaketet tillsammans 

med deras utbildning gjort att de alla har en gemensam grund att stå på och att deras sätt att 

undervisa därför påminner om varandras. Flera av de intervjuade framhåller dock att alla är 

olika och att de måste få utgå från sig själva i undervisningen. Hilma menar att: ”Någonstans 

tycker jag att det har landat hos alla en förståelse för att vi är olika och det är OK att man gör 

på sitt sätt”. Helene uttrycker sig på följande vis: ”Vi är ju personligheter också när vi jobbar 
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med sång, så man måste ju också lite utgå från det som är jag när man ska jobba med en 

sångelev”.  

Hur man förhåller sig till kursplanerna varierar mellan informanterna, vissa följer den noga 

medan andra mer kastar ett öga på den emellanåt, vissa är noga med att informera eleverna 

om kursmålen medan andra inte i lika stor utsträckning för informationen vidare till sina 

elever.  

Elevens förståelse för det egna instrumentet 
I vilken mån eleverna faktiskt ser sin röst som ett instrument var något informanterna på 

kommunala musik- och dansskolan inte var helt eniga om. Samtliga lärare såg dock till att, 

om än i skiftande grad, poängtera för eleverna att sångrösten är ett instrument och måste övas 

upp precis som andra instrument. De menar att sången ofta skiljs från musiken, att sången inte 

upplevs som lika seriöst som övriga musikinstrument – alla kan ju sjunga.  

Man försöker som sångare göra dem jättestolta över detta instrument, för det är faktiskt så här 

att vi blir mobbade av de andra instrumentalisterna, det har vi ju haft med oss hela tiden. 

Sångare är si och sångare är så och alla bär med sig det och det är så enkelt och det ena med det 

tredje. Jag försöker förklara för dem att de som tror att det är enkelt de skulle behöva stå här, det 

ska se enkelt ut men det är inte enklare än någonting annat (Martina). 

Vidare menar Martina att det är svårt att få eleverna att koppla ihop sången med fysisk 

aktivitet, att se det som ett muskulärt arbete. Som nämnts tidigare i detta kapitel är de 

intervjuade sånglärarna överens om att elevernas förmåga att koppla ihop det fysiska arbetet 

med det ljud de producerar utvecklas med ålder och mognad. Malin tror att man i sång 

jämfört med exempelvis flöjt, inte lika lätt kan se en tydlig utvecklingskurva, vilket leder till 

att eleverna kopplar ihop sång endast med inlärning av sånger.  

Det sätt på vilket lärarna läste av elevens förståelse, var genom att lyssna och ställa frågor. 

Martina använde sig även av ett mindre skriftligt prov där eleverna fick titta på bilder och 

skriva ner det de minns om sångteknik, men hon menar att detta ändå inte visar om eleverna 

verkligen har förstått. Helene ifrågasätter också om eleverna inte i vissa fall svarar det de 

förväntar sig att läraren vill höra. ”Det är inget mygel med det utan man gör det bara, så gör vi 

när vi är i nya sammanhang, tills vi hittat trygg mark”.  

För att stärka inlärningen använde sig informanterna av återkoppling och upprepning, samt 

genom att låta eleverna sätta egna ord på sina upplevelser. Marianne brukar även ” slå på 

stort” när eleverna gjort framsteg och ”blåsa upp” det de uppnått. Helene lyfter samtidigt fram 

vikten av att förtydliga att detta, att lära sig sjunga, är en process och att det kommer ta tid, 

det finns inget ”quick fix”. Hon sammanfattar arbetet med eleverna och deras instrument på 

följande sätt: ”När det funkar så är man på rätt väg”. 

Bör det finnas ett standardiserat sångspråk? 
Nej – det var det enhälliga svaret från alla de intervjuade sånglärarna. ”Det vore ju smidigt att 

säga jajamen, då skulle alla säga samma sak och så skulle världen bli så bra” som Hilma lätt 

ironiskt uttrycker det. Många tror att ett standardiserat språk, förutom att kännas torftigt och 

låst, dessutom skulle vara ett hinder i undervisningen då möjligheten till att anpassa val av 

termer efter eleven skulle minska. 

Jag tror inte på att slå upp problem i en tabell och finna enkla lösningar, då är man ute på fel 

spår. Vi ska utgå från eleven och se till att de förstår, det är vår skyldighet. Sen får man använda 

vilket språk man vill men budskapet ska fram, det är min uppgift som pedagog (Marianne). 
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Helene anser att det idag används många olika uttryck för att beskriva liknande inställningar 

och register och hon tror att ett standardiserat språk kanske skulle kunna förenkla, men hennes 

resonemang landar ändå i ett nej. Även Hilma tog upp detta till diskussion men menar att det 

ändå är skillnad mellan de olika uttrycken. Tanken att termerna är direkt överförbara från en 

genre till en annan gör att elever ibland vägrar ta in nya direktiv. 

Resultat: Elevintervjuer 
Även detta resultat presenteras uppdelat i de teman som varit fungerade som intervjuernas 

utgångspunkt: I skolan/på lektionen, Termer/ord och Röstförståelse. 

Presentation av elevinformanter 
Då en av de två informanterna i grupp åk 3 ej närvarade vid intervjun benämns härefter denna 

som Elev åk 3.  

Elev åk 3 

Erik går 3:e året på musikestetiska programmet och har sång som huvudinstrument, 

sånglektioner tog han redan innan gymnasiet. Han gillar att sjunga jazz och blues men tycker 

om att sjunga det mesta. Han önskar att han fått en bredare repertoar under sin gymnasietid. 

Eriks biinstrument är piano.  

Grupp åk 2  

Elvira har tagit sånglektioner i ca 5 år och läser nu sitt andra år på musikestetiska 

programmet, där hon har just sång som huvudinstrument. Hennes biinstrument är flöjt. Helst 

vill Elvira sjunga musikal men hennes repertoar hittills har mest bestått av klassiska sånger. 

Edvin har tagit sånglektioner i sammanlagt 5 år. Han läser nu sitt 2:a år på gymnasiet och har 

sång som huvudinstrument och gitarr som biinstrument. Edvin en allätare när det kommer till 

musikgenrer. 

Esbjörn läser 2:a året på musikestetiska programmet. Sammanlagt har han tagit sånglektioner 

i 5-6 år, men just nu läser han sång som biinstrument. De genrer han helst sjunger är rock och 

metal eller musik han känner att han får ut någonting av. Förutom sång spelar Esbjörn gärna 

elgitarr, bas och trummor. 

I skolan/på lektionen 
På gymnasiet där de fyra informanterna går fördelas tiden mellan första- och andra 

instrumentet 50/50 vilket innebär 30 min på varje instrument. ”Vi har en halvtimma bara en 

gång i veckan och jag tycker att det borde vara mer egentligen” menar Edvin och får medhåll 

från Elvira och Esbjörn. Repertoaren är oftast bred även om spännvidden skiftar något mellan 

informanternas lärare, mestadels är dock sångerna tagna ur J/R-traditionen. 

De intervjuade eleverna säger alla att deras övning mest går ut på att sjunga igenom och lära 

sig den låt de fått i läxa, detta genom att lyssna på en (eller flera) inspelning av den aktuella 

sången. Men även vissa mer tekniska övningar förekommer, ”sån’t som är bra att öva på, typ 

register och så” (Esbjörn). Elvira menar att det lätt kan bli ”traggligt” med läxor och att man 

kan haka upp sig så mycket på detaljer att resultatet bara blir sämre. Dessutom tyckte hon att, 

även om det var lätt att komma ihåg själva övningen, var svårt att komma ihåg hur man skulle 

utföra den. ”Det brukar bli tråkigt om man sitter för länge och håller på att sjunga. Då 

bläddrar man mellan låtar, typ på Spotify eller något sån´t och sjunger bara för att det är 

roligt” (Edvin).  
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Samtliga intervjuade i grupp åk 2 säger att de sjunger både ofta och länge, på skolan, hemma 

eller med bandet, men sällan på den läxa de fått. ”Alltså sjunger gör man ju, men man sjunger 

ju inte på rätt grejer, om man säger så” (Elvira). Edvin och Elvira tror att de lägger ner mer tid 

på att öva på respektive biinstrument än på sången och Esbjörn håller med: ”Jag kör väl mest 

gitarr, men det är för att jag sjunger när jag har gitarren och sen tar jag också gitarrövningar 

utöver det, så man får som mycket gitarr och mycket sång men ändå inte lika mycket”. Erik 

däremot övar bara på sitt biinstrument på skolan då han inte har tillgång till ett piano där han 

bor. 

Tre av fyra informanter hade flera gånger bytt sånglärare och två av dessa, Elvira och Esbjörn, 

var överens om att lärarnas sätt att undervisa hade skiljt sig åt. En del lärare hade liknande sätt 

att uttrycka sig på men Elvira tog upp att en av hennes lärare inte pratat så mycket teknik med 

henne. ”Hon förklara ju som ändå liksom att man måste få flöde på rösten, men det var som 

ändå inte rätt så att det är lätt att sjunga. Hon är inte så precis, så det är väldigt lätt att göra 

fel”. Esbjörn menade att det var stor skillnad på att ha manliga och kvinnliga lärare och Elvira 

sade att hon föredrog kvinnliga lärare. De tre informanterna i grupp åk 2 kom fram till att det 

är lättare med en lärare av samma kön beroende både på att, som Edvin uttryckte det, ”killar 

förstår killar” och att killars och tjejers rösten skiljer sig åt i ”hur de är uppbyggda och så” 

(Esbjörn). Överlag tyckte dock Esbjörn och Elvira inte att det var svårt att byta lärare.  

Det är väl bara som att lära sig förstå nå’n människa generellt /…/ man lyssnar ju på vad de säger 

ungefär och försöker göra därefter men sen om det blir rätt eller fel är ju en annan sak /…/ även 

om man har haft en lärare i tre år så kan det bli fel ändå mitt i allt (Esbjörn)  

Edvin sade att första gången han hade sin sånglärare, tyckte han det var ”tjorvigt” men 

menade att det inte tog lång tid innan han förstod vad det var läraren menade. Den skillnad 

Erik tog upp mellan olika lärare var val av repertoar, han menade att den lärare han har nu 

hade en lite för snäv repertoar och han efterfrågade mer jazz och blues men även andra genrer 

som han provat på tidigare så som klassiskt och musikal. Esbjörn lyfte fram en av hans lärare 

som valde låtar som denne trodde Esbjörn skulle gilla och som samtidigt var utvecklande 

varpå Edvin utbrister ”Bra lärare”. 

Varken Erik eller Elvira hade någon gång samtalat med sina klasskamrater eller 

sångarkamrater om sångteknik. Erik såg heller ingen nytta med ett sådant samtal. Esbjörn och 

Edvin hade dock en gång pratat med varandra då Edvin haft funderingar kring curbing och 

Esbjörn ansåg att det bara var ”sådana här saker som att ta sig upp i registret” som man 

möjligen kunde prata om. 

Termer/ord 
Ord och fraser som eleverna i grupp åk 2 kände igen från sånglektionerna var följande: 

 Öppna upp, släpp av  

 Tänk allt i fraser, som ett gummiband eller - Se fraser som ett gummiband 

 Rör på munnen, artikulera 

 Uttryck, ”med känsla”, ”rör dig”, ”känn dig sur” 

 ”Du ser inte fånig ut, du gör det bra” 

 Våga sjunga ut, att inte fega ur 

 Register: falsett, mixröst, bröströst, huvudklang 

Informanterna i grupp åk 2 kom in på en diskussion kring hur man tacklar höga tonlägen. 

Edvin lärare brukade säga ”tänk lågt” och att ”man måste hålla volymen för att kunna trycka 

ut luften, så man inte blir pipig”. Esbjörn pratade om att inte fega ur på höga toner och att han 
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för att undvika att gå in i rockfalsett på höga toner mixade rösten. Elvira menade att hon inte 

visste hur det fungerade för killröster men att det för tjejer var ganska enkelt att sjunga i 

”mitten” medan det på högre toner krävdes att man hade ”mycket fart på luften”. Hon 

fortsätter sedan: ”ska man sjunga lågt, i alla fall om man ska sjunga klassiskt, måste man ha 

så mycket volym på rösten, eller på luften”. 

Eleverna upplevde att klassisk sång var svårare att få till rent fysiskt. ”Stödet måste vara 

konstant men får inte vara statiskt och så får man inte sjunga med halsen, utan man ska sjunga 

med stödet, och andas med hela magen” (Elvira). Dessutom upplevde de att lärarna använde 

ett mer fysiskt språk när de undervisade i den klassiska genren. Edvin uttryckte det så här:  

Jag fick lära mig sjunga opera, det var jobbigt /…/ det krävs mer tekniskt språk för klassisk sång, 

beskriva säg allt man ska göra, man får inte falla eller någonting och man måste hålla tonen rak 

typ, och som jag sa artikulera. 

På frågan: Om jag som lärare ber dig sjunga en strof eller låt med en aggressiv inställning, 

vad skulle ni då säga att jag var ute efter? Vad händer i kroppen? svarade informanterna på 

följande vis: 

”Alltså mer attack och inte så offensivt, liksom uttryck, kroppsspråk och så” sade Elvira 

medan Esbjörn var inne på att det kanske handlade om att man skulle ”betona viss delar mer 

och lite mer raka slag” och fick medhåll av de andra två informanterna i grupp åk 2. De tre 

var även överrens om att just ordet aggressiv fick dem att spänna sig i kroppen och att det lätt 

blev att ”man står och stampar och skriker” (Edvin) Erik menade att läraren var ute efter att 

han skulle uttrycka själva känslan, det vill säga sjunga argt, vad som hände i kroppen visste 

han inte riktigt. 

Grupp två diskuterade även kring ordet gummibandet, och vad läraren ville ha ut när hon/han 

använde detta ord. 

Esbjörn sade: ”Jag tror bland annat att man ska hålla stödet rätt, så att man inte bara släpper 

och tar nytt utan att man verkligen drar ut det ordentligt”. Elvira höll med om att det hade 

med stödet att göra och att hålla fraserna hela vägen. Dessutom menade hon att det är lätt att 

man sjunker i tonart om man släpper på stödet innan ”man sjungit klart”. Edvin som aldrig 

hört uttrycket innan drog en parallell till något som en av hans lärare sagt om att ”det ska vara 

som framåtspring för att det dras fram och tillbaka hela tiden”. Ordet gummiband fick honom 

även att tänka på stämband. 

Om jag som lärare ber er fokusera på att höja mjuka gommen, vad är jag ute efter för effekt? 

Vad händer i kroppen? löd nästa fråga. 

”Jag skulle säga mer volym i ljudet och mörkare klang” sade Edvin och Elvira fyllde i att 

”Man får ju mer resonanslåda i bihålorna /…/det är mycket lättare att få en fin ton”.  Hon 

menade även att det var mindre slitsamt för halsen, att man inte behövde pressa så mycket och 

Edvin fyllde i att ”det är ju som att utvidga hel svalget nästan”.  

Erik förstod inte begreppet mjuka gommen och frågan handlade därför om stödet istället. Han 

menade att stödet endast satt i magen och att läraren var ute efter ett starkare ljud.  

Röstförståelse 
Samtliga informanter i grupp åk 2 menade att det var svårt att ta sig förbi röstliga problem 

utan hjälp från läraren. Esbjörn uttryckte det så här: ”Vissa problem tror jag man kan behöva 

lite hjälp med utifrån för att klara av, för man inser inte själv vad man gör för fel, ungefär”. 
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De två andra informanterna i gruppen höll med och tyckte att man kunde behöva någon som 

lyssnade. ”Om jag sjunger konstant i en timme och märker att jag får ont i halsen, då vet jag 

ju det först en halvtimme efter och då är det lite sent” (Elvira). De menar dock att de lärt sig 

vissa trix för att komma förbi olika problem. Elvira sade att ”upprepning är alltid bra. Om det 

är svårt med ett visst hopp eller nå’nting så är det bra att öva det ett par gånger, både 

baklänges och framlänges”. Erik brukade lösa de problem han stötte på genom att prova sig 

fram. Han hade kommit fram till att om vissa toner i en sång kändes höga höjde han tonarten 

för att komma in i rätt tänk och vänja kroppen vid hur det kändes. Sedan tog han även med sig 

tips han fått från lärare med sig in i övandet. 

Samtliga killar hade svårt att se sången som ett instrument och ville gärna se den som en 

blandning av instrument och röst. Erik menade att även om sång var ett instrument så var 

ändå sång sång och en gitarr en gitarr medan Esbjörn uttryckte det på följande vis:  

Jag kan inte se rösten som ett instrument för det är lite annorlunda eftersom det kommer mer 

naturligt för en människa, alltså att ha en sångröst. Gitarr eller trummor är inte lika naturligt. 

Elvira var den enda av de intervjuade som helt kunde se sång som ett instrument. Den likhet 

hon lyfte fram med övriga musikinstrument var övandet, precis som en gitarrist måste öva för 

att inte tappa farten i fingrarna måste även en sångare öva för att behålla sin teknik. ”Men där 

tycker jag är som när man cyklar, man blir ju van men man glömmer inte bort det, så bara 

man håller på lite grand så kommer det snabbt tillbaka” sade Esbjörn. Edvin höll med och 

fyllde i att det hade med muskelminne att göra.  

Analys 
Nedan presenteras en sammanfattande analys av resultatet där likheter och skillnader mellan 

lärare, elever och olika skolformer lyfts fram. Vi har valt att dela upp analysen i de tre teman 

som vi använt oss av under hela processen: Termer, Samtal på arbetsplatsen och i skolan och 

Rösten som instrument. Avslutningsvis tas upp diskussionsfrågan om ett Standardiserat språk 

upp. 

Termer 
Lärarnas definitioner av begreppen fysiskt språk och blomsterspråk är överlag lika: fysiskt 

språk är att förklara fysiologiskt vad som händer i kroppen vid sång och blomsterspråket ses 

som ett sätt att med hjälp av bilder och känslor kunna utföra det kroppsliga arbetet. En lärare 

ansåg att fysiskt språk också innehöll musikteoretiska termer.  

Samtliga lärare använder sig av båda språken, men i olika utsträckning, och anpassar språket 

efter elevernas ålder och behov. En av eleverna nämner att hon haft en lärare som inte pratade 

så mycket teknik med henne. Hon säger att läraren beskrev att hon bland annat måste ha flöde 

på rösten, men att läraren inte gjorde det på ett tydligt sätt. Detta gjorde det svårt för henne att 

förstå de givna instruktionerna. I denna elevs fall använde sig läraren av blomsterspråket i 

större utsträckning än vad eleven ville ha. Två av lärarna tar upp problemet med att ett alltför 

utsvävande språk kan bidra till att instruktionerna upplevs otydliga eller flummiga. Samtliga 

lärare menade att även om deras språk och sätt att undervisa på skiljer sig åt, har de ändå en 

gemensam grund att stå på genom deras utbildning och det faktum att de jobbar mot att alla 

elever ska lära sig en bra grundteknik. Eleverna bekräftar detta genom att säga att även om 

lärarnas sätt att undervisa skiljer sig åt, har de ändå ett liknande sätt att uttrycka sig på.  

Alla lärare tycker att de påverkats av den genre som de ursprungligen kommer ifrån och av 

hur deras egna lärare undervisade. Två av lärarna som kommer från J/R-genren var under sin 

utbildning tvungna att sjunga klassiskt. En av dessa säger i efterhand att det har berikat 
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hennes undervisning, men att hon under sin utbildning inte förstod varför hon skulle sjunga 

klassiskt. Hon undervisar nu på högskola i J/R-sång och upplever att de klassiska 

sångstudenterna hon undervisar har lättare att koppla hennes instruktioner till instrumentets 

fysiologiska funktioner, medan J/R-sångarna oftare kan utföra hennes instruktioner bättre.  

Inom den klassiska genren finns ett perfektionistiskt synsätt som säger att allt ska vara ”rätt”. 

En av lärarna som kommer från den klassiska traditionen menar att detta får henne att fastna i 

detaljer som egentligen inte är viktiga. Eleverna upplever att klassisk sång är svårare att lära 

sig rent fysiskt och att sångsättet kräver fler tekniska förklaringar än i andra genrer. Två av 

lärarna håller med och menar att detta beror på att J/R-sång ligger mycket närmare talrösten.  

De elever vi intervjuat kan ta till sig, diskutera och fundera kring instruktioner och ord. De är 

inte alltid överens om vad som åsyftas men alla gör en egen, relevant tolkning. De är 

medvetna om att en instruktion som ber dem uttrycka en känsla även får dem att jobba fysiskt. 

Eleverna använder sig av ord och uttryck som används inom sångundervisningen även om 

förståelsen för vad uttrycken innebär varierar mellan informanterna. De uppfattar alltså sina 

lärares instruktioner, men deras förmåga att omsätta dessa, både i teorin och i praktiken, 

varierar. 

Samtal på arbetsplasten och i skolan 
Samtliga lärare tar upp hur viktigt det är att anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar. Eleverna uppskattar låtval som anpassas efter dem och samtidigt ger dem 

utmaningar. Både elever och lärare talar om mellanmänskliga relationer och att det till lika del 

handlar om att kommunikationen mellan lärare och elev fungerar generellt.  

Lärarna på musik- och dansskolan har gemensamt tytt både de gamla och nya kursplanerna i 

sång, medan lärarna på högskolan har ett enskilt ansvar att tolka kursplanerna till individuella 

kursanvisningar. Det skiljer sig sinsemellan hur informanterna förhåller sig till 

styrdokumenten, vissa följer dem noga och andra kastar ett öga på dem då och då. En del är 

noga med att informera eleverna medan andra inte är lika noga med att informera eleverna om 

målen.  

Alla lärarinformanter anser att det är lärorikt att höra hur kollegor tänker kring problem, det är 

viktigt att samtala med kollegiet och fler tillfällen efterfrågas. Tiden framhålls av många 

informanter som den avgörande faktorn till att inte fler samtal hålls. Lärarna på musik- och 

dansskolan ingår i ett nätverk med musiklärare från andra kommuner. 

Eleverna anser inte att samtal kring sång med sångkamrater är viktigt. Endast två av dem hade 

någon gång fört ett sådant samtal och en elev sa uttryckligen att han inte såg någon nytta med 

att samtala med sina sångkamrater. 

Rösten som instrument  
Lärarna på kulturskolan är inte eniga om i vilken mån eleverna ser sin röst som ett instrument. 

De är däremot, i skiftande grad, måna om att poängtera för eleverna att rösten är ett 

instrument som måste övas precis som andra instrument. De upplever också att sång inte ses 

lika seriöst som andra instrument. Det faktum att alla tre informanter i åk 2 tror sig lägga ner 

mer tid på att öva biinstrument än sång, kan bekräfta denna syn. De flesta av eleverna har 

svårt att se sången som ett instrument, de anser att det inte går att jämföra med andra 

instrument då rösten kommer mer naturligt. Den av eleverna som säger sig se sång som ett 

instrument tar upp just att den liknar andra instrument i det avseendet att man måste öva.  
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Lärarna läser av elevernas förståelse genom att lyssna och ställa frågor. En av informanterna 

på musik- och dansskolan använder sig av ett mindre skiftligt prov, men påpekar att det ändå 

inte visar om eleverna förstått. Lärarna försöker förstärka inlärningen genom återkoppling, 

upprepning och genom att låta eleverna sätta egna ord på sina upplevelser. Alla lärare på 

musik- och dansskolan berättar att eleverna inte övar, åtminstone inte i någon större 

utsträckning. Samtliga elever säger att de sjunger mycket i skolan och på fritiden men inte på 

det de har fått i läxa. Två av lärarna försöker hjälpa eleverna genom övningshäften och 

instuderingsskivor. En av lärarna på högskolan sammanfattar lektionerna skriftligen för att 

dessa ska bli framåtsyftande. Samma informant lyfter fram att man måste förtydliga att sång 

är en process som kommer att ta tid, det finns inga ”quick fix”. Att få eleverna att koppla ihop 

sång med fysiskt arbete är svårt, menar en annan. Alla lärarna är överens om att denna insikt 

kommer med ålder och mognad.  

Eleverna säger att deras övning mest går ut på att lyssna och sjunga igenom den låt de just nu 

arbetar med, men de säger också att en del tekniska övningar förekommer. En elev menar att 

det är tråkigt att sitta för länge och öva, det är roligare att sitta vid Spotify och lyssna. En 

lärare känner igen sig i att dagens övande ser ut på detta sätt och hon försöker att, som hon 

själv uttrycker det, få eleverna att sjunga med sin egen hals. Hon berättar också att eleverna 

bara vill sjunga låtar de kan och känner igen.  

Informanterna i grupp åk 2 ansåg att det är svårt att ta sig förbi tekniska svårigheter utan hjälp 

från läraren, de vill ha någon som lyssnar på dem. De vet inte alltid när de gör fel och inte 

heller vad de ska göra åt problemet, även om de anser att de lärt sig en del trix genom åren 

(bl.a. upprepning) . En av eleverna menar att det lätt blir traggligt att öva och även om hon 

kommer ihåg övningen så upplever hon det svårt att komma ihåg hur hon ska utföra den. En 

annan elev brukar hitta på egna sätt att lösa de problem han stöter på.  

Elevinformanterna som intervjuades i grupp visar upp ett större ordförråd och en djupare 

förståelse för vad som fysiskt händer i kroppen. Eleven i årskurs 3 delger ett mindre utvecklat 

ordförråd men visar ändå på en viss förståelse för instrumentet och dess uppbyggnad. 

Lärarna som jobbar på högskola ställer, av förståeliga skäl, högre krav på att deras studenter 

ska kunna förklara och reflektera över vad som händer i kroppen. En av högskolelärarna anser 

att detta bidrar till dialog mellan lärare och student. Lärarna på högskolan förväntar sig också 

att deras studenter övar. En lärare påpekar att det inte är säkert att studenterna kan utföra en 

övning själva, utan det viktiga är att de försöker.  

Ett standardiserat språk? 
Alla lärarinformanter är eniga i att det inte bör finnas ett standardiserat språk. De tror att det 

skulle kännas torftigt, låst och bli till ett hinder i undervisningen, där möjligheten att anpassa 

orden efter eleven skulle minska.  
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Diskussion 
Nedan diskuteras de metoder som används i arbetet samt de resultat som erhållits. Under 

metoddiskussion ser vi på det tillvägagångssätt som använts ur olika synvinklar och diskuterar 

även uppsatsens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen, i resultatdiskussionen, 

knyts resultat samman med bakgrunden och egna tankar. Här visas också på pedagogiska 

implikationer. 

Metoddiskussion 
Vi har strukturerat upp vår metoddiskussion utifrån de rubriker som användes i metoddelen, 

detta för att underlätta läsarens möjlighet att jämföra de olika delarna. 

Urval 
Enligt Kvale (1997) är de resurser som står till buds något man får ta hänsyn till, även om 

man försöker att göra ett representativt urval. Könsfördelningen i vårt urval kan ifrågasättas. 

Att det endast var kvinnliga sånglärare är inte så konstigt eftersom de flesta som arbetar som 

sånglärare är kvinnor. Eller rättare sagt, det är den uppfattningen vi har – både som sångelever 

och sånglärarstudenter. Då vi själva aldrig haft manliga sånglärare, förutom enstaka lektioner, 

kan vi inte säga hur eller om deras val av terminologi eller upplägg av lektioner skiljer sig 

från deras kvinnliga kollegor. Vi tror att vår brist på manliga lärarinformanter påverkar 

resultatet, på vilket sätt kan vi dock inte närmare precisera. I de ämnen där vi haft manliga 

lärare upplever vi att de uttrycker sig på ett annat sätt än de kvinnliga – som talesättet säger 

”män är från Mars och kvinnor från Venus”. Därför hade det varit intressant att se våra 

frågeställningar även ur ett manligt perspektiv. Eleverna i grupp åk 2 tyckte att det var 

skillnad på att ha kvinnliga och manliga lärare, men då främst i förhållande till röstläge och 

ljudbild.  

Snedfördelningen bland eleverna i vår undersökning berodde på att killarna var mer villiga att 

ställa upp på att bli intervjuade. Den verklighet vi har uppfattat är att det är fler tjejer än killar 

som tar sånglektioner. Könsfördelningen kan till viss del påverka resultatet då vi tror oss se ett 

mönster i att tjejer i större utsträckning än killar sjunger i kör och tar sånglektioner i tidigare 

åldrar. Detta påverkar deras relation till sitt instrument och hur vana de är att få röstliga 

instruktioner.  

Att informanterna kommer från samma skolor kan ha betydelse för resultatet och hur 

generaliserande vi kan vara i våra tolkningar. Detta kan vi inte med säkerhet svara på.  

Informationsinhämtning 
Vi lade under transkriberingen märke till att vi under intervjuerna ibland omedvetet 

omformulerat vissa frågor. Kvale (1997) menar att intervjufrågorna ”bör vara korta och 

enkla” (s. 123). De frågor som ställs ska framför allt vara öppna och alltid leda samtalet 

vidare. Vi märker att vi ibland har stängt till och trasslat till frågorna under intervjuerna. Det 

Kvale då menar händer är att ”Intervjun sluter sig, den öppnar sig inte längre för en horisont 

av möjliga innebörder” (s. 126). I de fall där frågorna blev alltför slutna, fördes samtalet ändå 

vidare genom att vi ställde öppna följdfrågor eller av att informanten var så pass pratglad att 

denne själv förde resonemanget vidare. Tack vare detta känner vi att vårt resultat är 

tillförlitligt. Under arbetet med transkribering och analys kom vi på fler följdfrågor som vi 

skulle vilja ha ställt och fler spår vi kunde ha följt upp, men på grund av vår ovana som 

intervjuare uppfattade vi inte detta under själva intervjutillfället.  
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Genomförande 
Den ursprungliga tanken att intervjua lärarna i grupper om två, kunde inte genomföras. Det 

hade varit intressant att höra lärarna föra en diskussion med varandra kring ämnet. Samtidigt 

har det varit givande att höra lärarna en och en, i lugn och ro. Dessutom anser Trost (2010) att 

ett problem med gruppintervjuer är att konfidentialiteten är svår att hålla. I vårt fall uppstår 

denna problematik i intervjugrupp åk 2 där de tre eleverna som ingick känner till varandras 

svar. Det är lätt hänt att man yttrar vad någon annan sa under intervjun till sin familj, vänner, 

klasskamrater med flera.  

Ett av våra största misstag, att inspelningen av eleven i årskurs 3 inte fungerat, upptäckte vi så 

sent som inför den sista intervjun. Vi hade under tidigare intervjuer helt förlitat oss på att 

inspelningsapparaturen fungerade felfritt och därmed inte fört anteckningar överhuvudtaget. 

Anteckningarna från eleven i årskurs 3 är därmed tagna ur minnet. Det är uppenbart att våra 

minnesanteckningar inte är lika tillförlitliga som en inspelning och påverkar därmed 

resultatet. Kvale (1997) tar upp problematiken: 

… att man snabbt glömmer bort detaljer och att minnet är selektivt. /…/ Intervjuarens aktiva 

lyssnande och erinring kan i det idealiska fallet också fungera som ett selektivt filter, som 

bevarar just de innebörder som är väsentliga för undersökningens ämne och syfte (s. 148). 

Vi hävdar inte att vi är ett ”idealiskt fall”, men att våra minnesanteckningar bygger på de 

direkta minnen vi har, intervjuns innebörd i stort och är så utförliga som de kan bli. Under vår 

sista intervju hade vi lärt oss av våra misstag och förde även anteckningar. 

Bearbetning av empirin  
När vi bearbetade materialet från elevintervjuerna blev det tydligt att intervjun med eleven 

från årskurs 3 påverkade resultatet. Dels för att inspelningen, som ovan nämnt, inte fungerade 

och dels för att det var tänkt att denna intervju skulle ske i en grupp med två elever. Då vi 

förstod att den ena av de två killarna som skulle ingått i fokusgrupp åk 3 var sjuk, frågade vi 

den närvarande killen om han kunde och ville ställa upp på intervjun fast han var ensam – 

något han svarade ja till. Sjukdom är en yttre omständighet vi inte kan påverka. Vi kunde inte 

välja att genomföra intervjun vid ett senare tillfälle, på grund av tidsbrist.  

Att resultatet skulle påverkas märkte vi redan under själva intervjun, då den för det första inte 

blev lika lång som den vi gjorde med grupp åk 2 och för det andra för att den inte gav lika 

djupgående svar. Båda dessa faktorer kan vi koppla till att eleven intervjuades ensam. Grupp 

åk 2 diskuterade med varandra under varje fråga, de resonerade sig fram till svar de kanske 

inte kommit fram till enskilt. Eleven i årskurs 3 hade inte denna möjlighet vilket märktes 

tydligt. Detta kan kopplas till de sociokulturella tankarna om att vi människor lär i samspel 

med andra (Säljö, 2000).  

Patel och Davidsson (2003) menar att den hermeneutiska spiralen gör att forskarens 

förståelsehorisont hela tiden förflyttas och att bearbetningen av texten leder till nya tolkningar 

och ny förståelse – det bildar en helhet som hela tiden växer. Hermeneutiken studerar 

forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. ”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor 

och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 

forskningsobjektet” (s. 30). 

Vi valde att gå igenom texten var för sig innan vi satte oss ner och gjorde det tillsammans. 

Våra olika erfarenheter gjorde att vi såg olika saker i texten och på så sätt berikades vår 

gemensamma analys. Detta, att vi har olika förförståelse, har genomsyrat hela arbetsprocessen 

genom diskussioner och en öppen dialog. Detta känner vi har varit positivt för vårt arbete.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I traditionella kvantitativa undersökningar avser reliabiliteten, tillförlitligheten, att ett mätbart 

utfall kan säkerställas. Man vill undvika att en fråga kan ge olika svar vid olika tillfällen. Vid 

kvalitativa undersökningar ses däremot skillnader i svar som en tillgång och en del i 

processen. Av den anledningen kan man i kvalitativa undersökningar inte tala om reliabilitet 

på samma sätt (Trost, 2010). Enligt Patel och Davidson (2003) är reliabilitet och validitet 

sammanflätade i den kvalitativa studien. I motsats till kvantitativa studier, där man vill 

motverka slumpmässiga svar, vill man i kvalitativa studier få fram det unika från varje 

informant.  

Detta har vi fått genom att i intervjusituationerna eftersträva långa och upplysande svar, till 

följd av öppna frågor och följdfrågor. Frågorna i vår intervjuguide ställdes i samma ordning 

till alla informanter och således har de alla fått möjlighet att svara på dem. Vi har tagit vara på 

svaren genom ljudupptagningar, i ett fall dock endast med minnesanteckningar. Vi har även 

försökt att eftersträva ett gott samtalsklimat med liknande förutsättningar för alla informanter. 

Validiteten, giltigheten, i studien handlar om hela forskningsprocessen och ”om forskaren 

lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld” (Patel & 

Davidson, 2003, s. 103).   

Under intervjusituationerna hade vi bestämt att inte prata för mycket och för att ge 

informanten utrymme för egna reflektioner. På så sätt tror vi oss veta att vi inte påverkat 

informanternas tankegångar i allt för stor grad. Vi vet med oss att vi under intervjuerna ibland 

omformulerade frågorna, både medvetet och omedvetet. Dessa omformuleringar ledde, i vissa 

fall, till att informanterna tolkade frågorna olika, inte bara utifrån sina egna erfarenheter, utan 

också utifrån hur frågan ställdes. Detta gjorde att resultatet ibland blev mindre lätt att tolka, 

men vi menar att vi genom att sätt oss in i informantens resonemang och intervjuns helhet har 

kunnat skapa oss en bild av hur informanten förhåller sig till den ursprungliga frågan. Många 

gånger dök svaret på den ursprungliga frågan upp någon helt annanstans under intervjun. 

För att avgöra användbarheten av en studie kommer frågan om generaliserbarhet upp. Kvale 

(1997) tar upp olika former av generaliserbarhet där den analytiska generaliseringen används 

för att avgöra hur resultatet från en undersökning kan vara vägledande i andra situationer. 

Forskaren generaliserar sina resultat med hjälp av argument och påståenden.  ”Genom att 

specificera stödjande belägg och klarlägga argumenten kan forskaren göra det möjligt för 

läsaren att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket” (s. 211). Enligt Kvale bör man 

också ställa sig frågan om vem det är som ska utföra den analytiska generaliseringen – ”Hur 

mycket ska forskaren formalisera och argumentera för generaliseringen och hur mycket ska 

lämnas åt läsaren att generalisera?” (s. 211). Oavsett vem det är som gör generaliseringen ska 

forskaren presentera tillräckligt med underlag för att kunna göra en analytisk generalisering.  

På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att intervjua lärare och elever från ett större 

geografiskt område, vilket är synd då vi med säkerhet inte kan säga om vårt resultat är 

generellt för hela landet. Det positiva med att vi höll intervjuerna inom ett litet geografiskt 

område är dock att de svar elever och lärare gett direkt kan jämföras med varandra, då 

elevinformanterna alla hade koppling till en eller flera av de intervjuade lärarna. 

Samtidigt ligger det i den kvalitativa intervjuns natur att ta reda på just intervjupersonens 

livsvärld (Kvale, 1997). Patel och Davisson (2003) menar, precis som Kvale (1997), att de 

individer som ingår i en studie framförallt bestäms av syftets formulering, men också 

beroende på tid och resurser – man får förhålla sig till och använda sig av den tillgängliga 

gruppen. Vi kan i och med detta inte hävda att våra resultat gäller för alla sånglärare och 
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sångelever, åsikterna är unika för våra informanter och deras livsvärldar. Vi anser dock att 

våra resultat till viss del är användbara och generaliserbara, inte minst genom att vi funnit stöd 

för våra resultat i forskning från andra länder. 

Resultatdiskussion 
I vår resultatdiskussion kommer vi i våra resonemang att utgå från våra tre forskningsfrågor: 

 Hur resonerar lärare kring valet av terminologi i sin sångundervisning? 

 Hur uppfattar eleverna sina lärares instruktioner? 

 Påverkar styrdokumenten lärarens val av terminologi? 

Språket i sångundervisningen 

Behövs det ett standardiserat språk i sångundervisningen? Vi ställde denna fråga till våra 

lärarinformanter för att lyfta en för oss intressant diskussion. Det enhetliga svaret vi fick var 

nej, med argumenten att det skulle kännas torftigt, låst och att undervisningen skulle hindras 

genom att möjligheten att anpassa undervisningen efter eleven skulle försvinna. De lärare som 

ingick i Chens (2006) undersökning menade att verbala bilder fungerar bäst när de uppstår 

spontant och anpassas till den elev de har framför sig och dennes specifika problem. Detta 

stöder våra lärarinformanters åsikt. Clements (2008) menar att språkbruket inom 

sångundervisningen har förändrats allteftersom röstforskningen gått framåt och därmed gett 

mer kunskap om instrumentets fysiologiska funktion och uppbyggnad. Detta har lett till att 

språket blivit mer vetenskapligt och i längden kan bli svårt att förstå. Därför behövs bilder och 

liknelser i undervisningen. Gutshall (2006) däremot menar att dilemmat istället ligger i att 

sånglärare har svårt att tillgodogöra sig de nya forskningsrönen och att det istället bör finnas 

ett språk som är gemensamt, konsekvent och begripligt för alla röstyrken. Hon lyfter 

samtidigt att försök till standardiserade språk har lett till delade meningar i frågan.  

När vi började skriva denna uppsats var vi mer övertygade om att det behövdes ett 

standardiserat språk inom sångundervisningen, men ju längre in i arbetet vi kom desto mindre 

säkra på vår sak blev vi. Vi hade en bild av att sångundervisningen kunde förenklas och att 

kommunikationen mellan lärare och elev skulle bli tydligare med standardiserade termer. 

Därför blev vi överraskade av lärarnas enhälliga svar i frågan. Speciellt då vi under vår 

utbildning stött på mycket sånglitteratur som förespråkat ett standardiserat språk. Med tiden 

har vi insett att det kanske inte går att fullt ut standardisera sångspråket – nackdelarna väger 

helt enkelt över. Den största av dessa nackdelar torde vara att möjligheten till ett elevanpassat 

språkbruk försvinner. 

En intressant aspekt som framkom när vi intervjuade lärarna var att de alla antog att de hade 

ett liknande språk som sina kollegor. De ansåg att utbildningen och yrkets natur låg till grund 

för detta. Arder (2004) visar att det är tre områden som är grundläggande för en bra 

sångteknik: aktiviteten, vibrationen och resonansen och att all sångundervisning går ut på att 

göra rösten flexibel och smidig att arbeta med. Vår genomgång av röstens uppbyggnad visar 

också på att om man ska förklara rösten ur ett fysiologiskt perspektiv är orden rätt givna. 

Clements (2008) menar samtidigt att eleverna kan ha svårt att ta till sig alltför många tekniska 

uttryck, vilket gör bilder till en nödvändighet i sångundervisningen. Våra elevinformanters 

syn var att deras lärare hade ett liknande språk och elevernas resonemang kring olika ord och 

uttryck visar på att de har en gemensam förståelse för vad dessa uttryck innebär. Kan det vara 

så att de fysiologiska termerna ger upphov till ett antal liknande bilder och liknelser, vilket i 

sin tur innebär att alla sånglärare använder sig av liknande ord och uttryck även när de 

använder blomsterspråket? Säljö (2005) lyfter fram att vi utvecklar ”språkliga ramar” i vår 

kommunikation med varandra, beroende på de sociala interaktioner vi befinner oss i. Kanske 
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är det språk som utvecklas inom sångundervisning, som en specifik social interaktion, ett 

resultat av att, som Säljö säger: ”Vi måste ha termer, kategoriseringar av världen och sätt att 

resonera som är rimligt gemensamma med dem som andra människor använder” (s. 45). Det 

är helt enkelt naturligt att det skapas ett specifikt språk för en specifik miljö. Detta, anser vi, 

ger också en förklaring till varför eleverna upplevde att deras lärare använde sig av liknande 

språk. 

Vi har sett att de lärare vi intervjuat har påverkats av deras egen utbildning och den 

genretradition de kommer ifrån, ett rimligt antagande är att deras val av språk i 

undervisningen påverkas av detta. Alla lärarna i vår studie har tagit upp vikten av att anpassa 

undervisningen och inte minst språket efter eleverna. Clements (2008) tar upp att det är 

lärarens skyldighet att ta reda på till exempel elevens intressen för att kunna göra för eleven 

relevanta kopplingar. Han säger dessutom att hur kreativa bilderna än är, så kan de inte ersätta 

de tekniska instruktionerna. Detta kom också upp i de intervjuer vi hade med lärarna. För 

mycket blomsterspråk kan bli flummigt och otydligt, men som Gutshall (2006) samtidigt visar 

kommer det fortfarande ner till att samma instruktion kan förklaras på så många olika sätt.  

Våra lärarinformanter upplevde att de utgick från eleven i val av termer och att de använde sig 

av både blomsterspråk och fysiskt språk, om än i skiftande grad. De menade att ett allt för 

fysiskt språk kan bli svårt att förstå och att ett allt för målande blomsterspråk kan bli 

”flummigt”. Elvira, en av informanterna i årskurs 2, berättade om en lärare som inte hade 

pratat lika mycket teknik under sånglektionerna som hon hade önskat. Hon upplevde att det 

var lättare att göra fel, då hon inte förstod instruktionerna. Clements (2008) menar att lärare 

och elev måste finna ett gemensamt språk. Läraren måste hitta de bilder som eleven kan 

relatera till, eftersom vi alla kommer från olika bakgrund. Chen (2006) visar på att lärare 

använder verbala bilder i stor utsträckning och att det är ett viktigt redskap för att läraren ska 

kunna bemöta problem på olika sätt och från flera håll. Samtidigt säger Clements (2008) att 

hur kreativa bilder läraren än kommer upp med kan de aldrig ersätta precisa tekniska 

förklaringar. Vi anser att ett växelspel mellan de båda är den enda vettiga lösningen. På så sätt 

får eleverna en möjlighet att koppla ihop för dem fungerande liknelser och bilder med vad 

som faktiskt, rent fysiskt, händer i kroppen. Alla lärare i vår undersökning ser ett växelspel 

språken emellan, men det är olika i hur stor utsträckning de har reflekterat över detta 

växelspel.  

Oavsett vilket av de två språken sångläraren använder bör denne vara uppmärksam på ordens 

innebörd. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella synsättets tre olika språkfunktioner: 

utpekande, semiotiska och retoriska funktioner. Att förklara sångteknik, oavsett om man 

använder blomsterspråk eller ett fysiskt språk, innebär en utpekande funktion, något som 

säger vad det är som ska göras.  Men dessa instruktioner blir meningslösa utan innebörd, den 

semiotiska funktionen. Om vi exempelvis utgår från instruktionen höj gommen (fysiskt språk) 

eller sjung med en gäspande känsla (blomsterspråk) skulle den bakomliggande innebörden 

vara att genom att höja mjuka gommen (vilket händer vid starten av en gäspning) vidga 

ansatsröret och på det sättet förstärka ljudet. Sist men inte minst krävs att syftet och 

sammanhanget klargörs, en retorisk funktion. Vid sång höjer vi mjuka gommen för att just 

skapa ett större resonansrum, inte för att förbereda en gäspning. Dessa funktioner, den 

semiotiska och den retoriska, bidrar till en djupare förståelse och ökar möjligheten att se 

sammanhang mellan olika instruktioner. För att en förklaring ska få innebörd och ett klarlagt 

syfte anser vi att sångpedagoger behöver använda sig av båda språken på ett flexibelt sätt. Vi 

tror då att en ökad medvetenhet kring dessa funktioner kan vara till hjälp för sångläraren i 

dennes val av termer. Vi menar att språkets olika funktioner gör det än mer befogat att 

reflektera över hur och när man använder fysiskt eller blomsterspråk.  
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Hur eleven uppfattar eller tolkar ett uttryck respektive en bild handlar till stor del om hur 

tydlig läraren är i sina förklaringar, men även om i vilken grad bilden är anpassad till eleven 

och dennes erfarenheter och person. Hela detta resonemang kommer ner till att vi är individer 

och i vårt bagage bär med oss olika kunskap, erfarenheter och uttryckssätt. Detta torde vara en 

av de allra största utmaningarna vi har att förhålla oss till som sånglärare.  

Förståelsen för instrumentet sång 

Lärarna som arbetar på musik- och dansskolan undervisar elever som det händer mycket med 

både kroppsligen och mentalt. Hwang och Nilsson (2003) visar, när de beskriver den 

kognitiva stadieteorin, att tonåringar kan tänka mer abstrakt och föra resonemang på ett annat 

sätt än yngre barn. Lärarna förhåller sig till detta genom att ju äldre eleven blir desto mer 

ingående gå in på att förklara sångteknik och använda sig av ett mer fysiskt språk. Malin 

menade att det inte gav så mycket att prata sångteknik med barn. Även de lärare som arbetar 

på högskola säger att deras användning av det fysiska språket ökar ju längre studenterna 

kommer i sin utbildning. Chen (2006) kom i sin undersökning fram till att lärarna använde 

mindre verbala bilder i sin undervisning ju längre studenterna kom i sin utbildning, vilket hon 

ansåg var ett resultat av att studenterna hade färre tekniska problem i sin sång. Hon såg också 

att när lärarna använde sig av verbala bilder var det för att förklara röstapparatens funktioner 

på ett enklare sätt. Clements (2008) argument, att elever har svårt att ta till sig ett för 

vetenskapligt språk, bekräftar detta. Det blir en balansgång som sånglärarna måste förhålla sig 

till. Å ena sidan kan det hända att eleverna inte kan ta till sig ett för fysiskt språk och å andra 

sidan menar våra lärarinformanter att eleverna måste lära sig de fysiologiska processer som 

sång faktiskt är, något som kursplanerna också slår fast (Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c).  

När vi ser tillbaka på vår, vid det här laget ganska långa, sångutbildning kan vi se just detta att 

förståelsen för det rent kroppsliga arbetet i sång har vuxit med åren. Vi kan även se hur denna 

förståelse för vårt instrument och dess uppbyggnad har gjort att vi mer och mer på egen hand 

kan se och rätta till de sångliga problem vi stöter på. Som vi ser är det denna brist på 

förståelse för det rent tekniska arbetet som till största delen bidrar till att elevinformanterna 

upplever det svårt att öva teknik hemma, eller själva inse vad som ska åtgärdas och hur. Om 

allt hänger på elevernas mognad och ålder spelar det ingen roll hur fina och välgenomtänkta 

övningsskivor och uppsjungningshäften lärarna än skickar med dem hem. Eller? Kan det vara 

så att förståelsen har med mängdträning att göra? I så fall borde det kanske vara en idé att 

ännu tidigare koppla ihop rösten med fysisk aktivitet. Problemet kvarstår dock att det är svårt 

att skaffa sig förståelse och kunskap om ett instrument som hela tiden ändrar form, till 

exempel under tonåren då den mest märkbara förändringen sker när killar och tjejer kommer 

in i målbrottet. Dock är det inte endast under denna period som rösten ändras, utan 

förändringar sker hela livet. För att lära sig förstå sig sin röst måste man ”umgås” med den. 

Använda den, sjunga, öva, gnola, låta – allt för att lära sig hur den reagerar, på vad den 

reagerar och vad man gör när det känns skönt och låter bra. Det är ett ständigt pågående 

arbete. Som Helene säger så finns det inget ”quick fix” när det kommer till sång, det är en 

lång process som måste få ta den tid den tar.  Samtidigt är det knappast inte bara egen övning 

som behövs. Är det månne så att det ökade antal timmar sångundervisning i veckan som 

elevinformanterna efterfrågade kan vara lösningen? 

Sången har den nackdelen i jämförelse med andra instrument att vi inte i lika stor utsträckning 

kan se, trycka och känna på den, eller för den delen se hur den mekaniskt fungerar. De elever 

vi intervjuade visade på olika slags förståelse för sin röst. Utifrån de resonemang som 

informanterna i grupp åk 2 förde, kunde vi se att de kunde förstå en instruktion, tolka och 

omsätta den. Deras diskussioner om tonhöjd och ”gummiband” visar också på en förståelse 

för vad som händer i kroppen när de sjunger. De kunde däremot inte själva ta sig förbi 
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tekniska problem utan hjälp av någon som lyssnar, till exempel en lärare. Eleven i åk 3, Erik, 

kunde inte själv resonera lika omfattande kring olika termer, men kunde däremot själv prova 

olika taktiker för att lösa problem han stötte på i sitt övande. Detta visar på två olika slags 

förståelser. Hur man uppfattar sin lärares instruktioner ligger till grund för förståelsen för 

rösten. Att kunna omsätta sin lärares instruktioner kräver dels att eleven uppfattar och förstår 

lärarens instruktion som sådan och dels förstår sin egen kropps arbete. Arder (2004) menar att 

eleven behöver både förståelse och upplevelse av röstens grundfunktioner och att dessa 

behöver utvecklas parallellt. Men det, menar vi, behöver inte innebära att de utvecklas i 

samma takt. Erik har en kroppslig förståelse för sin röst. Han utvecklar egna strategier för sitt 

övande, han känner i sin kropp när han gör rätt och när han gör fel. Han kan däremot inte fullt 

ut förklara vad det är som fysiskt händer. Eleverna i grupp åk 2 däremot visar på en mer 

teoretisk kunskap som de kan utföra med hjälp av lärare, men inte ensamma. Säljö (2000) 

skriver om den närmaste utvecklingszonen, som förklarar att man kan mer tillsammans med 

någon än man kan själv. Kunskapen att kunna hitta egna problemlösningar är något som hos 

informantgruppen fortfarande är under utveckling. Samtidigt kan alla elevers resonemang 

kring termer också härledas tillbaka till utvecklingszonen. Hade de elever i grupp åk 2 enskilt 

kommit fram till samma resonemang och hade Erik kommit längre i sina funderingar och 

tankar om han hade intervjuats i grupp, som den ursprungliga planen var?  

Hur ska man då som sånglärare kunna läsa av och bedöma hur långt eleven kommit i sin 

utveckling? Hilma pratar bland annat om att hon upplever att vissa studenter är bra på att 

utföra hennes instruktioner, medan andra förstår hur kroppen arbetar rent fysiskt för att utföra 

instruktionen, men inte kan utföra den i praktiken. Om vi antar att detta gäller alla elever – 

oavsett ålder – vilken av dessa två kategorier av elever visar att de översiktligt kan ”redovisa 

grundläggande röstfysiologi och röstvård” (Skolverket, 2011a)? Visar inte båda 

elevkategorierna att de besitter den efterfrågade kunskapen, en muntligt och en genom sitt 

muskelminne?  

Några lärare tog upp att sång ofta uppfattas som nästintill simpelt i jämförelse med andra 

musikinstrument och de är noga med att betona för eleverna att sång är ett instrument. Detta 

verkar dock inte helt nått fram till eleverna där majoriteten anser att sång inte kan likställas 

med andra instrument då det, som vi tolkar det, ligger mycket närmare dem själva och 

uppfattas som mer naturligt. Även kursplanen gör en viss åtskillnad mellan sång och övriga 

instrument genom att hela tiden referera till den som rösten. Ett exempel på detta är följande 

mening: ”Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets 

konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård” 

(Skolverket, 2011a). Vi frågar oss ifall denna åtskillnad skall ses som diskriminerande eller 

om det helt enkelt är så att rösten är ett unikum bland musikinstrument? Som Martina, en av 

de intervjuade är inne på, är många inte medvetna om det arbete som ligger bakom en god 

sångröst. Alla kan ju sjunga! Javisst, det skulle man kunna säga, men inte många skulle säga 

att alla som kan slå på en gitarrs strängar och framkalla ljud kan spela gitarr, eller kallas 

gitarrist. En fullfjädrad sångteknik, vilken genre det nu än vara månde, kräver ett enormt 

arbete. Vi förstår lärarnas frustration över att deras instrument inte tas på samma allvar som 

andras.  

Hur ser vi då själva på vårt instrument? Ser vi överhuvudtaget på sång som ett instrument? Ja, 

vi ser på sång som ett instrument; den kräver övning som leder till teknisk färdighet och 

förmåga till musikalisk tolkning – som vilket annat musikinstrument som helst. Denna syn på 

instrumentet är något vi vill förmedla till våra framtida elever. Detta kräver en objektiv syn på 

våra röster, det är vi näst intill tvungna att ha som blivande sånglärare. Om vi inte kan se på 
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det jobb vi utför under sång på ett objektivt sätt, hur ska vi då veta vad vi ska lyssna efter och 

hitta lösningar på våra elevers problem? 

Vi upplever att objektiviteten kom på riktigt först när vi började öva ordentligt, mer 

kontinuerligt och när förståelsen för hur instrumentet är uppbyggt hade landat. Vi är väl 

medvetna om att sången är en del av vår kropp. Förkylningar, humör- och 

hormonsvängningar påverkar hur och i vilken mängd vi kan arbeta med vår röst. På ett sätt 

kan man nästan bli ”överbeskyddande” i fråga om hur vi tar hand om och vårdar vår hals. När 

en lärare ger instruktioner eller kritiserar ens teknik, så är det dock lätt att ta det personligt om 

man ser på rösten för subjektivt. Vi har med åren lärt oss att inte ta våra lärares instruktioner 

personligt, i början av vår sångutbildning var det lätt att ta minsta kritik som ett personligt 

angrepp. Vi menar att detta är viktigt att ta i beaktande när man jobbar med tonåringar och 

deras röster. För oss båda kom objektiviteten inte förrän vi var 20+ och bestämt oss för att 

sångrösten skulle bli en del av vårt framtida yrke. Samtidigt minns vi båda, så här i efterhand, 

att våra lärare pratade om vikten av övning och vikten av det fysiska arbetet, men vi kunde 

vid tiden inte ta till oss det. En berättigad fråga är då om man kan kräva av tonåringar att de 

ska se sången som ett instrument? Ja, vi kan plantera ord och uttryck och vi kan plantera 

sammanhang mellan ljud och fysisk aktivitet genom att upprepa, upprepa, upprepa. När 

eleven sedan når en mognare ålder kan denne själv, genom att koppla dessa ord till egna 

erfarenheter, bilda sig en uppfattning och skapa sammanhang som leder till större förståelse 

för rösten. 

Orden, styrdokumenten och sången 

De nya kursplanerna är, i jämförelse med deras föregångare, mer detaljerade i vilka krav 

eleverna ska uppnå för respektive betyg (Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c). Om denna 

detaljstyrning påverkar lärarnas val av terminologi är svårt att säga i dagsläget, då den nya 

kursplanen precis börjat gälla. Det kan dock tänkas att den kommer att påverka valet av 

terminologi, då mycket fokus läggs på röstvård och förståelse för hur rösten fysiologiskt är 

uppbyggd och fungerar. Denna fokusering på instrumentet, anser vi, kräver att läraren i sina 

instruktioner är noggrann med att koppla blomsterspråket till kroppslig aktivitet och i högre 

grad använder sig av ett mer fysiskt språk för att plantera dessa ord hos eleverna. Det 

sociokulturella synsättet talar om tre olika funktioner i språkanvändandet, varav ett är den 

semiotiska som handlar om att skapa innebörd i orden (Säljö, 2000). För lärarna handlar det 

här dels om att lära eleverna nya ord, men även att förmedla vad som ligger bakom dessa. Det 

är i mångt och mycket denna brist på bakomliggande förståelse som Martina är inne på, när 

hon menar att hennes skriftliga prov egentligen inte bevisar att eleven har förstått.  

De lärare vi intervjuade hade alla olika förhållningssätt till kursplanerna, vissa var noga med 

att följa dem, medan andra kastade ett öga på dem då och då. Viktigt att påpeka är att alla 

lärare utom en ansåg sig veta exakt vad som stod i kursplanerna, om inte ordagrant så ändå 

innehållsmässigt. Något som dessutom skiljde högskolelärarna från dem på musik- och 

dansskolan var, att lärarna på högskolan enskilt hade tytt kursplanerna. Frågan är vad dessa 

olika sätt att förhålla sig till kursplanerna får för konsekvenser? Om man ska gå efter den 

sociokulturella teorin utvecklas vi som individer genom vårt samarbete med andra (Säljö, 

2000) och i så fall borde gruppen av lärare från musik- och dansskolan ha ett mer utvecklat 

förhållningsätt till styrdokumenten. Samtidigt skiftade det inom denna grupp i vilken grad 

lärarna använde sig av styrdokumenten i undervisningsplaneringen och i hur välbekanta de 

var med det exakta innehållet. Säljö (2005) menar att vi påverkas starkt av de ramar och regler 

som gäller för den miljö där vi befinner oss, vi kan till och med uppfatta det som att folk byter 

identiteter när de går från en bestämd situation till en annan. Kan det vara så att den identitet 

läraren har i undervisningssituationen skiljer sig så pass från den identitet läraren uppvisar 
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under samtalet med sina kollegor, att denna inte helt fullt kan ta med sig det som sades i 

kollegiet in i undervisningsrummet? Är undervisningsrollen i så fall starkare än den roll 

läraren har i lärarkollegiet, då undervisningsrollen kräver en tydlig ledarkaraktär? Kan det 

vara så att språket läraren använder sig av i sin undervisning alltid ligger närmare läraren som 

person och på så sätt alltid överordnas det gemensamma språk som används i kollegiet? Blir 

även styrdokumenten i detta resonemang sekundära? 

Pedagogiska implikationer  
Vi tycker det är synd att eleverna inte utnyttjar möjligheten att prata sångteknik med andra 

elever, då vi tror att detta skulle underlätta för dem. Dels genom att stärka dem som personer 

genom att kunna hjälpa andra – som en av lärarna tog upp känns det bra att bli rådfrågad – 

dels genom att vi genom att kommunicera med andra och gör kunskapen till vår egen, som 

den sociokulturella teorin säger. Säljö (2000) menar även att vi måste ta hjälp av de resurser 

vi omger oss med och en av dessa resurser är för eleverna tillgången till varandra. I och med 

de höga krav som det nya betygsystemet ställer, borde eleverna hjälpa till att pusha varandra, 

och på så sätt sig själva, framåt. Kanske kunde lärarna här fungera som en katalysator genom 

att föra gruppvisa diskussioner kring ämnet sång med eleverna och på det sättet öppna upp för 

ett öppnare samtalsklimat? Vi påverkas starkt av vår omgivning och de regler och ramar som 

finns där (Säljö, 2005) och i och med detta påverkas även vårt språkbruk. Om eleverna inte 

använder och diskuterar kring sångtermer hur ska de då kunna ta dem till sig? Ett tillfälle där 

eleverna skulle kunna diskutera är i den undervisningsform som kallas gemensam sång
6
. 

Detta skulle också kunna leda till en ökad diskussion bland lärarna kring ordval. Lärarna vi 

intervjuade antog alla att de använde ett liknande språk, vilket bekräftades av eleverna. Vi 

frågar oss varför lärarna bara antog detta. Det kanske behövs fler diskussioner i kollegiet 

kring de ord och termer som används i sångundervisningen? Vi tror att en ständigt pågående 

dialog kring språket i sångundervisningen i slutändan berikar hela undervisningen med alla 

dess delar, vad gäller uttryck, teknik, övning, musikalitet och så vidare – det vill säga elevens 

förståelse för alla delar av sitt instrument. Samtidigt förstår vi att verkligheten inte alltid ger 

utrymme till de diskussioner som lärarna skulle vilja hålla. Alla sånglärare vi intervjuade 

pratade om vikten att få ventilera tankar och funderingar med kollegor, på arbetsplatsen eller 

utifrån, men många tog upp bristen på tid som den mest bidragande delen till att inte fler 

sådana samtal hålls i dagsläget.   

Dessa diskussioner kring ordval tror vi också påverkar hur lärare arbetar med de nya 

kursplanerna i gymnasieskolan. Lärarnas förhållningssätt till styrdokumenten är, som sagts 

tidigare, skiftande. Man kan fråga sig om inställningen bland de lärare som idag mest slänger 

ett öga på kursplanerna då och då kommer att förändas i och med den nya gymnasiereformen? 

De nya kursplanerna är till skillnad från de tidigare tydligare i sina betygskriterier och detta 

kanske kan leda till att man följer dem mer ordagrant. Detta är självklart bara spekulationer, 

men det känns inte helt irrelevant att fundera i dessa banor. En annan intressant aspekt är den 

problematik som Clements (2008) tar upp, att målet med sångundervisningen nu för tiden 

handlar om att klara av en kurs, snarare än att låta utvecklingen ta sin tid. Påverkar denna 

”kurshets” också ordvalet och hur djupgående lärarna hinner förklara sångteknik för eleverna? 

Alla de ovanstående faktorerna kommer ner till att det avgörande i sångundervisningen är 

lärarens förmåga till anpassning efter elevens behov. Eftersom språket är en betydande del i 

sångundervisning kan det inte nog understrykas att en medvetenhet kring språkanvändandet 

                                                      
6
 Gemensam sång = undervisningsform där elever undervisas en och en av sånglärare inför varandra 

(författarnas kommentar). 
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måste finnas. Att inte anpassa sitt språk efter eleven får till följd att eleven knappast har en 

chans att gå framåt i sin sångutveckling. Precis som Clements (2008) menar måste lärare och 

elev finna ett gemensamt språk. Det är av betydelse att läraren har kunskap och medvetenhet 

om det språk denne använder, men i undervisningssituationen är ändå det huvudsakliga målet 

att både lärare och elev förstår och vet ordens betydelse och bakomliggande mening. Vi vill 

avsluta med att återkoppla till det citat av Vennard (1967) som inleder vår uppsats. Att kollra 

bort eleverna med ett språk de inte förstår leder bara till att de förlorar budskapets kärna och 

endast får med sig ett tomt skal. 
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Slutsats 
Här följer en kortfattad slutsats på det som diskuterades under rubriken Resultatdiskussion 

vilken följs av förslag på vidare forskningsområden. 

Utifrån resultat och diskussion ser vi att den avgörande faktorn för sånglärarna i valet av 

termer i undervisningen är eleven. Språket anpassas efter elevens ålder, utveckling och behov, 

men generellt ökar andelen fysiskt språk ju äldre elever blir och desto längre denne kommer i 

sin sångmässiga utveckling. Samtidigt påverkas sånglärarnas språk av deras utbildning, 

genretradition och egna preferenser. Antagligen bildas det inom sångundervisning ett sätt att 

uttrycka sig på, vilket leder till att både lärare och elever uppfattar att lärarna använder sig av 

ett liknande språk. Genom att bli medveten om språkets olika funktioner kan läraren ge 

tydligare instruktioner till sina elever. Att däremot standardisera sångspråket är inte rätt väg 

att gå. 

Eleverna använder och resonerar kring ord och uttryck som används i sångundervisningen, 

men det varierar hur stor förståelse eleverna har för uttrycken. Förståelsen för rösten kan visas 

på olika sätt, genom teoretisk eller praktisk kunskap vilka bör utvecklas sida vid sida. 

Elevernas olika svar under intervjuerna beror sannolikt på att denna utveckling sker i olika 

takt, vilket gör det svårt att generalisera hur eleverna uppfattar sina lärares instruktioner. 

Däremot visar diskussionerna i grupp åk 2 att eleverna kunde diskutera sång, även om de inte 

var vana vid att göra det, vilket tyder på ett, om inte gemensamt språk så i alla fall, liknande 

språkbruk. Gruppdiskussionerna påvisade även att eleverna genom varandra kunde utveckla 

sitt resonemang och på så sätt sin kunskap kring ämnet. 

Det är olika i hur sånglärarna förhåller sig till styrdokumenten, några tittar på dem ibland och 

några följer dem noggrannare. De nya styrdokumenten fokuserar mer på sångteknik och 

röstfysiologi, vilket skulle kunna leda till ett mer fysiskt språk. Det är i nuläget svårt att säga 

om de nya styrdokumenten kommer att påverka, då kurserna infördes hösten 2011. Lärarna 

utgår just nu först och främst från eleverna och inte styrdokumenten i valet av termer. 

Vidare forskningsområden 
Vi valde att undersöka hur sånglärare resonerar kring ordvalen i undervisningen och hur 

eleverna uppfattar lärarnas instruktioner. Ett givet sätt att gå vidare med detta ämne är att 

genomföra observationer. Att observera lärare och deras elever – hur lärarna använder språket 

i undervisningen och varför samt hur eleverna mottar deras instruktioner. Som komplement 

kan även intervjuer genomföras för att kunna ha lektionen som en gemensam utgångspunkt 

för intervjun, men också för att kunna jämföra den observerade lektionen med intervjusvaren. 

Något vi märkt hänger ihop med vårt ämne är övning. Vi har valt att inte gå in djupare på det, 

för hela den diskussionen är omfattande, djup och komplex. Vår grundtanke är: för att kunna 

öva kvalitativt måste eleven ha förståelse för det egna instrumentet – om det sedan är en 

kroppslig eller teoretisk förståelse kvittar, men eleven bör veta hur man kommer förbi hinder 

på egen hand. En intressant frågeställning är hur lärare förmedlar övning och hur eleverna 

upplever detta – i förhållande till kunskapen om instrumentet? Vi tror att man utvecklas mest i 

den egna övningen, det är då man befäster sin kunskap. Om man inte förstått läraren – hur ska 

man då kunna öva rätt? För att öva krävs också att eleven vet hur man övar och det är upp till 

läraren att förmedla denna kunskap. Hur ser en god övningsrutin ut? Från vilken ålder kan 

man som lärare kräva att eleverna övar?  
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Nu, alldeles i slutet av december 2011, har de första betygen inom den nya gymnasieskolan 

satts. Det är först nu lärarna kan säga hur de verkligen arbetar med det nya betygssystemet. 

Det vore intressant att studera styrdokumenten i ett längre perspektiv, för att se om de nya 

kursplanerna faktiskt ändrar sånglärarnas språk, hur de använder och ser på valet av termer. 

En annan ingångsvinkel är att studera hur de nya kursplanerna uppfattas av eleverna. Vad 

tycker de om kunskapskraven – är kraven för högt ställda eller kanske för lågt? Hur uppfattas 

de nya betygen med fler nivåskillnader? Anser de att lärarna är hårda i sin bedömning? Hur 

upplever lärarna att det är att sätta betyg inom det nya betygssystemet? Hur anser de att 

kraven i kursplanerna är ställda, nu när de fått arbeta praktiskt med dem? Det finns många 

frågeställningar som skulle behöva undersökas både på kort och på lång sikt. 

En tänkvärd företeelse som vi lade märke till, framför allt under intervjuerna med eleverna, 

var att eleverna hade mycket större röstförståelse än vad vi själva upplever att vi hade vid 

samma ålder. Det skulle vara intressant att undersöka vad detta beror på. Trots allt är 

åldersskillnaden mellan elevinformanterna och oss inte större än tio år. Beror skillnaden på 

sånglärarnas individuella arbetssätt eller har arbetet i stort förändrats under det senaste 

decenniet? Lades det, redan innan de nya kursplanerna infördes, större fokus på teknik och 

röstförståelse under denna period? Rådde det en annan syn på styrdokumentens betydelse för 

tio år sedan? Kan skillnaden vara olika mellan olika regioner i landet eller rentav mellan olika 

skolor? Eller beror skillnaden på samhället i stort? Vi ser att det kan finnas en vinning i att 

göra en studie om skillnader i sångundervisningen i ett längre tidsperspektiv. Arbetet med att 

implementera de nya kursplanerna på ett givande och effektivt sätt, skulle kunna underlättas 

genom att granska hur sångundervisningen sett ut och förändrats det senaste decenniet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor: Lärare 

Bakgrundsfrågor 

 Hur många år har du arbetat som sånglärare? Nuvarande anställning? 

 Vilka åldrar har du undervisat/ undervisar du nu? Vilken ålder har du undervisat mest? 

 Vilken genre undervisar du mest i? 

 Vilken utbildning har du? Hur lång? 

Termer  

Vilket språk användes under din egen utbildning? Från grundskola och framåt. 

Vad anser du är blomsterspråk och vad är fysiskt språk? Definiera. 

Vilket språk använder du när du undervisar? 

Hur resonerar du i valet av terminologi?  

Hur ser du på växelspelet mellan fysiskt språk och blomsterspråk? Är det något du tar med 

dig in i undervisningen? 

Upplevs en skillnad mellan J/R och klassiskt? 

Vilken genretradition kommer du själv ifrån? Hur har det påverkat? 

På arbetsplatsen/ i arbetslaget 

Påverkar styrdokument ditt sätt att undervisa? Hur? 

Har ni på din arbetsplats diskussioner kring era sätt att undervisa?  

Jobbar ni mot att använda ett gemensamt språkbruk? 

Elevens förståelse för sitt instrument 

Hur vet du att eleverna har förståelse för sitt instrument? Hur läser du av… 

Hur vet du om eleven förstår det du säger och visar? 

Rösten som instrument – är detta något eleverna förstår/greppar? Hur förhåller du dig som 

lärare till elevens förståelse för sitt instrument?  

Avslutande fråga 

Tycker du det ska finnas ett standardiserat språk inom sångundervisningen?



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor: Elever 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du tagit sånglektioner? Hur ofta och hur länge har du sånglektioner? 

 Hur ofta övar du sång? Hur? 

 Vilken musik sjunger du mest/helst? 

 Sjunger du mycket på din fritid? Band, kör, sjunga själv framför pianot… 

 Tänker du fortsätta med sång efter gymnasiet? 

 Spelar du något annat instrument? Hur ofta övar du det? 

I skolan/på lektion 

Vilka ord använder din lärare när han/hon ska förklara sångteknik? 

Har du haft flera sånglärare? Om ja, hur skiljer sig deras sätt att undervisa? Språkbruk? 

Var övergången enkel, förstod du vad din nya lärare försökte beskriva/ få dig att göra? Tog 

det tid innan du gjorde det? 

Hur pratar du om sångteknik med dina sångkompisar? Ja: Vilka ord använder ni? Nej: Vilka 

ord skulle du använda om du diskuterade sång med någon annan? 

Termer/ ord 

Sjunger du klassiskt, J/R eller blandat? Om blandat, upplever du en skillnad i vilka ord din 

lärare använder i de olika genrerna? 

Om jag som lärare ber dig sjunga en strof eller låt med en aggressiv inställning, vad skulle ni 

då säga att jag var ute efter? Vad händer i kroppen? 

Om jag som lärare ber er fokusera på att höja mjuka gommen, vad är jag ute efter för effekt? 

Vad händer i kroppen? 

Förklarar din lärare att olika ord/sätt att beskriva kan betyda samma sak? Hur? 

Röstförståelse 

Om du har ett sångtekniskt problem, vet du då hur du ska ta dig förbi det utan hjälp från din 

lärare? Ge exempel? 

Hur ser du på din röst/ instrument? 

 



Bilaga 3 

Informerat samtycke 

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar till musiklärare på Musikhögskolan i Piteå. Just nu läser vi vår 

sista termin och skriver vårt examensarbete i ämnet sångundervisning. Vi undersöker hur 

sånglärarens ordval påverkar elevens förståelse för sin röst. 

I denna studie kommer vi att intervjua fem sånglärare men vill vi också intervjua ett antal 

elever för att få deras perspektiv. Elevintervjuerna kommer att ske i grupper om två till tre 

elever och beräknas ta 30-45 min. Intervjuerna kommer att ske under håltimmar eller efter 

skoltid. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och eleverna som medverkar kommer att 

vara anonyma.  

 

Vi har tillfrågat [elevens namn] som har sagt ja till att medverka, men eftersom [han/hon] är 

minderårig behöver vi målsmans medgivande för att kunna genomföra intervjun. Intervjun 

äger rum på [skolans namn]. 

Det är mycket viktigt att ni skickar nedanstående talong med underskrift till oss. 

 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att ringa eller maila oss. 

Hälsningar 

 

Emma Leijon   Jenny Löfberg 

Tel: [Emmas telefonnummer]  Tel: [Jennys telefonnummer] 

Mail: [Emmas e-postadress]  Mail: [Jennys e-postadress] 

 

□ Ja, jag ger mitt medgivande. 

□ Nej, jag ger inte mitt medgivande. 

 

Målsmans underskrift:_______________________________________________ 


