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Abstract 
Syftet med examensarbetet är att presentera uppfattningar om stöd hos sångelever på 

gymnasiets estiska program. En fenomenografisk forskningsansats har tillämpats eftersom 

denna riktar sig till att söka reda på andra människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. 

Undersökningen har genomförts genom intervju baserad på Stimulated recall och observation 

av sånglektioner. Stimulated recall har använts för att påminna informanten av ögonblicken 

under sånglektionerna för att kunna reflektera över stödarbetet och stöd. Observationerna har 

bidragit med att presentera uppfattningar i handling som inte hade framkommit genom endast 

intervju. Sju sångelever och fyra sånglärare från gymnasiets estetiska program har deltagit i 

studien. Resultatet av studien presenteras i Språkliga Uppfattningar och Uppfattningar i 

handling. ”Språkliga uppfattningar” innebär vad eleverna sagt och ”Uppfattningar i handling” 

beskriver uppfattningar som framkommit ur observation. Tjugoen uppfattningar har framträtt 

av studien. Uppfattningarna innehåller variationer av liknande uppfattningar som presenteras 

under en kategori. Alla dessa uppfattningar är bitar av det stora pussel fenomenet stöd syns 

vara i ett andra ordningens perspektiv enligt fenomenografin. 
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Förord 
Att ha fått reflektera över hur elever på gymnasiet uppfattar stöd har gett mig som blivande 

sångpedagog en större förståelse för hur stödet kan behöva förklaras i olika fall. Jag har 

personligen fått lära mig mycket mer ingående om vad stödet är än vad jag förut visste, jag 

kände en förvirring kring begreppet som kan förklaras uppdelat på så många olika sätt. Det 

har varit mycket värdefullt för mig att få sätta mig in i uppfattningar om stöd. Jag skänker mitt 

varmaste tack till de sånglärare och sångelever på de gymnasieskolor jag fått besöka under 

studietiden av detta examensarbete. Det var värt mycket för mig och förhoppningsvis har vi 

bidragit lite till forskningen om stöd. Jag vill också tacka min handledare Susanna som hjälpt 

mig ta mig an och ta mig igenom detta examensarbete, vilket blev lite mer omfattande än vad 

jag trodde från början. Också ett stort tack till mina vänner som hjälpt mig i arbetet med att 

läsa och reflektera et cetera, ni vet vilka ni är!  
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1. Inledning  
 ”Magen ska ut som en ballong!” är en sånglärares beskrivning av hur stödrörelser kommer 

till uttryck i kroppen vid sång. Jag tänker att det skulle kunna finnas lika många liknelser av 

stöd som sånglärare eller sångpedagoger och sångare. Intresset kring stöd grundar sig i att jag 

upplevt att det råder förvirring kring begreppet stöd bland sångarvänner och sångelever på 

gymnasie- och folkhögskolenivå och hos mig själv i början av processen. Stödet är en 

komplex process som kan vara knepig att förklara på ett enkelt sätt. Jag har fått höra olika 

förklaringar av olika sånglärare och pedagoger genom åren som sångelev. Förklaringarna har 

för mig som elev varit svåra att förstå ur ett större perspektiv, ibland för att de bara snuddat 

vid vad det innebär och andra gånger för att jag inte varit redo att ta emot informationen. 

Ibland har sångpedagogerna till och med varit motvilliga till att förklara det för mig som 

sångelev. Det är genom att läsa på och lägga ihop de pusselbitar som presenterats för mig som 

jag förstått mer och mer om vad stödet innebär. Stöd är ett vedertaget språkligt begrepp som 

de flesta som tar eller har tagit sånglektioner har stött på och använder sig utav, men 

stödarbetet är något som sker inuti kroppen vilket kan göra det abstrakt och ibland svårt att 

greppa. För den som inte har hört om begreppet stöd innebär det kortfattat en röstkontroll som 

består av ett samarbete mellan olika muskelgrupper i mage, rygg och ländrygg som 

tillsammans med olika mekanismer i strupen kontrollerar luftströmmen från lungorna och 

därmed tonen. 

 

Examensarbetet har som mål att synliggöra olika uppfattningar om stöd hos sångelever på 

gymnasiets estetiska program. Förhoppningsvis kan dessa insikter om uppfattningar hjälpa 

sånglärare och sångpedagoger och mig i mitt kommande yrkesliv att kunna förstå elevers 

uppfattningar om stöd och därmed kunna förklara det så att olika individer förstår. Därav 

kommer metoden bestå av observation och intervju, se rubriken Stimulated recall. Tanken blir 

att skilja epistemologisk kunskap, alltså teoretisk kunskap från de praktiska kunskaperna 

techne och fronesis. Hur eleven använder sin kropp och stödmuskulatur under observationen 

kommer motsvara studiens techne och fronesis. Till exempel kan det handla om hur magen 

går sakta inåt under stödanvändning eller att vara uppmärksam på om sången låter stabil och 

kontrollerad. Den andra riktningen blir att undersöka hur informanten, alltså eleven, uttrycker 

sig om stöd teoretiskt vilket kommer motsvara studiens episteme (Gustavsson, 2002). 

Exempel på teoretisk kunskap kan vara att informanten talar om vilka uppfattningar hen har 

om var stödet känns eller att stöd är en kontroll av luftflödet. Förhoppningarna ligger i att 

koppla huruvida de teoretiska uppfattningarna stämmer överens med de praktiska. 

 

Fenomenografin är en kvalitativ forksningsansats som undersöker individers uppfattningar av 

fenomen. Fenomenografin beskriver att inlärning är kvalitativa förändringar hos människor 

och inte kvantitativa (Larsson, 1986). Uppfattningarna beskrivs genom en sorts gestaltande, så 

att det ska bli så lätt att förstå som möjligt. Inom varje uppfattning efter en fenomenografisk 

analys finns ett variationsutrymme, vilket betyder att varje uppfattning innehåller flera 

uppfattningar som är gradvisa varianter av varandra. De går däremot inte att förena om de 

tillhör olika kategorier. Kategorierna som kommer presenteras består alltså av kvalitativt 

skiljda uppfattningar (Larsson, 1986). En uppfattning kan inom fenomenografin aldrig vara 
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fel, men en fenomenografisk studie ska alltid innehålla forskning ur det som 

fenomenograferna kallar första ordningens perspektiv. Alltså i studiens fall, vetenskaplig 

fakta om stöd i kapitlet bakgrund. 

 

1.1.  Syftesformulering och forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att synliggöra olika uppfattningar om stöd hos sångelever på 

gymnasiets estetiska program. 

 

Följande forskningsfrågor kommer att svara på syftesformuleringen: 

 Hur beskrivs stöd av gymnasieelever? 

 Hur uttrycks uppfattningar om stöd i handling? 

 Vilket variationsutrymme finns gällande uppfattningar av stöd hos sångeleverna 

relaterat till hur ”stödet” bör förstås och användas enligt sångpedagogisk kunskap 

om ”stödet”?  

 

1.2.  Koppling till styrdokument 
Under detta avsnitt förklaras hur examensarbetet kopplar till skolans styrdokument.  

 

Som det ser ut nu på de gymnasieskolor som besökts arbetar sångeleverna med stödet under 

sånglektionerna från årskurs 1, det är där grunden läggs.   

 

Följande står i gymnasiets kursplan för ”Instrument eller sång 1, 100 poäng”. För betyget A 

krävs att:  

”Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, 

alternativt för röstfysiologi och röstvård.” (Skolverket, 2011).  

 

Samt för ”Instrument eller sång 2, 100 poäng” krävs för betyget A att:  

”Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, 

alternativt för röstfysiologi och röstvård” (Skolverket, 2011).  

 

För en grundläggande kunskap om röstfysiologi samt röstvård och för kunskap om röstens 

konstruktion anser jag att eleven för betyget A bör kunna beskriva stödet muntligt och genom 

att visa hur det fungerar när de sjunger, kroppsligt. Ifall en elev ska ha möjlighet att uppfylla 

dessa krav behöver sånglärare och elev ha arbetat med stöd i undervisningen. 

 

1.3.  Ordförståelse 
Ordet stöd med böjningar kommer att användas vid beskrivningar om det sångliga stödet i 

mitt examensarbete. Då ordet stöd är en homonym, alltså ett ord av dubbel bemärkelse, har 

jag valt att förtydliga att jag menar det sångliga stödet i några rubriker genom att sätta 

citationstecken likt följande; ”stöd” (Homonym.se, 2018). 
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Informanter beskriver i examensarbetet alla personer som medverkat i studien, det vill säga 

både sångelever och sånglärare som observerats och intervjuats. Ordet deltagare, med 

böjningar, används också ibland som en variation till informant.  

 

I studien kommer uppfattningarna som framkommer presenteras i Kategorier, vilka enligt 

fenomenografin är uppdelade enligt kvalitativa skillnader mellan dem. Se nedan (Larsson, 

1986).  

 

Kvalitativa skillnader är begrepp från fenomenografin som beskriver hur olika uppfattningar 

ska vara skiljda från varandra. Kvalitativa skillnader går inte att förena, det kan inte ske en 

gradvis övergång mellan två kvalitativt skiljda uppfattningar (Larsson, 1986). 

 

För att alla sånglärare och sångpedagoger som medverkat i föreliggande studie ska likställas 

används endast ordet sånglärare. Alla som deltagit i studien arbetar som sånglärare på 

gymnasiet.  

 

Ordet studien används då det handlar om föreliggande studie, men kan även växlas med 

examensarbetet, båda orden med böjningar.  

 

Ordet uppfattningar inklusive dess böjda former är ett mycket centralt begrepp i 

examensarbetet som grundas på en fenomenografisk ansats. Examensarbetet har för ändamål 

att beskriva sångelevers uppfattningar om stöd. 

 

Utfallsrum är ett ord som beskriver vad som redovisas i resultatkapitlet. Det står för alla de 

variationer i uppfattningar som framkommit av följande studie. 

 

Variation är ett uttryck från fenomenografin som syftar till att beskriva att det finns olika 

grader av förstålelser av olika uppfattningar eller erfarenheter av ett fenomen. Det finns ett 

begränsat antal sätt att uppleva ett fenomen, men inom dessa uppfattningar finns en viss 

variationsbredd som innebär att en del har en djupare förståelse för uppfattningen än andra. 

Ett variationsutrymme beskriver spannet av variationer inom uppfattningen (Marton & 

Booth, 1997).  

 

Röstkvalité är ett ord som används i examensarbetet för att beskriva hur olika delar av rösten 

låter i relation till dess omfång. Detta ord är uppdelat i bröströst, mixröst och huvudklang. 

Bröströst står för den röstkvalité som används när rösten vibrerar i bröstet oftast i lägre 

register hos sångarna, denna rösttyp ljuder starkt. Huvudklang är den ljusare, lättare del av 

rösten som oftast används i höga lägen, som kräver mindre massa av stämbanden än 

bröströsten och ofta framställs som svagare än bröströsten. Mixrösten är just en mix eller 

blandning av dessa två kvalitéer. Den är smidigare än bröströsten, men pampigare än 

huvudklangen. Olika läror nämner rösttyperna vid olika namn.  
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2. Bakgrund  
Detta kapitel presenterar vetenskapliga fakta rörande anatomi för röstapparaten och dess 

akustik för att ge en bild av hur stöd fungerar i kroppen. Det innehåller ett avsnitt om Anatomi 

och Akustik vilket är uppdelat under rubrikerna Andning och Subglottalt tryck som stödet 

består av. Under rubriken 2.1.3 Ett sångligt stöd - i musikpedagogisk forskning finns 

beskrivningar av stöd i icke-vetenskaplig musikpedagogisk litteratur som är populär bland 

sånglärare och sångpedagoger i norrbotten och kanske Sverige, idag. Detta för att kunna ge en 

bild av vilken litteratur sånglärarna refererar till under sina sånglektioner. Arder (1996) som 

tas upp har däremot vetenskapligt stöd.   

 

2.1. Anatomi och Akustik 
I detta avsnitt förklaras hur stöd fungerar utifrån forskning om rösten, andningsapparaten och 

muskler i överkroppen. Detta beskrivs under rubrikerna 2.1.1 Andning, 2.1.2 Subglottalt tryck 

och avslutas med 2.1.3 Ett sångligt stöd - i musikpedagogisk forskning. 

 

”Bibehållandet av inandningsmusklernas aktivitet under utandningsfasen kallas ofta stöd.” 

(Lindblad, 1992, s. 17) .   

 

2.1.1 Andning 
Dimon (2011) påvisar att det som händer vid sång är att utandningen kontrolleras så att den 

går långsammare än när vi andas som vanligt. Vid normal andning pressas luften snabbt ut 

automatiskt av diafragman och musklerna kring revbenen. Lindblad (1992) skriver att 

diafragman, de yttre intercostalmusklerna; musklerna som förbinder revbenen nära huden och 

scalenusmusklerna som sitter mellan de övre revbenen och ihop med flera halskotor är några 

av de muskler som styr inandningen (Fig. 1, 2). Utandningen styrs bl.a. av de inre 

intercostalmusklerna, som sitter längre in i kroppen mellan revbenen (Fig. 1), samt flera 

muskler i främre bukväggen (Lindblad, 1992) (Fig. 1). Även Wedin (1977) skriver att 

utandningen vid röstbildning styrs av bukmuskulaturen som skickar inälvorna i magen upp 

mot diafragman. Wedin skriver att bukmuskulaturen består av  den raka bukmuskeln, Rectus, 

den yttre sneda bukmuskeln, Obliquus externus, den inre sneda bukmuskeln, Obliquus 

internus och den tvära bukmuskeln, Transversus (Fig. 1). 
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Figur 1. En bild av andningsmuskulaturen; costalmuskulaturen och magmuskulaturen. Ovan syns 
också diafragman, eller mellangärdets rörelse vid andning (Lindblad, 1992, s.16).  

 

Figur 2. En bild av bland annat scalenusmusklerna som är del av den inandningsmuskulatur Lindblad 
(1992) skriver om. (Arder, 1996, s. 111).  
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Dimon (2011) beskriver vidare att diafragman kontrolleras att gå långsamt tillbaka till sin 

fallskärmslika ursprungsposition vid sång. Muskulaturen kring revbenen kontrolleras att 

arbeta på samma långsamma sätt inåt. Detta för att kontrollera att luftströmmen inte blir för 

stark för tonen och i stället kan få stämbanden att vibrera mer effektivt än vid vanlig 

utandning och därmed få till ett mer önskvärt ljud. Det är naturligt för kroppen att 

utandningen vid tal och sång blir längre än när vanlig andning sker. Sammanslagningen av 

stämbanden; adduktionen, leder till att kroppen och lungorna förstår att de kommer behöva 

andas ut långsammare eftersom struphuvudet och andningen är programmerade att jobba 

tillsammans när vi gör ljud. Enligt Lindblad (1992) förkortas även inandningsfasen när vi 

sjunger. Han skriver också att en muskel i larynx som utför ett större arbete vid sång än vid tal 

är vocalismuskeln, särskilt hos skolade sångare och vid ökad röststyrka. Brown (1996) påvisar 

att stämbanden kontrolleras av vagusnerven som också är kopplad till lungor och mage.  

 

Vi människor har nervsystem som kontrollerar våra impulser och handlingar. Dessa brukar 

delas upp i ett viljestyrt nervsystem och ett autonomt eller icke-viljestyrt system 

(Brown, ,1996). Lungorna påverkas av det autonoma nervsystemet, men det finns även en 

koppling mellan ”cortex motor” neuronerna i hjärnan och ryggradsneuronerna kring 

bröstkorgen. Brown (1996, s. 188) hänvisar till att psykologen Charles Phillips menar att 

nerver som går mellan hjärnan och ryggraden hjälper till att styra andningsmuskulaturen vid 

tal och sång. Nervsystemet är alltså också med och styr vår andning, vid tal och sång. 

 

Forskning om hur musklerna i buken påverkas vid röstbildning (Wedin, S., Leandersson, R. & 

Nordgren, B-O. ,1977) EMG står för elektromyografisk undersökning som registrerar 

elektrisk aktivitet vid anspänning av muskler genom att sätta elektroder direkt till muskler, för 

att undersöka deras aktivering (Karolinska institutet, 2015). Fyra försökspersoner som tränat 

att anspänna bukens sidoställda muskulatur var med i en undersökning där de fick ropa ”Hej” 

med först aktiverade flankmuskler, sedan med aktivering i främre delen av magen, till sist fick 

de ropa ”Hej” med indragen bukvägg. När sidomuskulaturen spändes visade sig 

rectusmusklerna framtill på magen också vara mer aktiverade än vid spänning frampå magen. 

När sidomuskulaturen dras samman arbetar den mot de raka magmusklerna, rectus, som då 

får arbeta emot det ökade bukhåletrycket och sidomuskulaturen. Det blir en slags inre 

dragkamp mellan musklerna. När magen drogs in och försökspersonerna ropade ”Hej” blev 

resultaten mest olika av de tre testen. Störst kraft och precision i magmusklerna visades då de 

laterala musklerna anspändes först, alltså obliquus externus, obliquus internus samt 

transversus (Wedin, S., Leandersson, R. & Nordgren, B-O. ,1977).  

 

2.1.2 Subglottalt tryck 
Sundberg (2001) beskriver subglottalt tryck på följande sätt;  ”Subglottalt tryck, lufttrycket i 

luftvägarna under glottis” (Sundberg, 2001, s.286).  

 

Lindblad (1992) beskriver att sångare behöver kunna kontrollera kroppens muskler och 

andning för att kunna sjunga och hålla långa, stadiga toner, detta system kallas subglottalt 

tryck. Subglottalt tryck är ett komplicerat system av muskler som hjälper till att reglera och 
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hålla ett bestående övertryck av luft i strupen (Lindblad, 1992). Trycket uppstår i lungorna 

och är avgörande för reglering av röststyrkan, ju högre tryck desto starkare ton (Lindblad 

1992). Enligt Sundberg (2001) är det subglottala trycket ett av röstens viktigaste styrmedel 

och en kombination av muskelarbete i andningsmusklerna som påverkas av 

andningsapparatens elasticitet och tyngdkraften. Varje enskild ton har en egen tryckskala och 

en hög mycket svag ton kan behöva lika mycket tryck som en låg mycket stark ton, därav är 

det avgörande att sångare kan behärska att kontrollera sitt subglottala tryck (Sundberg, 2001). 

Enligt Sundberg (2001) har det gått att uppmäta att ett ökat subglottalt tryck stänger 

glottisspringan snabbare, vilket gör att ljudet som kommer ut blir starkare.  

 

 

 
Figur 3. Larynx, struphuvudet i uppdelad form och en bild av var stämbanden sitter över strupen, 
tranchea (Sundberg, 2001, s.17). 
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Figur 4. Bild av glottis, luftspringan mellan stämbanden tagen uppifrån. Det vita fallskärmsliknande är 
epiglottis, struplocket som kan höjas och sänkas (Lindblad, 1992, s. 65). 

 

2.1.3 Ett sångligt stöd - i musikpedagogisk litteratur 
Detta avsnitt beskriver delar av den litteratur som sångpedagoger på musikhögskolor och 

utbildade lärare där använder i sitt dagliga arbete med sångundervisning. På det sättet är det 

alltså härifrån andra ordningens perspektiv och elevernas uppfattningar härstammar. Sadolin 

(2008) och Daniel Zangger Borch (2008) brukar inte anses vara vetenskapliga, men används 

flitigt av sångpedagoger. 

 

En sångare behöver vara vältränad för att orka med att sjunga med sin fulla kapacitet 

(Lindblad, 1992). Sadolin (1998) menar att stöd är samarbetet mellan muskelgrupperna rygg, 

mage och länd. Detta samspel ska, enligt samma källa gå i en seg, långsam rörelse under sång. 

Ryggmusklerna latissimus dorsi hjälper till att hålla revbenen ute. Ländmusklerna quadratus 

lomborum arbetar för att få ryggen att svanka. När quadratus lomborum andvänds samtidigt 

som magmusklerna, jobbar magmusklerna åt motsatt håll. När dessa tre muskelgrupper 

arbetar samtidigt hålls alltså revbenen utspända, diafragman nedsänkt och ett önskvärt 

motstånd skapas; vilket Sadolin benämner stöd. Enligt Daniel Zangger Borch (2008) är stödet 

en balans mellan det subglottala trycket och muskelaktiviteten i stödmuskulaturen. Han menar 

också att stödet kan likställas med kontrollerad andning. Stödmuskulaturen ska hjälpa till att 

pytsa ut ett lagom starkt lufttryck till stämbanden och därmed avlasta muskler kring 

struphuvudet.  
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Figur 5. En bild av de magmuskler Sadolin menar samarbetar med rygg och ländrygg för att hålla 
revbenen utvidgade och diafragman sänkt vid stödarbete (Sadolin, 2006, s.26).  
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Figur 6. Bild av musklerna latissimus dorsi i ryggen som Sadolin menar används  i samarbete med 
magmuskulatur och ländrygg för att hålla revbenen utvidgade och diafragman sänkt i stödarbete 
(Sadolin, 2006, s.27).  
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Figur 7. Bild av musklerna quadratus lomborum i ländryggen som enligt Sadolin  används i samarbete 
mellan ryggmuskulatur och magmuskulatur för att hålla revbenen utvidgade och diafragman sänkt i 
stödarbete (Sadolin, 2006, s.27) . 
 

 
 
Figur 8. Denna bild i form av en mänsklig midja sammanfattar vad Sadolin menar sångaren behöver 
göra vid stödarbete i boken Komplett Sångteknik (Sadolin, 2006, s.28).  
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Nanna Arder sammanfattar stödet i boken Sangeleven i fokus som ett samarbete mellan 

musklerna som kontrollerar utandningsluftens tryck, kraften mellan stämbanden vid fonation 

och kroppshållningen. Andning och hållning korrelerar. När bukmuskulaturen trycks ihop vid 

utandning ökar lufttrycket och diafragman arbetar mot detta. Det är en sångares uppgift att 

lära sig att med kraft behärska de muskler i buken som arbetar mot diafragman för att 

kontrollera stödet utan att det bildas ett övertryck av luft mot stämbanden under sång. När 

bukmuskulaturen spänns och diafragman börjar slappna av ökar lufttrycket under stämbanden. 

När spänningen i diafragman ökas minskar lufttrycket. Luftrycket regleras alltså i och med 

detta. (Arder, 1996).  

 

Hållningen är viktigt för en fri andning som inte hämmar diafragmans rörelse och ett 

välfungerande stöd. Dessa punkter tas upp i boken Sangeleven i fokus: Det ska finnas ett 

avstånd mellan fötterna och vikten ska fördelas på hela fotsulorna, knäna ska varken vara 

översträckta eller ha böjningstendens, bäckenet ska vara rörligt så att diafragman kan att röra 

sig för en fri andning, bröstkorgen ska vara höjd till följd av en sträckt ryggrad, skuldror och 

armar ska slappna av, huvudet ska balansera på resten av kroppen för att undvika hals-, 

nacke- och käkspänningar. För att lyckas med hållningen för ett gott stöd brukar tyngden 

behöva förflyttas från bröstet till magen (Arder, 1996). 

 

 
Figur 9. En bild av diafragman som arbetar mot våra magmuskler i stödarbetet i ett fientligt 
samarbete, som det kallas. (Arder, 1996, s. 109). 
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2.2. Kunskap i musicerande och sång 
Kunskap av olika slag är något som funnits så länge vi människor existerat, men funderingar 

kring innebörden av kunskap var något som blev centralt i västvärlden och antikens Grekland 

under några århundraden före Kristus (Gustavsson, 2002). Platons och hans lärjunge 

Aristoteles förklaringar och beteckningar över kunskap är bestående och används än idag i 

uppslagsverk när vi slår upp ordet ”Kunskap” enligt Gustavsson. Förtydliganden om 

kunskapsbegreppet och hur det är relevant för föreliggande studie förklaras nedan.  

 

Eftersom föreliggande studie syftar till uppfattningar om stöd blir därmed ordet kunskaper 

inom sång intressant att reda ut. Enligt Gustavsson (2002) uppstod det i västerlandet och 

antikens Grekland under århundradena före Kristus funderingar kring innebörden av 

begreppet kunskap. Vidare skriver Gustavsson att Platon var först med att sätta regler kring 

vad riktig kunskap är och gav sann kunskap namnet episteme. Episteme skiljer sig från det 

han kom att kalla doxa; vilket var åsikter och tankar. Aristoteles kom sedan att utveckla 

kunskapstanken och såg kunskap som beroende av olika verksamheter och yrkeskategorier. 

Den teoretiska kunskapen, episteme, var den som kunde vara vetenskaplig och den knöts till 

reflektion och undersökande av livet. Det praktiska kunnandet delade han upp i två kategorier; 

techne och fronsesis. Praktisk kunskap inom hantverk och skapande; hantverksskicklighet och 

produktivitet fick namnet ”techne” och praktisk klokhet och kunskap inom etik och politik 

kom att kallas ”fronesis” (Gustavsson, 2002). Christian Nilsson beskriver ”fronesis” i Vad är 

praktisk kunskap? (2009) som handlingar som görs i klokhet av oss människor för att 

bibehålla den valda etiska balans i livet när det verkar ställa sig på ända. Alltså den kunskap 

som får oss att leva utefter det bästa inom oss 

 

Hur är det då meningen att dessa kunskapsuttryck ska komma till användning i ett 

examensarbete behandlande uppfattningar om stöd? Epistemisk kunskap går mest att likna det 

eleven uttrycker som kunskaper eller uppfattningar om stöd i tal under intervjuerna. 

Uppfattningarna om vad eleverna tänker är sanning blir episteme. Techne kan i 

examensarbetet synas i utförandet av att sångeleven använder sitt stöd på rätt sätt, att denne 

utför handlingen under observationerna och fronesis kan exempelvis visa sig genom 

handlingar i observation som sångeleven visat sig även ha en språklig uppfattning om. Till 

exempel att eleven drar in så mycket luft den behöver innan en lång fras så att den ska räcka 

frasen ut, då eleven även i tal under intervjun uttryckt en uppfattning om att det är nödvändigt. 

Fronesis är ju alltså den praktiska klokheten och det kopplas till att det finns en språklig tanke 

bakom det hen utför i handling.  

 

För Aristoteles var praktisk och teoretisk kunskap så viktiga att han beskrev dem som 

oskiljbara (Nilsson ur Bornemark och Svenaeus, 2009). 
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3. Fenomenografi  
Fenomenografins grundtanke är att söka reda på människors uppfattningar av fenomen i 

verkligheten till förmån för att söka reella fakta om verkligheten (Marton & Booth, 1997). Det 

handlar om att få reda på människors uppfattningar och erfarenheter kring ett visst fenomen 

inom ramar av förhållanden som: tidpunkter för insamling av data. Fenomenografin är avsedd 

att användas i didaktisk och pedagogisk forskning (Marton & Booth, 1997). Enligt Marton 

(1981) syftar fenomenografin till att hitta och särskilja tankemönster hos olika individer om 

samma fenomen. Marton och Booth (1997) påpekar att forskare inom fenomenografin menar 

att det finns ett begränsat antal sätt att förmå att uppfatta ett fenomen på. Marton (1981) 

menar att det finns två olika perspektiv att se verkligheten på inom fenomenografin; inom det 

första lär sig människan att beskriva det hon ser runtom sig och inom sig med förankring i 

vetenskap, det andra perspektivet innebär att hon lär sig beskriva samma fenomen genom 

andra människors uppfattningar och erfarenheter. En forskningsfråga utifrån första 

ordningens perspektiv skulle då i föreliggande studie kunna översättas till ”Vad är stöd?”. 

Svaret på detta skulle gå att läsa sig till i forskning om rösten, kroppen, sång och akustik 

(Marton, 1981). Hade föreliggande studie handlat om vad stöd är rent teoretiskt och 

kroppsligt, hade jag som författare av examensarbetet valt en annan teoretisk utgångspunkt. 

Om vi däremot ställer oss frågan ”Vilka uppfattningar finns om stöd (hos en viss grupp 

människor)?” kastar det oss genast in i andra ordningens perspektiv. Fenomenografiska 

studier söker kunskap från just detta; andra ordningens perspektiv. Alltså är det viktiga att få 

reda på innebörden för människor av ett fenomen, stöd i detta fall, i stället för förklaringar 

eller samband om stöd (Marton & Booth, 1997). Detta första ordningens perspektiv bör dock 

finnas med i en fenomenografisk studie som komplement till andra ordningens perspektiv 

enligt Marton (1981), i föreliggande studie presenteras detta i kapitel 2 och 6. Marton och 

Booth (1997) beskriver att vi människor hanterar situationer olika beroende på våra olika 

erfarenheter. Om en person ställs inför att lösa ett problem kommer hon att agera utefter sina 

upplevda erfarenheter. Världen och människan fungerar och beskrivs i korrelation till 

varandra. Vi människor är beroende av att beskriva det vi ser omkring oss och därför blir våra 

uppfattningar en stor del av vår verklighet (Marton & Booth, 1997). Marton och Booth (1997) 

skriver att en förmåga att agera på ett visst sätt speglar  en förmåga att förstå ett problem eller 

fenomen på ett visst sätt. Fenomenografisk ansats brukar användas i  kvalitativa studier som 

söker empiriskt material (Larsson, 1986). Föreliggande studie behandlar att ta reda på vilka 

uppfattningar av stöd som finns hos sångelever på gymnasiets estetiska program på två skolor 

i Norr- och Västerbotten. För att kunna detektera en uppfattning hos en elev är det viktigt att 

denna uppfattning framkommer i tal under intervju eller i handling under observation. 

Eftersom en fenomenografisk ansats inte analyseras genom att se till exempel så långt tillbaka 

i en människas liv att uppfattningarna har en grund lagd i barndomen eller liknande. Det är 

alltså talet eller handlingen som visar ett andrahandsperspektiv. Även forskarens tolkning blir 

en del i ledet då det krävs formuleringar av de handlingar som framkommer under 

observationerna (Larsson, 1986). 

 

Marton & Booth (1997) presenterar att intresset inom fenomenografi ligger i att söka reda på 

människors förmågor att uppleva ett visst fenomen på vissa speciella sätt. Alltså till exempel 
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att uppleva stöd som en kraft i kroppen eller som en kontroll av tonen. Variation är ett uttryck 

från fenomenografin som syftar till att beskriva att det finns olika grader av förstålelser av 

uppfattningarna av ett fenomen. Det finns ett begränsat antal sätt att uppleva ett fenomen på, 

men inom dessa uppfattningar finns en viss variationsbredd som innebär att en del har en 

djupare förståelse för uppfattningen än andra (Marton & Booth, 1997). En uppfattning 

kommer i studien presentera flera elevers uppfattningar, mellan dessa uppfattningar varierar 

djupet av uppfattningsnivå. För att kunna presentera fler uppfattningar ligger ett intresse i 

fenomenografin att ta upp skillnaderna mellan uppfattningarna och beskriva dem.  Det ger en 

mer omfattande bild av hur vi människor uppfattar ett fenomen i verkligheten. Skillnader 

mellan olika förmågor till uppfattningar namnges som kvalitativa skillnader och dessa 

kommer presenteras som skiljda kategorier av uppfattningar i resultatkapitlet (Marton & 

Booth, 1997).  

 

Det är i relationerna mellan kategorierna som forskaren får sitt resultatutrymme. Det är där 

det går att se hur kategorierna skiljer sig åt och hur de liknar varandra. Det är i relationen 

mellan uppfattaren och dennes uppfattning forskaren finner svaret på hur informanten 

upplever stöd (Marton & Booth, 1997). För att tydliggöra det ovannämnda innebär det enligt 

fenomenografin att elever som har uppfattningar från flera kategorier har en mer komplex 

uppfattning än de som bara har uppfattningar inom en kategori, men även att det går att 

utveckla sin kunskap inom kategorin genom att tillägga sig ytterligare kunskap inom 

uppfattningen. All kunskap som en elev samlar på sig bygger på tidigare erfarenheter och 

bildar lager av kunskap som bidrar till att klättra hierarkiskt och få en mer komplex bild av 

fenomenet (Marton & Booth, 1997), vilket är den viktigaste delen i lärande. Däremot är inte 

alla kategorier jämställda. Det är forskaren som behöver fundera på hur kategorierna väger 

upp mot varandra, vissa kategorier blir mindre värdefulla än de andra beroende på hur 

välfungerande stödarbetet är i relation till kategorin (Marton & Booth, 1997). En kategori kan 

således vara ett tidigare steg i utvecklingen än en annan kategori, kategorierna är hierarkiskt 

förankrade och presenteras i resultatkapitlet (Larsson, 1986).  

4. Metod 
För att kunna undersöka hur fenomenet stöd uppfattas och beskrivs på olika sätt av olika 

individer var det viktigt att göra en kvalitativ studie. Alltså en studie som ska kunna gestalta 

hur uppfattningen av fenomenet stöd uttrycks av olika individer. Kategorier utformas från 

grunden av de olika uppfattningarna som framkommer ur studien som en typ av gestaltning. 

Hade en kvantitativ studie gjorts hade det räckt med att placera in mätbar data i redan färdiga 

mallar eller svarsalternativ på ett annat sätt (Larsson, 1986). Däremot är det knappast möjligt 

att studera människors uppfattningar i en kvantitativ studie eftersom det handlar oerhört 

mycket om att läsa mellan raderna för att förstå en uppfattning. Eftersom fenomenografin är 

en kvalitativ forskningsansats som riktar in sig på att redogöra för andra individers syn på 

fenomen passar den utmärkt för studien (Larsson, 1986). Fenomenografiska studier utgörs 

oftast av intervjuer enligt Larsson (1986), vilket även denna studie gör, men med en extra 

finess; metoden Stimulated recall. Studien använder sig även av observation då uppfattningen 

av stöd även uttrycks hos de sjungande eleverna i deras sång. I korthet fokuserar 

observationerna på hur elevernas sång klingar, det vill säga hur stödet bär deras ton, samt hur 
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deras kroppar visar genom hållningar, spänningar och avspänningar att de använder det de 

uppfattar som stöd. 

 

Kunskaper om stöd har tidigare beskrivits som både praktiska och teoretiska, därmed valdes 

en metod där det går att höra och se vad informanten uppfattar teoretiskt och praktiskt.  

Stimulated recall är en metod som innebär att filma och sedan intervjua informanterna om vad 

som hände under filmens gång (Nguyen, Mcfadden, Tangen & Beutel, 2013). Studien har gått 

ut på att filma sånglektioner och därefter intervjua sångeleven och sångläraren om hur eleven 

verkar uppfatta stöd då den sjunger. Observationen och intervjun är till för att berika varandra. 

Intervjun spelades in som röstmeddelande på mobiltelefon. Det som inte framkom i tal under 

intervjun gick ibland att analysera med hjälp av observation av filmens händelseförlopp. För 

att klara av att observera hur stöd uttrycks i sång har jag innan analysen av data läst på om 

röstforskning. 

 

4.1. Urval 

Studien syftar till att få förståelse för vilka uppfattningar om stöd som finns hos sångelever på 

gymnasieskolors estetiska program. Eftersom grunden till förståelse av stöd ofta läggs i 

gymnasieåldrarna, då många börjar ta sånglektioner, har jag valt att kontakta gymnasieskolor i 

Norr- och Västerbotten som tillhandahåller kurserna ”Instrument eller sång 1” 

samt ”Instrument eller sång 2” och bett att  få besöka sånglektioner på gymnasienivå. Studien 

är inriktad på gymnasieåldrarna för att koncentrera sig till mitt kommande yrkesliv som 

musiklärare. 

 

Fyra besök har genomförts på två gymnasieskolor i området Norr- och Västerbotten. Sju 

enskilda sånglektioner med fyra olika sånglärare har observerats. Sju elever har intervjuats 

och fyra sånglärare. Utgångspunkten för studien att har varit att få en så stor variationsbredd 

som möjligt. Ju fler observationer  och intervjuer, desto bättre för ett ökat utfallsrum. Däremot 

har det funnits en naturlig tidsram för examensarbetet. Vilket har begränsat antalet till ovan.  

 

4.2. Etiska överväganden 

I mitt examensarbete har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, antagna 

av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Här finns fyra huvudkrav för 

individskydd; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I examensarbetet är jag intresserad av att undersöka 

variationsbredden av uppfattningar om fenomenet stöd hos sångelever på gymnasiets estetiska 

program. Intresset av personerna eller personligheterna som medverkar i studien blir 

sekundärt och därför går det att utlova anonymitet för de medverkande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Däremot kan det vara svårare än vad det låter. Examensarbetet har 

skrivits i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket innebär att det är ett medvetet val att inte 

utlämna detaljer som skulle kunna härledas till informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). En 

problematik förekommer i att det inte finns så många gymnasieskolor i länen som studerats. 

Om någon väldigt enträget vill veta vilka sånglärare deltagit i studien är de av förklarliga skäl 
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inte omöjliga att söka reda på. Eleverna är inte lika lätta att söka reda på eftersom de är fler, 

men inte heller det behöver vara omöjligt att göra. Jag som forskare har valt att bortse från 

könstillhörighet i studien och kalla alla informanterna  i studien för ”hen” så att de ska bli 

svårare att spåra.  

 

Efter val av metod författades ett ”Samtyckesformulär” i enlighet med samtyckeskravet (Bil. 

1).  Detta står för att forskaren ska få samtycke från medverkande i studien och från målsman 

om informanten är yngre än 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen informant var däremot 

yngre än 15 år. I informationskravet beskriver Vetenskapsrådet hur informanter i studien 

måste bli informerade om syftet med studien, vad deras uppgift i studien kommer att vara och 

vilka förhållningssätt som råder vid deltagande. De ska också informeras om att det är 

frivilligt att deltaga och att de får avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Allt detta har uppmärksammats och funnits i åtanke vid författandet av Samtyckesformuläret. 

Tanken med att inte skriva ut mer om syftet med studien på formuläret än att den 

behandlar ”stödet” var att inte pressa informanterna att känna sig förhörda på vad stödet 

innefattar. Grundtanken skulle vara att alla uppfattningar stämmer och att inga uppfattningar 

skulle hämmas. Det var speciellt viktigt enligt Vetenskapsrådet (2002) att skicka 

förhandsinformation till deltagarna i denna studie eftersom deltagarna medverkade direkt i 

observation och intervju. Samtyckesformuläret skickades bifogat i mejl till en sånglärare på 

respektive skola för spridning till eleverna och de berörda sånglärarna som skulle deltaga. 

Samtyckesformuläret finns i Bilagor (Bil. 1).   

 

Det fjärde kravet från Vetenskapsrådet; Nyttjandekravet, beskriver hur forskaren inte får 

använda information som framkommer i studien för andra ändamål än just forskning. All 

information som forskaren får reda på om informanterna i studien ska också förvaras så att 

endast behöriga får ta del av den. I studiens fall är det jag som är behörig, men även min 

handledare för examensarbetet och min examinator.   

 

Deltagande i studien skedde anonymt eftersom viktiga, eventuellt privata fakta, lättare kunnat 

blottats om deltagarna nämnts vid namn. Enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav för 

individskydd (2002) har sånglärarna fått namnen: Sånglärare 1, Sånglärare 2, Sånglärare 3 

och Sånglärare 4 och sångeleverna: Elev X, Elev Y, Elev Z, Elev K, Elev L, Elev M och Elev 

N för att göra dem svåra att spåra. Namnen ger en inblick i vad en informant har för olika 

uppfattningar. De olika eleverna presenteras i resultatkapitlet med stor bokstav på "Elev" och 

sedan efterkommande stor bokstav, exempelvis X. I fortsatt text rörande X används endast 

bokstaven X till nästkommande elev presenteras som Elev K eller någon annan individ. Detta 

för att förenkla för läsaren; där eleven presenteras som Elev handlar det om en ny informant i 

sammanhanget. Sånglärarna kursiveras då jag presenterar dem i sammanhanget och upprepas 

utan kursiverad titel.  
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4.3. Genomförande 

Punkten beskriver vilka metoder som använts för insamling av empiri i undersökningen. 

Avsnittet inleds med Intervju baserad på Stimulated recall, för att fortsätta med Observation 

och avslutas med ett avsnitt om hur transkriptionen gått till: Transkription.  

 

4.3.1 Intervju baserad på Stimulated recall 
Metoderna för studien har varit stimulated recall, intervju och observation. Nedan följer en 

presentation av begreppet stimulated recall vilket är den metod som använts under början av 

intervjutillfällena. Sedan kommer en beskrivning av intervjuformen som använts i 

föreliggande studie. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra transkribering. Dessa började 

med stimulated recall och avslutades med intervju.  

 

Stimulated recall är en metod där forskaren först filmar informanten under ett valt tillfälle för 

observation. Sedan får informanten titta på filmen tillsammans med forskaren för att 

kommentera sitt eget handlande under filmens gång (Nguyen, Mcfadden, Tangen & Beutel, 

2013). Materialet används som stimulans för informantens minne från observationstillfället 

och denne får kommentera det kort efter inspelning för att komma ihåg hur hen tänkte och 

agerade under inspelningen (Haglund, 2003). Stimulated recall har använts i föreliggande 

studie på det sätt att sånglektionerna observerats på plats av mig samt filmats med hjälp av 

kameran på en mobiltelefon. De inspelade filmerna från lektionerna användes för att upptäcka 

synliga uppfattningar i stödarbete som är omöjliga att uppfatta av exempelvis en intervju. 

Filmen var till för att i efterhand stimulera minnet av vad som egentligen hände under 

observationen, vilket hjälper trovärdigheten i intervjun (Bell, 2006). Under intervjuer har 

forskaren och informanten sedan tittat på filmen för att påminna informanten om sitt agerande. 

Informanten fick pausa filmen där den ansåg att den ville kommentera något om sitt 

stödarbete som den kom att tänka på. Ett antal kompletterande frågor ställdes i slutet av 

intervjun (Bil. 2). 

 

”[...]en intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte” (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Syftet med studien har varit att få ett ta del av elevers uppfattningar om fenomenet stöd. För 

att få kunskap om uppfattningarna valdes en kvalitativ och halvstrukturerad intervjuform 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann beskriver den halvstrukturerade 

intervjuformen som en form av intervju som omfamnar informantens livsvärld. Forskaren vill 

förstå hur informanten förstår ett fenomen genom informantens ögon (Kvale & Brinkmann, 

2009). Alla intervjuer i föreliggande studie har gjorts i en levande intervjusituation, enligt 

Kvale & Brinkmann; i verkligheten.  

 

En halvstrukturerad intervju kan enligt Kvale & Brinkmann (2009) förberedas med olika 

upplägg för hur exakt frågorna ska formuleras. För syftet med examensarbetet passade det att 

noga skriva ner vilka frågor som behövde besvaras för att intervjun skulle bli användbar. 

Frågorna ställdes i slutet av tillfället för intervju baserad på stimulated recall för att få en 

sammanfattning av uppfattningarna. Frågestunden inleddes alltid med frågan: ”Vad är stöd?” 
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Sedan kom följdfrågor som:  ”Känns det? - I så fall var/hur?” Resterande frågor användes 

också i intervjuerna med vissa omformuleringar beroende på vad som redan tagits upp eller 

för att precisera något: 

 Hur tyckte du att du använde dig av stödet under lektionen? 

 (Tänkte du på att göra det?) 

 Låter/Känns det annorlunda om du använder stödet på en fras än om du inte gör det? 

 Tycker du att det är mer lätt eller svårt att berätta om vad stödet är?  

 Var du medveten om hur kroppen behöver jobba innan du tog sånglektioner? 

 Hur har du fått stödet förklarat för dig tidigare? (annan skola, kör etc.).  

 

För att under intervjun uppnå ett öppet klimat är det viktigt enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

att inleda på ett sätt som gör att informanten känner sig bekväm inför att dela med sig av sig 

själv. Därför valde jag att försöka ge en kort inblick i varför jag valt att studera stöd straxt 

innan varje intervju baserad på stimulated recall. Jag berättade om att stöd för mig inte är 

något som är självklart att förstå, att jag själv haft svårigheter med att förstå hur det hänger 

ihop och att det till viss del är därför jag intresseras av ämnet. En annan del av introduktionen 

som är viktig för samtalsklimatet enligt Kvale & Brinkmann är att berätta om intervjuns 

upplägg. Upplägget förklarades enligt nedan: informanten får tillsammans med forskaren titta 

på filmen från sånglektionen och  informantens uppgift är att stoppa filmen vid tillfällen då 

den anser att den vill kommentera hur den tänkte i en viss situation kring sitt stöd och 

stödarbete. Därpå följer en sammanfattande frågestund. Kvale & Brinkmann menar också att 

det är viktigt att låta informanten ställa frågor kring upplägget innan intervjun, vilket det gavs 

utrymme för.  

 

Eleverna har fått titta på filmen från deras sånglektioner och ge spontana kommentarer om 

stöd och kommentarer om deras eget stödarbete under tiden i enlighet med stimulated recall. 

När filmen tog slut har eleverna svarat på några sammanfattande frågor som gett en hint av 

deras uppfattningar om stöd. En del uppfattningar har varit väldigt tydliga medan andra har 

fått läsas mellan raderna. Spontana kommentarer har ofta varit saker de tagit för givet om 

stödet, därmed en uppfattning (Larsson, 1986). Flera uppfattningar ligger förmodligen 

fortfarande dolda under andra lager av uppfattningar och erfarenheter om stödet. På det sättet 

har en slags mellanväg mellan en strukturerad och en mer öppen intervjusituation använts 

eftersom syftet krävde svar på specifika frågor för analysen, medan informanten skulle få 

tänka och resonera fritt och inte känna sig låst av frågeformuleringar i och med användandet 

av Stimulated recall (Kvale & Brinkmann, 2009). Stimulated recall står för det öppna i 

intervjusituationen och frågorna i slutet som den mer strukturerade delen av intervjun. 

 

Det gick alltså ut på att eleven skulle kommentera sitt eget stödarbete och berätta om sin 

uppfattning om stöd. Under intervjuerna med sånglärarna skulle sånglärarna kommentera 

elevernas stödarbete. Vid intervjuer av Sånglärarna talade vi utifrån hur sångläraren tänkte att 

eleven förstod stödet. Dessa intervjuer kom inte att användas i resultatet då jag var i tidsbrist 

och det kändes långsökt att få med uppfattningar från lärarna om hur eleverna uppfattar stödet. 

De hade blivit en slags mellanhand vilket inte är att föredra.  
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4.3.2 Observation 
En uppfattning är någonting som vi människor inte alltid kan beskriva i tal, däremot kan 

uppfattningar komma till uttryck på andra sätt. Uppfattningar ligger bakom det som händer 

när vi människor utför något, allt vi gör grundas på någon slags uppfattning och  kunskaper vi 

samlat på oss (Larsson, 1986 genom Marton & Svensson, 1978). Därför har det känts extra 

viktigt i studiens fall, där jag söker just olika uppfattningar om stöd, att använda observation 

som en metod som kompletterar intervjuer, eller vice versa. Observation ger ett helt annat 

resultat än intervjuer, vilka inte kan återge vad som faktiskt sker i en situation på samma sätt 

som en observation kan (Bell, 2006). 

 

Observation är inte en enkel metod och Judith Bell (2006) beskriver i Introduktion till 

forskningsmetodik att forskaren bör tänka efter noga innan metoden utses för studien. 

Observationer kräver noga planering om forskaren vill veta ungefär vad den kommer att ge 

för resultat. Som sångerska och blivande sångpedagog har en förmåga att observera stöd övats 

upp genom att titta på hur kroppen rör sig vid stödarbete tillsammans med lärare. I 

föreliggande studie har observationerna varit av strukturerad form på det sätt att syftet med 

observationerna var bestämt innan de ägde rum (Bell, 2006). Syftet var att visa uppfattningar 

om stöd hos eleverna som synliggjordes vid sång och sånglig aktivitet under sånglektioner. 

Observationen kompletterade i många fall det informanten berättade under intervjun. Som 

observatör har jag varit objektiv och inte deltagande i observationen. Om forskaren blir 

partisk kan det leda till att resultatet påverkas (Bell, 2006).  

 

Enligt Bell (2006) filtrerar vi innehållet i hjärnan när vi observerar och ger det våra personliga 

tolkningar oavsett om vi vill det eller ej. Därför är det extra viktigt att vara medveten om 

precis vad som ska observeras samt hur det är mest fruktbart att arbeta med analys av 

observation (Bell, 2006). Att ha ett kodspråk eller en mall av något slag för att känneteckna 

olika beteenden kan vara bra för strukturen under observation (Bell, 2006). I examensarbetet 

rörde det sig om att titta på följande saker: 

 Hur arbetar eleven stödmässigt vid uppsjungning? (då de ofta påminns om att arbeta 

med stöd) 

 Hur arbetar eleven stödmässigt mitt i en vanlig sång? 

 Rör sig magen? 

 Anspänner eleven irrelevant muskulatur för stödarbetet? 

 Revbenens rörelse vid in- och utandning under sång 

 Hur låter sången? Låter den stabil och kontrollerad? Låter den svajig?  

 

4.3.3 Transkription 
Alla elva intervjuer har transkriberats med fonts och färgkoder som avser att göra det lättare 

att analysera materialet. Analysen började smått under transkriptionen. Vid transkription 

synkroniserades till en början röstinspelningen från intervjun till filmen från observationen. 

Men då jag insåg att detta var mycket tidsödande, slutade jag med det. Däremot 

synkroniserades ljud och bild av detta slag under analys av intervjuerna. Inget av de 
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transkriptionsprogram som prövades kunde synkronisera dessa två källor. Transkriptionen 

gjordes i Microsoft Office Word. Dialektala ord och uttryck från citaten har tagits bort vid 

presentation i resultatkapitlet med avseende på informanternas anonymitet. Detta för att 

personerna ska blir svårare att spåra, samt för att det ska bli mer läsarvänligt. Vid 

presenterade citat i texten kan tecknet [...] förekomma. Det betyder då att citatet är reducerat 

från text som har ansetts vara onödig att ha med. Ofta har det kommit ord när informanten 

tänkt vad den ska svara som inte är relevanta för själva svaret, utfyllnadsord. Väldigt korta 

svar från mig som intervjuare i transkriptionerna i form av ”Mm”, ”Ja”, ”Nä”  har ibland tagits 

bort när informanten gjort längre utlägg. Även vissa ovidkommande upprepningar av ord från 

informanter eller mig som intervjuare har tagits bort. I vissa fall har parenteser infogats i 

transkriptionen, dessa kommenterar analys av situation, vad informanten gör, eller andra 

förtydliganden.  

 

4.4.  Analys 
I analysen presenteras hur fenomenografin använts i sökandet efter kunskap om de olika 

uppfattningarna av stöd och tillvägagångssättet för att söka reda på dessa uppfattningar. I det 

sista avsnittet under denna rubrik presenteras tre huvudrubriker som används i analysarbetet 

av data lite närmare: ”Språkliga uppfattningar”, ”Uppfattningar i handling” och ”Motsägelser 

mellan uppfattningar”. Under Språkliga uppfattningar finns tre underdelningar: Vad är stöd?, 

Förutsättningar för stöd och Hur påverkar stöd? - under dessa tre presenteras de språkliga 

uppfattningarna i kvalitativt skilja kategorier. Under uppfattningar i handling presenteras 

uppfattningarna direkt i underrubrikerna: 5.2.1 Svårreglerat vid staccato, 5.2.2 Lättarbetat vid 

förståelse av förväntan, 5.2.3 Förberedelse, 5.2.4 En hel röst, 5.2.5 Andningen sker 

automatiskt, 5.2.6 Stödrörelser, 5.2.7 Nödvändigt och 5.2.8 Muskelarbete. Enligt Mun Ling 

(2014) hävdade Ference Marton under en föreläsning i Hong Kong 2009 att vi lär oss förstå 

fenomen genom att kontrastera dess egenskaper mot andra egenskaper. Ett exempel på det är 

att stöd är sega muskelrörelser i magen, genom att kontrastera det mot att det är statiskt 

spända muskler i magen förstår vi mer om vad fenomenet inte är, allstå avgränsas fenomenets 

räckvidd något (Mun Ling, 2014).  

 

4.4.1 Uppfattningar om stöd 
Studien har frambringat 21 uppfattningar om stöd, tretton av dessa har framkommit genom 

analys av de sju elevintervjuerna och åtta av de sju observationerna av filmerna som spelats in. 

Dessa uppfattningar är uppdelade i kategorier i resultatkapitlet. En kategori innefattar 

uppfattningar där en uppfattning är en gradvis variant av en annan. De går in i varandra och är 

nära besläktade. Kategorierna däremot har utkristalliserats genom att de ska gå att ställa mot 

varandra, det ska inte gå att få en gradvis övergång mellan de olika kategorierna (Larsson, 

1986).  

 

Uppfattningarna har framträtt på följande vis. Uppfattningarna i intervjuerna har färglagts för 

att sticka ut i texten under läsning av intervjuerna. Det arbetet började redan under 

transkriptionen. Sedan har intervjuerna lagts åt sidan ett tag och jag har arbetat med annat. För 

att inte förlora fattningen om vad en uppfattning är har denna text ofta kommit att läsas: 
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 Uppfattningen står ofta för det som ar underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte 

 kan sägas, eftersom det aldrig varit föremal för reflektion. De utgör den referensram inom 

 vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger vara resonemang. 

 (Marton och Svensson, 1978) ur Larsson (1986) s.21.   

Intervjuerna har sedan plockats upp igen för analys av uppfattningar. Intervjun har lyssnats på 

igen otaliga gånger för att höra tonfall vid passager i transkriptionerna som varit svåra att tyda. 

De har även lyssnats på synkroniserat till filmen för att verkligen hänga med i vad 

informanten talar om. Uppfattningarna har till slut skrivits upp på lappar som gulmarkerats 

för ”Språkliga uppfattningar”. Dessa har sedan grupperats i liknande uppfattningar, nära 

varandra med häftmassa på en vägg. Dessa uppfattningar har alltså gått lite in i varandra och 

sedermera bildat en uppfattningskategori. Uppfattningar i handling har framkommit genom 

observationer av filmerna från sånglektionerna. Detta har observerats:  

 Hur arbetar eleven stödmässigt vid uppsjungning? (då de ofta påminns om att arbeta 

med stöd) 

 Hur arbetar eleven stödmässigt mitt i en vanlig sång? 

  Rör sig magen? 

 Anspänner eleven irrelevant/motarbetande muskulatur för stödarbetet? 

 Revbenens rörelse vid in- och utandning under sång 

 Hur låter sången?  

 Hur fungerar andningen?  

De uppfattningar som framkommit har ofta varit underförstådda i elevernas kroppar. 

Anteckningar har förts vid observation utan direkt effektiv kodning, kommentarer om hur 

eleven arbetar med stödet har skrivits ned och sedan sammanfattats till en kortare ”kod”. 

Dessa koder eller korta sammanfattningar av uppfattningar eller beteenden i elevernas 

kroppar har sedan skrivits ned på likadana lappar som för Språkliga uppfattningar, men 

rosamarkerats för en uppfattning i handling. Lapparna har på samma sätt som de lappar för 

Språkliga uppfattningar placerats nära varandra för en gradvis förändring mellan dem, med ett 

nära släktskap. Utifrån dessa grupperingar har uppfattningarna sedan framträtt och 

sammanfattats i resultatkapitlet. De kontrasterande uppfattningar som presenteras sist i 

resultatet är de som inte kunnat placeras in under uppfattningar om stöd. De har inte beskrivit 

fenomenet stöd. De presenteras genom att ställas mot varandra. Rubriken uppstod genom att 

en elevs språkliga uppfattningar ställdes mot dess uppfattningar i handling till en början. 

Sedan har även alla elevers språkliga uppfattningar kunnat ställas mot varandra samt även 

uppfattningarna i handling. Detta hade kunnat utvecklas i en ytterligare studie om 

uppfattningar i stöd.  

 

4.4.2 Varianter av medvetandegrad 

Med ledning från Larssons artikel om Kvalitativ analys, exemplet fenomenografi (1986) har 

kategorier utkristalliserats under analys av de genomförda intervjuerna och observationerna. 

Tre stora rubriker har bildats under resultatkapitlet där uppfattningarna 

presenteras: ”Språkliga uppfattningar”, ”Uppfattningar i handling” och ”Motsägelser mellan 

uppfattningar”. ”Språkliga uppfattningar” representerar teoretiska uppfattningar och är vad 

eleven anser sig veta om stöd vad framkommer av studien. Det går även att kalla det 
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faktakunskaper eller epistemologisk kunskap, se Bakgrundskapitlet under rubriken ”Kunskap 

i musicerande och sång”. ”Uppfattningar i handling” beskriver uppfattningar och kunskap om 

stöd i användning. Dessa har uppträtt hos eleven under observationstillfällena och på filmerna 

som spelats in under dessa. Kunskaperna eller uppfattningarna som synts under observation 

kallas för techne och fronesis. Se bakgrundskapitlet under rubriken ”Kunskap i musicerande 

och sång”. Rubriken ”Motsägelser mellan uppfattningar” beskriver vilka uppfattningar om 

stöd som motsäger sig varandra. Dessa är kontrasterande uppfattningar till stöd. En 

kontrasterande uppfattning ska förstås som en uppfattning om ett annat fenomen än det 

avsedda, uppfattningen att muskelaktivitet är detsamma som ett statiskt muskelarbete är 

exempel på en kontrasterande uppfattning. Denna typ av uppfattningar kategoriseras som 

motsägelser mellan uppfattningar. Därför ska en kontrasterande uppfattning inte förstås som 

en kritisk skiljd uppfattning från en annan gällande uppfattning om stöd (Marton & Booth, 

1997).  

  

5. Resultat  
Uppfattningar hör som bekant till andra ordningens perspektiv eftersom de beskriver hur 

fenomenet ter sig, och därmed uppfattas av en annan individ. En uppfattning är något 

individen tillägnat sig genom förvärvande av kunskaper om fenomenet, därav är det 

underförstått för individen. En uppfattning måste därmed läsas in mellan raderna under 

intervjuer och observationer. Även om en fenomenografisk analys inte tar hänsyn till djupare 

bakgrund som uppväxt eller barndom hos eleven med uppfattningen (Larsson, 1986). Vad är 

det egentligen informanten menar med det hen säger eller uttrycker kroppsligt?  (Larsson, 

1986 ur Marton och Svensson). I föreliggande studie har materialet varit i fokus, lagts åt sidan, 

för att sedan komma i fokus för avkodning igen. Intervjuerna har transkriberats, lyssnats på 

tillsammans med filmen på datorn otaliga gånger. Filmerna har varit i fokus, lagts åt sidan för 

att sedan tas upp och observeras på nytt. Sedan har de kommit i blickfånget igen för att jag  

inte ville missa uppfattningar i handling. Tillslut har ett utfallsrum av uppfattningar framträtt.  

 

Uppfattningarna som framkommit har kategoriserats enligt fenomenografisk analysform 

(Larsson, 1986) så att de är förenklade för läsaren. Under uppfattningen eller kategorin finns 

ett variationsutrymme som betyder att olika nivåer av djupförståelse för uppfattningen finns 

under alla uppfattningar. I kategorin för uppfattningen presenteras exempel att så att 

uppfattningen eller kategorin tydliggörs (Larsson, 1986). En informant är inte bunden till att 

ha endast en uppfattning om stöd, utan kan ha flera samtidigt. Inom fenomenografin talas det 

om hierarkier i uppfattningar och strukturella aspekter hos ett fenomen. Inlärningsstadierna 

hos fenomenet stöd sker i en ordning av en struktur som är speciell för inlärningen av just 

fenomenet stöd (Larsson, 1986). Det innebär att en individ kan ha flera uppfattningar om 

fenomenet på samma gång. En individ kan utöka sitt sätt att se på ett fenomen genom att 

uppleva det på fler sätt och därmed få mer komplex, eller specifik bild av fenomenet (Marton 

& Booth, 1997). Individer som utvecklar en rik variation av uppfattningar genomgår en 

progression i en slags hierarki, vilket är den viktigaste delen i lärande (Marton & Booth, 

1997). De språkliga uppfattningarna under rubriken Språkliga uppfattningar har kommit fram 

genom analys av intervju och uppfattningarna i handling som står skrivna under rubriken 
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Uppfattningar i handling har kommit ur observation av sånglektionerna. De Språkliga 

uppfattningarna kommer att ta större plats i resultatet än Uppfattningarna i handling eftersom 

observationerna kompletterar de Språkliga uppfattningarna med uppfattningar som inte 

kunnat uttryckas vid tal. Uppfattningarna i handling presenteras därför sammanfattat. 

Uppfattningarna som framkommit under Språkliga uppfattningar har enligt fenomenografisk 

analys placerats in under tre rubriker: Vad är stöd?, Förutsättningar för stöd och Hur 

påverkar stöd? Själva uppfattningarna kategoriserade presenteras sedan under dessa. ”Vad är 

stöd?” presenterar dessa kategorier av uppfattningar: En känsla, En nödvändighet och Kraft. 

Under ”Förutsättningar för stöd” har dessa kategorier placerats: Andningsmuskulatur, Anpassa 

stödmängd, Förberedelse, Kroppshållning, Per automatik eller träning och Stödrörelser. 

Kategorierna under ”Hur påverkar stöd?” är Stödet gör att sången låter bra, Kontroll, Stöd 

uttrycks som tillgång på luft och Fel stöd = Halsont. 

 

I utdrag från intervjuer används ibland text inom parentes som förtydligar vad eleven 

gör/visar eller hur en person säger något. Kursiva ord i citat är betonade ord. Kursiva ord i 

inledningstexten är av betydelse för kategorins innehåll. De olika eleverna presenteras med 

stor bokstav på ”Elev” och sedan efterkommande bokstav, exempelvis Elev X. I fortsatt text 

rörande X används endast bokstaven X till nästkommande elev presenteras som Elev K eller 

någon annan. Detta för att förenkla för läsaren, där eleven presenteras som Elev handlar det 

om en ny informant i sammanhanget. Sånglärarna kursiveras då jag presenterar dem i 

sammanhanget och upprepas utan kursiverad titel.  

 

5.1. Språkliga uppfattningar 
Inom detta avsnitt presenteras de uppfattningar i kategorier som ställer sig mot varandra som 

framkommit ur intervjuerna. Kategorierna av uppfattningar består av fenomen som relaterar 

till stödet eftersom det är svårt att prata om stöd som ett fenomen. Uppfattningar om stödet 

kommer fram genom att eleverna uttrycker saker som är närliggande och relaterar till stödet.  

En kategori innefattar uppfattningar där en uppfattning är en gradvis variant av en annan. De 

går in i varandra och är nära besläktade. Kategorierna däremot har utkristalliserats genom att 

de ska gå att ställa mot varandra, det ska inte gå att få en gradvis övergång mellan de olika 

kategorierna (Larsson, 1986). En elev som tillägnar sig flera av kategorierna får större 

kunskap om stödet. De avsnitt som kategorierna står under är Vad är stöd?, Förutsättningar 

för stöd och Hur påverkar stöd?. Under ”Vad är stöd?” står kategorierna En känsla, En 

nödvändighet och Kraft. Under ”Förutsättningar för stöd” finns kategorierna 

Andningsmuskulatur, Anpassa stödmängd, Förberedelse, Kroppshållning, Per automatik eller 

träning och Stödrörelser och under ”Hur påverkar stöd?” har dessa kategorier placerats in: 

Stödet gör att sången låter bra, Kontroll, Stöd uttrycks som tillgång på luft och Fel stöd = 

Halsont. Avsnittet avslutas med en presentation av uppfattningarna i en hierarkisk ordning: 

Hierarkier i Språkliga uppfattningar. 

 

5.1.1 Vad är stöd? 

Under denna rubrik presenteras de uppfattningar som förklarar hur en elev beskriver vad stöd 

är. Uppfattningarna är: En känsla, En nödvändighet, Kraft. Under var och en av dem finns en 
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variationsbredd av uppfattningar inom kategorin, uppfattningarna är inte helt lika men så pass 

lika att de går att kategorisera i samma kategori.  

 

En känsla  

Denna kategori av variationer uppfattningar beskriver upplevelsen av att känna stödet. Den 

tar upp ord som beskriver var stödet är situerat i kroppen. Samtliga elever fick svara på om 

stöd känns och i så fall var/hur. En del svarade att det kändes i hela magen, medan andra 

uttryckte att de kände det i exempelvis nedre delen av magen och i sidorna av magen, 

flankmuskulaturen. Någon kände det i hela bålen och i ryggslutet. Det var ingen elev som 

ansåg att stödet inte kändes alls, däremot kom inte alla svar direkt utan några elever var 

tvungna att tänka efter på var det kändes. Uppfattningen visar alltså på ett ganska brett 

variationsutrymme. Nedan följer några exempel på hur elever uttryckt sig angående var stödet 

känns. Ur intervjun med Elev X: 

 - Känns stödet? 

 X: Ja, det gör det. 

 - Och hur eller var...? 

 X: Det är som att man, man känner ju när man tar i från själva magen. Det känns ju i hela 

 magen när du tar i från stödet. Det spänns åt litegrand nästan på nåt sätt. 

X förklarade en spänning i hela magmuskulaturen. Elev L talade under intervjun om att stödet 

kändes i ”stödpartiet”, i ”magen”, hen höll också händerna i sidorna för att känna var stödet 

var någonstans under sånglektionen. Hen förklarade i intervjun att hen tyckte det var skönt att 

hålla i sidorna för att veta att stödet var med. Ur intervjun med L: 

 - Var känns det i så fall? 

 L: Jo, det känns i magen. Eh, åsså känns det i... ja det känns ju i att, det... att det... man har 

 användning av det, alltså det känns ju i rösten också när man använder det. Eh, att det blir 

 bättre. Mer stabilt, men det är ju i magen som man använder det, eller jag använder det, och i  

 sidorna av höften typ. (Menar sidorna av magen, flankmuskulaturen).  

 - Mm, var i magen? 

 L: Eh, såhär i undre, nedre delen av magen. Inte vid revbenen utan i, under naveln typ. 

L verkade lite ambivalent i var stödet egentligen kändes någonstans vid en snabb anblick, 

men tycks ha kommit fram till att det för hen kändes i nedre delen av magen och i 

flankmuskulaturen.  Elev Z uttryckte sig såhär: 

 - Vad sker, vad händer i kroppen när du tar en, vi säger en hög och stark ton eller fras? 

 Z: Ja alltså, man känner ju den i hela kroppen liksom, eller hela torson i alla fall.  

 - Mm 

 Z: Och det är väl för att man använder typ, eller ja, jag gör ju det i alla fall. Jag vet inte 

 riktigt hur det är men, jag använder i stort sett varenda muskel jag har typ. 

Z hade även uppfattningen om att stödet sitter vid diafragman, men visade här att stödarbetet 

känns på betydligt fler ställen. En elev uppfattade det som att stödet bara kändes i nedre delen 

av magen. Utdrag från intervjun med Elev M: 

 - Vad behövs för att stödet ska fungera av dig och din kropp? 

 M: Jag tror att det är ganska mycket i huvudet, att man tänker; ”nu måste jag använda det, 

 nu måste jag tänka på att trycka till”, typ, ställa in sig på det. 

 - Mm, var trycker man till då? 

 M: Magen. 
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 - Mm, Var i magen? 

 M: Längre ner i magen 

 [...] 

 M: Så man inte kväver sig själv typ... om man spänner hela magen blir det som ”uuh” 

 (spänner eller låser magen till ett statiskt stöd). 

 - Mm, då blir det lite stumt. 

Senare under intervjun svarade eleven på om hen bara kände stödet i nedre delen av magen, 

varpå eleven svarade ”Jag tror det.” Svaret tyder på att eleven inte riktigt tänkt efter och kan 

därför kategoriseras som en uppfattning. Denna kategori har alltså innefattat uppfattningar om 

var stödet känns eftersom samtliga deltagare svarade att det kändes någonstans. Var det 

kändes någonstans verkar variera en del från individ till individ, även några av deltagarna 

verkar ha uppfattat detta. 

 
En nödvändighet 
Denna uppfattning delade flera elever uttalat eller icke uttalat. Att stödet var nödvändigt vid 

sång. Elev L sade när vi pratade om hur det var när hen började ta sånglektioner: ”[...]och då 

blev det ju mycket fokus med stödet i början för att, det är ju en stor, central del i sången.” 

Sedan även: 

 - [...]hade du sjungit innan också? I typ kör eller nånting? 

 L: Jo, jag har ju sjungit mycket. 

 - Hemma kanske? 

 L: Jo, ända sen jag var liten så att det har ju som kommit automatiskt på det viset, för att det 

 går inte att sjunga utan magen... tycker jag. 

Eleven visade en uppfattning av att magen och stödet är avgörande för sången då hen bland 

annat sa att det inte går att sjunga utan magen. Elev N förklarade att det var helt nödvändigt 

att använda stödet för att ens kunna sjunga en del passager som hen sjöng under sin 

sånglektion: ”Och så sen även långa frasen där... Det är liksom, jag måste använda stödet där 

för att klara av att sjunga det.”  Elev Z sa: 

 Z: Alltså, jag skulle säga att det (stödet) är liksom. Först och främst skulle jag vilja säga  att 

 det är matviktigt, men det är inte alltid man tänker på det. Alltså för att det är som...  I alla fall 

 när man har kört ett tag, jag vet inte riktigt... men tillslut så känns det i alla fall ganska 

 naturligt att man använder sig utav av det så jag brukar inte tänka på det så mycket när jag väl 

 sjunger, alltså såhär en hel låt. 

 - Nej 

 Z: Så det här med att när man väl gör det så går det ju i regel alltid bättre! 

Z upplevde alltså stödet som helt nödvändigt för sången eftersom hen tyckte att det alltid blev 

bättre att sjunga med stöd än utan. Hen använde även ordet ”matviktigt” om stöd i sång, vilket 

får kopplas till att det är viktigt, kanske grundläggande för att sången ska fungera.  

 

Kraft  
Några elever uppfattade stödet som en kraft som gör att sångaren orkar ta i.  

I början av intervjun med Elev Y reflekterade eleven högt om vad stöd är för hen:  

 Y: Kan man inte tänka... att man har stödet för att [...] För att kunna trycka ut sin  lite starkare 

 röst, typ.  

 - Just det 
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 Y: Jag vet inte vad man ska säga. 

 - Ja 

 Y: Ja, men man får ju det, hör man ju bara på namnet ”stödet” att det... gör så att man 

 orkar ta i. Man kan få fram en annan slags röst, bröströsten, bättre. Och typ få även typ 

 huvudklang och såna saker för att man orkar ta i. Och ta in luft och såna saker. 

Y beskriver stöd som någon slags kraft som hjälper sångaren ta i. När vi börjat titta på filmen 

sade eleven: ”Och sen att man använder sig av stödet i typ allt man gör. Eh... man typ lutar sig 

bak på det för att, det blir som att man får lite mer kraft och luft och... ja.” Några ord som 

sammanfattar denna kategori är kraft och ta i.  

 

5.1.2 Förutsättningar för stöd 
Beskriver de kategorier av uppfattningar som förutsätter att stödet fungerar. Kategorierna som 

tas upp är: Andningsmuskulatur, Anpassa stödmängd, Förberedelse, Kroppshållning, Per 

automatik eller träning och Stödrörelser.  

Under var och en av dem finns en variationsbredd av uppfattningar inom kategorin, 

uppfattningarna är inte helt lika men så pass lika att det finns en gradvis förändring mellan 

dem inom kategorin. 

 
Andningsmuskulatur 
Ett par elever visade tydligt i ord uppfattningen av att stöd är muskler som hjälper till med 

andningen i sång. Att stödets funktion är att hjälpa till vid andningen. Elev N sade såhär:  

 - Vad är stödet? 

 N: Ja, det är väl musklerna här som...  

 - I sidorna 

 N: ja, i sidorna och så här som liksom hjälper till med andningen å... 

 - Mm 

 N: Det är väl den funktionen det har. 

Elev Z förklarade vad stödet är:  

 Z: Å det är ju då... eh... muskler egentligen. 

 - Aa 

 Z: Typ som stabiliserar luftens väg in och ut! 

Kort och gott uppvisade eleverna uppfattningar om att stödet är muskler som hjälper till med 

andningen vid sång.   

 
Anpassa stödmängd 
Flera elever talade om att det behövs ”mer” stöd när det blir högre toner. En del talade 

om ”hur mycket” stöd som behövs för att klara ett visst ställe i låten. Låten Elev M sjöng är en 

pop-låt som kräver någon typ av bröströst på höjden.  

 - Hur tycker du att du använder dig av stödet i den här låten, hittills om vi tänker på det  vi 

 har sett? 

 M: Mm... Ja... Det känns som att det, det behövs ju mer när det blir högre toner. Men man 

 får inte glömma bort det på de mörka, jag är ju inte en mörk röst egentligen, så det 

 behövs som nåt sorts, fast det är inte på samma sätt som när man sjunger högt.  

Eleven reflekterade över att det behövdes stöd även på de lägre partierna i låten och tänkte att 

det inte var samma typ av stödarbete som när hen skulle sjunga krävande toner på höjden. Det 
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fanns enligt M grader av stödarbete. Senare under intervjun kompletterade hen med dessa ord: 

 - Är det lätt för dig att hitta stödet? 

 M: Ja, det tycker jag, men man måste ju anpassa det till vad man ska sjunga. 

”[...] man måste ju anpassa det till vad man ska sjunga.” Var ord som kom väldigt naturligt 

för M och därmed en garanterad uppfattning. Elev N sjöng en låt där stöd skulle ansättas på 

varje ord i början av första versen, någonting hen inte var så van vid.  

 N: När jag i början där sjunger med stödet på varje typ ord... (studsar). 

 - Mm 

 N: Eh, det är, det jag tycker är lite svårt är att liksom veta... alltså hur mycket jag ska ha för 

 att det inte ska låta skrikigt. 

 - Aha! Just det! 

 N: För att ibland så känns det som att, bara ”Ös på med stöd!” Å så ba... låter, blir det för 

 mycket typ. 

 - Okej 

 N: Å så, hitta balansen där. 

N insåg problematiken med att det går att reglera stöd, det var svårt för hen att veta hur 

mycket det skulle behövas av kroppen. Även Elev Z var inne på en liknande uppfattning där 

hen skulle sjunga ett hoppigt parti i en låt. Tonerna gick upp och ned och skulle samtidigt 

ansättas med stöd på varje ton. Hen upplevde att det blev svårt att sjunga det med rätt 

dynamik. Z har lätt att hitta stödet i sång och använder ibland ett ganska hårt eller arbetsamt 

stödarbete. Elev Y och många andra elever uppfattade det som att stödet behövdes mer vid ett 

högt tonläge än i ett mer bekvämt. Vid en passage i låten de övade på under sånglektionen där 

tonhöjden blev markant högre, tonerna längre och hopbundna sade Y: 

 Y: Här är ett ställe som om man typ hade kunnat låten lite bättre, om man hade tagit i och man 

 hade använt sig av stödet väldigt mycket.  

 - Jaa 

 Y: För att dels blir det mycket högre och,  jag vet inte... men jag tänker bara att det är  

 kanske där man skulle använda stödet mer. 

Y kände på sig att det skulle krävas mer stödarbete om hen hade kunnat hur låten gick på 

detta ställe. Hen kände det i kroppen, men hade inte reflekterat så långt om varför. Ibland 

blandade eleverna in röstfunktioner i denna uppfattning, som att bröströst i högt läge krävde 

mer stödarbete än huvudklang i högt läge. Uppfattningar inom denna kategori var också att 

stödet inte är lika viktigt i huvudklang som i bröströst. Alla dessa reflektioner rör att 

stödmängden går att anpassa efter det som ska sjungas. 

 
Förberedelse 
Att vara förberedd på hur sångaren ska använda stödet innan sång var något som några elever 

hade en uppfattning om. Elev M pratade om att stödarbete ska vara planerat, att det gäller att 

vara förberedd mentalt och att spänna magen innan frasen ska sjungas. 

 - Hur känns det där då? Hur spänner du? (Syftar på hur det känns i magstödet). 

 M: Ja, nedre delen av magen. 

 - Ja, går det liksom snabbt eller långsamt eller? 

 M: Det... jag brukar tänka på att det är lättast att lägga in nån, om man ska,  ja men 

 speciellt om man ska vet att man ska sjunga högt å typ trycka till innan man börjar så det 

 redan innan är med. 

 - Just det. 
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 M: Ungefär det. Kan man känna sig säkrare på att träffa rätt ton. 

Hen beskrev att det finns en kontroll i att spänna magmuskulaturen innan hen vet att hen ska 

sjunga en hög, stark ton. Även Elev Z förklarade samma sak under intervjun. Elev M beskrev 

även att det är viktigt att vara mentalt inställd på att använda stöd: 

 - Vad behövs för att stödet ska fungera av dig och din kropp? 

 M: Jag tror att det är ganska mycket i huvudet, att man tänker; ”nu måste jag använda det, nu 

 måste jag tänka på att trycka till”, typ, ställa in sig på det. 

Den mentala förberedelsen av att använda stödet verkar vara något som några elever 

uppfattade som viktigt vid stödanvändning.  

 

Kroppshållning 
Flertalet elever har talat om hållning under intervjuerna. Olika sätt att uppfatta hur stöd och 

hållning fungerar och att de korrelerar har framkommit. Elev Y sade att det inte går att 

stå ”hursomhelst” för att få tag i stödet. Att Y blivit mer mån om att värma upp kroppen innan 

sång sedan hen börjat ta sånglektioner och förstå mer om stödet. Elev N upplevde ett problem 

med att hakan ville skjutas framåt, uppåt vid sång. En sträckning av halsen uppåt skedde 

följaktligen. Det var något N och Sånglärare 4 arbetade med att korrigera. N uppfattade alltså 

att huvudet inte skulle luta uppåt vid sång och under den observerade sånglektionen pratade 

elev och lärare om att huvudet skulle gå ”i linje med ryggraden”. Sånglärare 4 förtydligade 

även att huvudet inte gör det egentligen, men att det är ett sätt att förklara så att det lättare går 

att förstå hur huvudet ska placeras. Under intervjun prövade N att göra en 

sånguppvärmningsövning som genomfördes under sånglektionen för att skapa en inblick i vad 

N tänkte om stödet när hen gjorde den. När eleven efteråt reflekterade över hur hen tyckte att 

det gick att prova den under intervjun kom svaret:  

 N: Jag höll hållningen och ljudet och sen då kunde jag liksom när jag skulle använda 

 stödet, [...] jag hade liksom satt hit huvet så det var liksom... 

 - (Skratt) Det satt där det skulle. 

 N: Så att det var lätt. Men det är ju lite det tror jag, för jag vet inte riktigt var jag ska ha 

 huvet så att det blir lite kaos, så påverkar det resten kanske.  

N verkade mena att hållningen kunde ge komplikationer för resten av sången och eventuellt 

stödarbetet. Efter en stund gjorde jag och N om samma uppvärmningsövning och jag frågade 

hur hen upplevde att det gick denna gång. Svaret blev:  

 N: Det känns som att det flödar bra, jag har en bra hållning. Det händer lite med  klangen, tror 

 jag alltså, eller alltså det blir ju annat... 

 - ... Om du rör på huvet menar du? 

 N: Eller alltså, det beror ju på hur jag sjunger det, det låter ju annat om jag står såhär än om 

 jag står så (visar upp och ned med hakan). 

 - Ja. 

 N: Å, jag får lite mer typ kontroll på intonation med stödet typ. 

 - Aa. 

 N: Kanske, om allt är som det ska, alltså om det står still häruppe (menar att huvudet och 

 hakan hålls på plats), sen då när jag använder stödet styr det liksom allt, lite, alltså inte allt, 

 men det styr. Det blir lättare å ha det som typ motor ungefär! 
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N talade alltså om att hen uppfattade det som att om hållningen var rätt var det lättare att 

använda sig korrekt utav stödet. Hen talade även om att luften strömmar bättre vid gott 

stödarbete. Även Elev K uttalade sig om att hållningen påverkar stödet: 

 K: Hur man står också, hjälper stödet. 

 - Vad ser du då på filmen? 

 K: När jag försöker få i magen så rör jag mig mycket. (Ta i med magen). 

 - Aa. Precis. Man ser att du tar i där i slutet av frasen, då behövde du ta till nåt extra.  

 K: Ja, få resten av luften... 

K reflekterade högt om att hur sångaren står också hjälper stödet. K såg under filmen hur 

mycket hen rörde sig med andra delar än stödet när det blev svårare passager i sången.  

Även Elev L talade om hur hen upplevt att arbeta med stödet har hjälpt hen att placera käken 

bättre:  

 L: För att, jamen också det här med käken, jag har ju lite problem med att jag skjuter fram 

 käken och det är ju också sånt som har, eh... som jag gjorde ännu mer förut. 

 - Mm 

 L: Så att stödet har ju hjälpt mig mycket.  

 - Mm, även för det? 

 L: Jaa, det tycker jag absolut. 

Det verkar som att L kopplar rätt inställning av käken till ett gott stödarbete. Att stödarbetet 

hjälpt till med att få bättre hållning och därmed en bättre inställning av käken. Däremot 

nämner aldrig eleven ordet hållning i detta fall, så det är inte säkert att hen är medveten om att 

hållningen spelar en roll i detta. Men i så fall är det en gradvis förändring inom denna kategori 

som kan ske för L. Eleverna under denna kategori har visat uppfattningen om att stödet och 

hållningen påverkar varandra.  

 
Per automatik eller träning 
Denna kategori behandlar uppfattningar om att stödet kan hittas automatiskt eller genom 

träning. Elev X menade att det verkar vara väldigt lätt för vissa att hitta stödet då de sjunger 

medan andra får träna mer på att hitta det: 

 -... Tror du att man kan... missuppfatta stödet på något sätt?  

 X: Ja, alltså det är inte en självklarhet för exakt alla kan jag tänka mig. Vissa hittar ju det 

 automatiskt, de har det där automatiskt. 

 - Mm 

 X: Och vissa kanske behöver jobba mer för att känna sitt magstöd och hitta det...  och 

 vissa kanske, de sjunger kanske med halsen i stället för magen... 

Elev L ansåg att hen automatiskt hittar stöd vid sång: 

 - Är det lätt för dig att hitta stödet? 

 L: Jaa, alltså jag använder ju stödet automatiskt. 

 - Mm 

 L: Och sen blir det ju sämre och bättre, alltså vad man tänker på, om man tänker på det kan 

 man ju få till det så att det riktigt ger skillnad, men jag hittar det alltid när jag sjunger. Eh, 

 mer eller mindre, om man säger så.  

Uppfattningen gäller att stöd går att hitta enkelt eller per automatik för vissa och att andra 

måste träna mer för att hitta och använda det.  
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Stödrörelser 
Flera elever talade om att stödet rör sig. Några av dem förklarade också hur det kändes. En av 

eleverna påpekade att stödets rörelse ska gå som ett ”crescendo”. Detta var någonting som 

eleven och Sånglärare 2 pratade om under den observerade lektionen. Eleven pratade om att 

rörelsen skulle vara seg och ”intense” eller intensiv. Eleven använde sig gärna av att sätta 

händerna i sidorna, på flankmuskulaturen vid sång för att få ett grepp om att stödet rörde sig 

med denna sega, intensiva aktivitet och inte åkte för snabbt ut. Vad exakt som menades med 

crescendo i detta fall är inte helt enkelt att säga. För en musiker låter det som att det börjar 

svagt, men blir mer och mer intensivt. Eventuellt handlar det om intensiteten i känslan av 

stödet. Eleven  kan ha tagit Sånglärare 2 vid orden och eventuellt fått med sig delar av vad 

hen förklarat med att rörelsen ska gå som ett crescendo, men kanske inte förstått fullt ut vad 

som menades. Även detta sade Elev L sedan:  

 Alltså, att man.. Man suger in magen, fast inte så att man ska se jättesmal ut, utan man suger 

 in den och så ska det vara med intensitet och inte så att man suger in ba ”Shlopp” (snabbt) 

 utan mer ”schwoo-o-opp” (långsamt, mer energifyllt) så.   

Elev Z förklarade känslan av stödets väg  under sin intervju.  

 Z: Som att man blir liksom... jag vet inte hur man ska säga det, man blir uppfylld  av... av det 

 man gör. (Beskrev hur det känns när hen tar in mycket luft innan sång). 

 - Känns det åt vilket håll det går eller är det bara så att det är så mycket så man inte vet? 

 Z: Alltså det känns ju ”sscccohhhwiitt”! (Visade en rörelse med händerna: en bakre och en 

 främre hand stående med tummarna uppåt framför magen, den bakre gick runt uppåt och den 

 främre gick i samma cirkel runt nedåt och stannade där den andra tidigare varit). 

 - Okej! Sscchhoowiitt! Jag ska försöka skriva ner det! (Skratt). 

 Z: Ja, men alltså som uppåt och utåt! Typ. 

 - Ja 

 Z: Samtidigt som det går neråt. Jag vet inte, det känns som att det. Det är i magen och så bara 

 går det ut mot magen och sen så gör det en liten kullerbytta och så kommer det ut!  

Z reflekterade över hur hen tyckte att det kändes när stödet arbetade inne i kroppen. Hen 

beskrev det som att känslan var att stödet gick uppåt och utåt i magen, men även nedåt medan 

Elev L verkade känna stödrörelsen i beskrivningen av ett crescendo.   

 

5.1.3 Hur påverkar stöd? 
Under denna rubrik behandlas uppfattningar som beskriver hur stödet påverkar sången och 

instrumentet: rösten och kroppen. Som tidigare innebär det även här att respektive uppfattning 

har en variationsbredd uppfattningar inom ramen av kategorin. Dessa kategorier presenteras: 

Stödet gör att sången låter bra, Kontroll, Stöd uttrycks som tillgång på luft och Fel stöd = 

Halsont.  

 

Stödet gör att sången låter bra 
Flera elever hade uppfattningen om att sång låter bra vid god stödanvändning. Nedan följer 

några exempel. Elev Z verkade ta det för självklart att sången lät bra när stöd användes samt 

att det inte skulle låta bra ifall det inte användes. Här följer ett utdrag från slutet av intervjun 

med Z, då vi tittat på filmen från sånglektionen. 

 - Hur tyckte du att du använde dig av stödet under lektionen? 
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 Z: Stundvis bra!  

 - När var det bra då, tycker du? 

 Z: Under den här ”God, thy will is hard...” Där var det ganska bra, för då fick jag ganska 

 mycket botten samtidigt som jag ändå låg ganska högt upp!  

 - Mm 

 Z: Å så sen så var det bra under... men jag vet inte... De delarna av låten där det lät bra helt 

 enkelt! Där var ju stödet med och så sen de gångerna där man slarvade med stödet så hördes 

 det ju också. 

Z visade också exempel på hur det skulle låta att sjunga en hög stark fras utan stöd och 

menade att det inte alls skulle låta lika bra. Z: ”och inte lika ansträngt som om jag bara hade 

´God thy will´” (sjöng utan stöd, mer med halsen). 

Elev K uppfattade att sång låter mer tillfredsställande med stöd än utan: 

 - Tycker du att det låter annorlunda om du använder stöd på en typ en hög, lång fras? 

 K: Jaa.  

 - Hur då, tror du? 

 K: Alltså det låter ju mer, även om jag sjunger mer ”haah” (huvudklang) det låter ju mer 

 ”haah” (bröströst) alltså det låter mer kraftfullt och fylligt å... mer proffsigare än att du ska ha 

 en sån ”mesig röst” i stället. 

 - Mm 

 K: Bara hålla i halsen. 

K menade att det ”låter proffsigare” att använda sig utav stödet på en hög, lång fras än om 

sångaren inte skulle ha använt sitt stöd. Elev M påstod också att det hörs var gott stödarbete 

används efter att vi tittat på sånglektionen: 

 - Hur tyckte du att du använde dig av stödet under lektionen? 

 M: Mm, eh , ja. 

 - Var det nånstans där du kände ”Jomen, Där satt den!”? 

 M: Jo men, jag hörde ju när det funkar som bäst. Så ja, på några ställen. Sen var  det några 

 ställen som vart lite sämre, men.  

 [...]- Hur hör du det då? (att stödet är med). 

 M: Rösten är inte svajig, den är inte svag, den är rätt på tonen. 

M kopplade även att det hördes när stöd användes för att stödet kontrollerar tonen på det sätt 

att den stabiliseras, vilket omnämns i en kommande kategori. Elev N uttryckte klart och 

tydligt att hen upplevde en skönhetsförbättring i sången vid användning av stöd: 

 - Låter och känns det annorlunda om du använder stödet på en hög, lång fras? 

 N: Aa, det gör det. 

 - Hur då? 

 N: Om jag inte har stödet så blir det lätt väldigt såhär gällt och det blir jobbigt, ansträngt för 

 mig själv och det låter inte jättekul att lyssna på. Det blir lite skärigt och  såhär, när man 

 använder stöd blir det mer en kropp, det blir större, en klang skulle jag säga. 

Eleverna beskrev att stödet kan ge en skillnad i klang, en större klang, att stödet gör att det går 

att sjunga renare, att det lät proffsigare och mindre skärigt med stöd än utan.  

 

Kontroll 
Uppfattningen om att stödet är en kontroll av rösten har framkommit på flertalet sätt under 

intervjuerna. Uppfattningarna skiljer sig något åt och rör att stödet kontrollerar intonation, 
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klang, styrka och hur länge sångaren orkar hålla ut sin ton, luftflödet. Elev N upplevde att 

stödet gjorde tonen mer jämnstark och att hen kunde hålla ut fraser så länge hen ville. Elev K 

beskrev att stödet kontrollerar tonens längd och klang när hen tittade på sig själv under 

filmen: 

 K: [...] för att det hålls längre ut och verkligen såhär, jag har kanske klangen längre för att 

 jag har stödet. 

 - Ja, du kan hålla längre fraser helt enkelt. Precis, vad tror du det beror på? 

 K: Magstödet! 

 - Magstödet ja. Men okej, om vi utvecklar då. 

 K: Men jag behöver mindre luft också för att jag använder stödet. 

K kopplade ihop att tonen och klangen kan hållas längre om stödet används, för att mindre 

luft behövs vid stödarbete. Elev X talade om en övning hen och Sånglärare 1 gjorde under 

sånglektionen. Övningen gick ut på att andas in, se till att magen gick ut nedtill och därtill 

ansätta stödet. Sånglärare 1 förklarade stödet som en anspänning i magmusklerna i hela buken 

samt i samma höjd på ryggen, även att svanka lite krävdes. Vid ansättning av stödet skulle 

eleven sedan sjunga och hålla ut en och samma ton i ett bekvämt tonläge till luften tog slut. 

Nedan följer ett utdrag ur intervjun med X: 

 Jag tror det här är en väldigt bra övning om man har någon som är ny. Vad ska man 

 säga... nån som är ny med sång eller så, som kanske behöver mer hjälp. För då är det 

 jättebra, när man gör den här övningen får man verkligen känna efter var man har stödet  och 

 hur man kan ta hjälp av det för att orka att tonen ska hållas ut så länge som möjligt. Att den 

 ska bli rak och inte far iväg så att den är... Det är en bra övning! För att hitta stödet. 

X beskrev alltså att det var en bra övning för att orka hålla ut en ton länge med hjälp av stödet. 

Hen beskrev även en kontroll av tonen på det sättet att övningen hjälpte tonen ”bli rak” och 

inte åka iväg som den själv vill, att intonera. Elev L ansåg att stödet gör rösten mer "stabil", 

vilket ju blir en form av kontroll av rösten.  L sa även:  ”Det blir ju typ bara automatiskt att 

man använder stödet för att få det att låta som man vill typ.” Uppfattningen av att stödet 

kontrollerar rösten så att det låter som sångaren bestämt i förväg presenterades. Även Elev M 

nämnde att stödet ger ”stabilitet”:   

 - Vad är stödet för dig? 

 M: Jaa, det är väl... eh... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jamen stabilitet typ. 

 - Mhm, i vadå? 

 M: Jamen från magmusklerna, ja... 

 - Vad gör de då? 

 M: Ja de... 

 - Eller vad gör de för rösten? 

 M: Känns som de håller en, de ger liksom st.. ja, de håller en stabil typ.  

Eleven uppfattade det som att magmusklerna stabiliserar rösten. Elev Y beskrev att rösten blir 

mer ”tydlig” och ”stark” om stöd används på en fras. Hen använde också ordet kontroll för att 

beskriva vad stödet gjorde. 

 - Vad händer med en fras då om man typ. Om man först sjunger den såhär... ganska utan  stöd 

 och sen så sjunger man med stöd, om den inte är hög säger vi. Om det bara är en vanlig 

 fras?  

 Y: Alltså, jag tänker att den kan bli tydligare och starkare. Alltså, den kanske inte blir 

 högre, men den blir ju starkare. Mer tydlig och stark typ. 

 - Mm 
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 Y: [...] så låter det ju mycket bättre om man använder stödet för att man har mer kontroll  på 

 rösten.  

Elev Z talade om var hen mest tänkte på att använda stödet på den krävande låten hen sjöng.  

 Z: [...] på de här lugnare partierna och under det vildaste partiet av alla.  

 - Mm 

 Z: Därför att under det lugna partiet så måste jag ligga högt uppe, men ändå på låg 

 volym.  

 - Mm 

 Z: Och då är det ju ganska skönt och ha med sig stödet liksom och så sen när jag ligger 

 däruppe så måste jag ha det, för att annars så... bryter jag upp i huvudklang å det gör jag  ju 

 också nu ibland alltså såhär... på vissa ställen där, men. 

Z upplevde att stödet behövdes för att kontrollera tonerna i ett högt läge på låg volym och 

även för att kunna hålla bröströsten på ett annat parti under låten. Denna kategori har präglats 

av ord som kontroll, stabilitet, styrka, tydlig, jämnstark, hålla ut och rak. Elever har sagt att 

stödet hjälper till att få det att låta som sångaren vill. Sammanfattningsvis ger detta oss 

information om att eleverna tänker att stödet kontrollerar rösten.  

 
Stöd uttryckts som tillgång på luft 
Några elever hade uppfattningen att sången kräver mindre mängd luft, eller att sångaren 

behöver ta in en mindre mängd luft vid god stödanvändning, än vid sämre stödanvändning. 

Elev K sade: ”Men jag behöver mindre luft också för att jag använder stödet.” Elev X pratade 

under intervjun om en stödövning vid namn ”Trasdockan” som hen och hens övriga 

klasskamrater, vilka ej har sång som huvudinstrument, brukar göra då de har gemensam kör. 

Övningen börjar med att utövarna under snabb inandning sträcker upp armarna mot taket och 

faller framåt med överkroppen under utandning så att de hamnar med överkroppen hängandes 

framstupa mot golvet. Armarna ska hänga ned, huvudet, nacken och ryggen ska hänga ned så 

avslappnat det går mot golvet. När läraren säger till ska utövaren ansätta stödet i nedre delen 

av magen och börja ljuda på ett ”s” samtidigt som utövaren sakta, sakta rätar ut överkroppen 

till en mer och mer upprätt, stående, position. Övningen går ut på att hålla kvar sin luft så 

länge som möjligt. Elev X:  

 Och jag märker att det är många som har svårt med just den här övningen för att det är 

 många som tror att; ”Nu måste jag ta in så mycket luft och andan och allting och orka hela 

 vägen”. Men om man tar i mer, alltså man hjälper till  med själva stödet då är det som att  man 

 orkar på nåt sätt. Man ska ju ha luft också, men stödet hjälper till med hela övningen. 

X verkade alltså mena att det inte är nödvändigt att ta in fullt med luft innan övningen för att 

klara av den. Med hjälp av kraften från stödet orkar sångaren göra övningen trots att hen inte 

tagit in fullt med luft i lungorna. Något senare i intervjun följdes ämnet upp: 

 - Vad är det då magen gör med luften tror du? 

 X: Ja... Jag tror att den hjälper till att... kanske, så att rösten ska skjutas ifrån på  rätt sätt och 

 kanske bevara luften mer på något sätt?! 

Eleven visade på uppfattningen att stödet hjälper till att bevara luften. Andra uppfattningar 

under denna kategori har varit lite mindre konsekventa i och med att de inte innefattat en 

anledning till varför det behövs mindre luft om stödet används. Det har kort och gott handlat 

om uppfattningar som ”Det behövs mindre luft om stödet används”.  
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Fel stöd = Halsont 
Fler än hälften av eleverna nämnde att felaktig stödanvändning eller ingen stödanvändning 

leder till halsont, obehag eller spänningar i halsen. Vad skulle kunna hända om en nybörjare 

på sång fick instruktionen ”Spänn magen!” för att hitta stödet? Frågan kom upp i och med att 

Elev M visat uppfattningen om att det går att spänna magen på olika sätt: 

 M: Jaa, det kan ju bli jobbigt och sen när man fortsätter göra det fel å man får typ 

 kanske ont i halsen om man gör det. 

 - Ja. Varför kan man få ont i halsen då? 

 M: För att man får ingen hjälp. Jag vet inte riktigt varför man får ont i halsen, men.  

 - Vad är hjälpen? 

 M: Stödet! 

M beskrev att det är möjligt att få ont i halsen för att sångaren inte får någon ”hjälp”. För att 

förstå att eleven förstått vad hjälpen var, ställdes frågan om vad hjälpen är. Den kan tyckas 

något ledande, men i detta fall kändes det som någonting eleven tog förgivet. Det behövde bli 

utskrivet för att synas i den transkriberade intervjun. Eleven hade inte reflekterat över varför 

en del får ont i halsen då de inte använder stöd eller använder stöd på ett felaktigt sätt. I 

förbifarten nämnde Elev X att det sliter på stämbanden att inte sjunga med stöd: ”Och vissa 

kanske, de sjunger kanske med halsen i stället för magen, vilket gör att det sliter på 

stämbanden å allting”. Elev L uttryckte sig på detta sätt om att belastningen flyttas från halsen 

till magen:  

 Om jag tänker att stödet, det är ju som... Alltså för mig är ju stödet, det är ju i magen och  det 

 är där som en, det är som en stor hjälp till sången då för att det lägger belastningen på, till 

 magen i stället för till halsen om man använder stödet på rätt sätt. 

Uppfattningar under denna kategori varierar från att vara ganska så enkla, som att det går att 

få ont i halsen av att inte använda stödet, för att utvecklas till att belastningen flyttas från 

halsen till magen.  

 

5.1.4 Hierarkier i Språkliga uppfattningar. 

Nedan beskrivs hur de olika uppfattningarna ovan kan rangordnas i en slags hierarki. För att 

en språklig uppfattning ska vara mer komplett krävs det att eleven har uppfattningar från flera 

kategorier (Larsson, 1986). Ett exempel är att Elev K kopplade ihop att tonen och klangen kan 

hållas längre om stödet används, för att mindre luft behövs vid stödarbete. Den första delen av 

meningen kan sorteras in i kategorin ”Kontroll” medan den andra delen av meningen ”för att 

mindre luft behövs vid stödarbete” sorteras in under kategorin ”Stöd uttryckts som tillgång på 

luft”. Eleven har lagt till en ytterligare dimension till sin uppfattning och på det sättet blir den 

mer utvecklad än om eleven bara skulle haft en av uppfattningarna. Vissa av uppfattningarna 

är även beroende av varandra.  

 

Följande punkter kommer att presentera en hierarki av uppfattningar som börjar på grunden 

för ett hälsosamt stödarbete för att för varje punkt lägga till ny kunskap som kompletterar det 

föregående steget. Då eleven kommit till steg D har den nått längst i sin uppfattning av stöd.  

 

A. Kanske den mest fundamentala uppfattningen för ett fungerande stöd är, är ”Kraft”. Att 

stödet är en slags kraft som vi använder oss av i sång för att orka ta i. Även 
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uppfattningen ”Låter bra” läggs in under denna punkt eftersom den blir en morot till att eleven 

söker skaffa sig ett gott stödarbete och lära sig mer om det. Ifall sången låter bra är det ju 

roligt att sjunga och stödet hjälper till med detta. ”Fel stöd  = Halsont” grundade sig på att 

sångaren kan få ont i halsen om hen inte använder stöd eller inte använder det korrekt. Denna 

uppfattning för också eleven i en riktning om att lära sig mer om stöd.  

 

B. Många elever har talat om att ”stödet känns”, det är en fundamental uppfattning som är 

beroende av att någonting i kroppen känns vid stödanvändning. Det är musklerna och 

musklernas rörelser som känns. Därmed kommer även uppfattningarna ”Andningsmuskulatur” 

och ”Stödrörelser” in under denna rubrik som några av de mest fundamentala uppfattningarna 

för ett gott stödarbete. Dessa uppfattningar är beroende av varandra. För att det ska finnas en 

kraft i kroppen måste det finnas energi. I kroppen är detta musklernas jobb. Utan musklerna 

som hjälper till att kontrollera stödet hade vi inte kunnat tala om stöd över huvud taget.   

 

C. Ifall sången låter bra med hjälp av stöd och stödmuskulatur verkar det som att stödet och 

dess muskler kontrollerar tonen på något sätt. Här kommer alltså kategorin ”Kontroll” in. 

Eleverna har talat om kontroll av tonens längd, tonens stabilitet och styrka etcetera. Att 

stödarbetet också är ”nödvändigt” för att få det att låta som en vill är viktigt för att vilja 

fortsätta lära sig ett gott stödarbete. Det inte bara låter bra med stöd, utan det kan även vara 

nödvändigt för att klara av att sjunga vissa partier, en ytterligare nivå till uppfattningen ”låter 

bra” har tillkommit. ”Förberedelse” är också en viktig uppfattning som förbättrar stödarbetet 

avsevärt. Det går att tillsätta stödet när en redan börjat sjunga en fras, men sångaren får alls 

inte samma kontroll över frasen som om den ansatt stödet i förväg. Några elever kom fram till 

en uppfattning av att stödet går att anpassa för vad som ska sjungas, deras uppfattningar 

presenteras i kategorin ”Anpassa stödmängd”. Att uppfatta att vissa toner och styrkor på toner 

kräver mer utav stödet känns mer utvecklat än att stödet exempelvis bara skulle användas för 

att sjunga starkt. Kategorin ”Hållning” togs upp som någonting som var relevant för att stödet 

skulle fungera på bästa sätt. Att om hållningen är bra är det lättare att få till ett gott stödarbete 

och vice versa. Att veta om att hållningen samverkar för att få ett gott stödarbete hamnar på 

punkt C. Hade eleven visat ytterligare kunskap om varför hållningen är viktig för hur stödet 

fungerar, vilka muskler som jobbar ihop för stödet hade denna kategori placerats på D-nivå.  

 

D. Då en elev uppfattat att stödet hjälper till att hushålla med luften har många frågetecken 

fallit på plats. Några elever med uppfattningen ”Mindre luft” har visat på denna uppfattning, 

andra har samma uppfattning men utan att koppla den till att stödet arbetar för att hushålla 

med luften, med hjälp av muskler som jobbar mot varandra. Det eleverna vet är att mindre luft 

behövs, men de har inte reflekterat över varför det krävs mindre luft. Om vi utgår från att 

eleven har kunskaperna som förutsätter att mindre luft behövs, alltså att stödet håller tillbaka 

luften med hjälp av muskler så hamnar kategorin så här högt i rangordningen.  

 

5.2. Uppfattningar i handling 
Nedan kategoriseras de uppfattningar i handling som framkommit vid observationerna. Precis 

som under Språkliga uppfattningar innebär det att kategorierna av uppfattningar består av 
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fenomen som relaterar till stödet eftersom det är svårt att uttrycka stöd som ett fenomen. 

Några kategorier har uppkommit mer självklart än andra. Uppfattningarna har kommit ur 

observation av några speciella punkter rörande stödarbete: 

 Hur arbetar eleven stödmässigt vid uppsjungning? (då de ofta påminns om att arbeta 

med stöd) 

 Hur arbetar eleven stödmässigt mitt i en vanlig sång? 

  Rör sig magen? 

  Anspänner eleven irrelevant/motarbetande muskulatur för stödarbetet? 

  Revbenens rörelse vid in- och utandning under sång 

  Hur låter sången? 

  Hur fungerar andningen?  

Följande kategorier har framkommit: Svårreglerat (vid staccato), Lättarbetat vid förståelse av 

förväntan, Förberedelse, En hel röst, Andningen sker automatiskt, Stödrörelser, Nödvändigt, 

Muskelarbete. 

 

5.2.1 Svårreglerat vid staccato 
Ett par elever visade osäkerhet vid hoppiga partier i de låtar de sjöng under respektive 

sånglektion. På dessa hoppiga partier var de ombedda att ansätta stödet på nytt för varje nytt 

ord som kom och släppa stödet där emellan. En tyckte det var svårt att anpassa stödmängden 

till varje ord och sången blev ganska ickedynamisk och skärig enligt hen eftersom det var i ett 

högt pressat läge. Den andra eleven var i inlärningsfasen på det hoppiga partiet av låten, men 

var inte heller van att ansätta stödet så många gånger tätt inpå varandra. Det blev en dubbel 

osäkerhet eftersom hen inte riktigt heller lärt sig melodin. Denna elev uttryckte också muntligt 

att hen tyckte att det var svårt att använda stödet under detta parti. 

 

5.2.2 Lättarbetat vid förståelse av förväntan 
Några elever visade att musklerna skötte sig väldigt fint i stödarbetet då eleverna visste vad 

som förväntades av dem sångligt. Det kunde handla om att eleven var säker på hur låten gick 

och skulle sjungas eller att eleven visste vad de tränade på i en sånguppvärmningsövning. En 

del elever har ibland inte kunnat koppla sånguppvärmningsövningarna till det de gör när de 

själva sjunger. Därför verkar de ha haft lite svårare med att använda stödet i 

uppvärmningsövningarna än i den ”riktiga” sången. Någon elev verkade förvirrad under 

uppvärmningen av stödet, som att den inte riktigt visste vad sångläraren var ute efter med 

övningarna, men använde stödet helt naturligt i sången. På samma sätt som att stödet tycks 

användas per automatik i sång eller då eleven vet vad som förväntas av den under en övning 

har även uppfattningen om att stödarbetet känns irrelevant vid exempelvis inlärningen av en 

sång framträtt. Då har flera elever lagt mer fokus på att lära sig melodi och rytm etcetera.  

 

5.2.3 Förberedelse 
Denna rubrik känns igen från ”Språkliga uppfattningar” och innebär under ”Uppfattningar i 

handling” att elever synts ansätta stödet innan fraserna de skulle sjunga. Eleverna har andats 

in och sedan spänt magmuskulaturen innan kommande fras i låtarna.  
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5.2.4 En hel röst 
Eleverna har under observationerna visat att de använt stödet i de olika typer av röstkvalitéer 

som använts, mer eller mindre. Det visar på en uppfattning i handling om att stöd behövs både 

i bröströst, mixröst och huvudklang genom att använda sig utav stöd inom respektive 

röstkvalité. 

 

5.2.5 Andningen sker automatiskt 
En del elever har visat att andningen inte är något som helst problem då det sjungit sina låtar. 

De har tagit in lagom mycket luft för fraserna och hittat lämpliga ställen att andas in på. Det 

har inte funnits några tecken på andnöd eller spänningar hos dem. Luften har fyllts på genom 

avslappning i bål efter en fras. Därmed har luft kunnat strömma in i lungorna automatiskt. 

 

5.2.6 Stödrörelser 
Denna kategori som också finns under Språkliga uppfattningar gjorde sig gällande under 

Uppfattningar i handling och står för relaterade resultat. Några elever har visat att de vet att 

stödet ska röra sig eftersom de hållit emot med händerna i sidorna för att känna stödets 

rörelser. Stödmuskulaturen har använts och därmed har den också rört på sig under 

observationerna. Det innebär en uppfattning i handling om att stödet inte ska stå still. Däremot 

har stödet stundvis även stått still hos elever med denna uppfattning.  

 

5.2.7 Nödvändigt 
Stödet har visat sig vara nödvändigt vid handling på många sätt. Ett tydligt exempel var då en 

elev fick prova på att sjunga en fras med stöd först och sedan utan stöd. När eleven gjorde 

detta under sin sånglektion visade det tydligt att eleven upplevde att det nästan inte gick att 

sjunga utan stöd. Det lät inte som hen tänkt. Oönskade skönhetsfläckar bildades på sången 

utan stöd.  

 

5.2.8 Muskelarbete 
Under observation av eleverna har en uppfattning om att muskler behövs för att använda 

stödet framkommit. En del har tagit i för kung och fosterland vid krävande sång. Några har 

använt stödmuskulaturen ibland. Det är däremot inte säkert att alla kopplat ihop stöd och 

muskelarbete språkligt och i handling, men det är underförstått i deras kroppar att de vet att de 

behöver ta i för att klara att sjunga.  

 

5.2.9 Hierarkier i Uppfattningar i handling  
Precis som i Språkliga uppfattningar ska nu de Uppfattningar i handling som framträtt 

rangordnas i en hierarki. För att en uppfattning ska vara mer komplett krävs det att eleven har 

uppfattningar från flera kategorier (Larsson, 1986). Vissa av uppfattningarna är även 

beroende av varandra.  

 

Följande punkter kommer att presentera en hierarki av uppfattningar som börjar på grunden 

för ett hälsosamt stödarbete för att för varje punkt lägga till ny kunskap som kompletterar det 

föregående steget. Då eleven kommit till steg C har den nått längst av eleverna i denna studie.  
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A. Den mest grundläggande kategorin är ”Muskelarbete” eftersom en elev utan muskelarbete i 

bål och ländrygg inte har en chans att arbeta stödsligt. Även kategorin ”Stödrörelser” placeras 

in som den mest fundamentala uppfattningen att ha eftersom att musklerna behöver få vara i 

rörelse för att användas vid stödarbete.  

 

B. ”Andningen sker automatiskt” är en kategori som medför att stödarbetet kan ske mycket 

mer avslappnat än om eleven är osäker på hur den ska andas. Andningen och muskelarbetet är 

mycket nära sammankopplat. ”Förberedelse” är också en viktig uppfattning som förbättrar 

stödarbetet avsevärt. Det går att tillsätta stödet när en redan börjat sjunga en fras, men 

sångaren får alls inte samma kontroll över frasen som om den ansatt stödet i förväg. 

Kategorin ”Nödvändigt” bygger på att eleven kommit underfund med att stödet får sången att 

låta mer likt det ideal sångaren har . Sångaren har börjat lyssna på hur det låter med och utan 

stöd.  

 

C. När eleven nått uppfattningen som beskrevs som ”En hel röst” har den insett att stöd 

används i alla rösttyper för att kontrollera sången. Eleven skaffar sig en bredare bild av stödet 

genom att använda det i större och mer omfattande delar av sången. När en medvetenhet om 

uppfattningen ”Svårreglerat vid staccato”  finns, är det något eleven kan ta lärdom av och 

därmed fundera på att lära sig kontrollera bättre. Därmed har eleven redan satt igång en 

tankeverksamhet om att det behövs övas upp med hjälp av till exempel förberedelse. Så om 

eleven redan vet om att stödet ska ansättas i förväg eller i detta fall i samband med att tonen 

sjungs, kan eleven tillägna sig kunskapen om att stödet blir mer lättkontrollerat vid staccato 

än förut. Att en elev vet om att stödarbetet fungerar lättare om hen vet om vad som förväntas 

av hen i sången beskrevs i ”Lättarbetat vid förståelse av förväntan”. Detta gör att eleven själv 

eventuellt börjar ta reda på vad som förväntas. Här har en elev kommit mycket långt i sin 

stödutveckling, eleven reflekterar över vad som krävs för att klara sjunga en viss låt eller ett 

visst stycke stödsligt. 

 

5.3. Motsägelser mellan uppfattningar  
I följande kapitel presenteras några kategorier av uppfattningar som innehåller motsägelser. 

Dessa kategorier grundar sig på uppfattningar från både Språkliga uppfattningar och 

Uppfattningar i handling som inte placerats in i dessa kategorier då de motverkar ett gott 

stödarbete och ej går att placera in i hierarkierna. De är helt enkelt uppfattningar om något 

annat än stöd. Det elever haft som språkliga uppfattningar ställs mot handlingar, deras 

språkliga uppfattningar ställs mot andras/deras egna språkliga uppfattningar om samma sak, 

handlingar ställs mot handlingar om det uppkommit motsägelser mellan dem. Däremot tas 

bara ett fåtal av alla de motsägelser som döljer sig eller syns bland uppfattningarna upp 

eftersom det säkerligen finns motsägelser till en betydande del av de uppfattningar som 

framträtt. Det lämnar lite åt läsaren att fundera vidare på. De kategorier som tas upp är: 5.3.1 

Överskattat (vid lägre register), 5.3.2 Behövs inte/mindre vid huvudklang, 5.3.3 Fuska med 

stödarbetet fungerar, 5.3.4 Hjälper till att trycka ut luften, 5.3.5 Det är onödigt att fundera på 

hur mycket luft som behövs inför en fras, 5.3.6 Stödet är/sitter kring diafragman, 5.3.7 Står 

still. 
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5.3.1 Överskattat (vid lägre register) 
Handling mot språk 

En del elever har visat på minskat intresse att använda stödmuskulaturen vid lägre register än 

högre. En del har påpekat under intervjuerna att det inte känns lika viktigt att använda stödet 

på lägre toner, i exempelvis uppsjungningsövningar, som när det börjar bli högre. Det har 

också varit märkbart under några observationer att magmusklerna ibland inte rört sig alls på 

låga partier under uppvärmningsövningar, vilket är ett tecken på obefintligt stödarbete. Andra 

elever har visat en språklig uppfattning om att det krävs stödarbete både vid höga, mellan- och 

låga register. Dessa uppfattningar motsäger sig alltså varandra. Någon elev har påpekat att 

stödarbete känns som ett träningspass, men själv visat svaga tecken på stödarbete under 

sånglektionen. Denna elev påpekade även att hen tyckte det var pinsamt att sjunga ut så till 

den grad att hen bara gjorde det hemma.  

 

Språk mot språk 

En del elever har alltså hävdat att det inte behövs så mycket eller inget stödarbete vid låga 

partier i en låt. Någon har också nämnt att det behövs en annan sorts stöd vid lågt register än 

högt. Medan andra har talat om att det kan vara extra viktigt att komma ihåg att använda 

stödet vid lägre partier i en låt.  

 

Handling mot handling 

En del elever har som nämnts inte använt stöd vid lägre partier i exempelvis 

uppsjungningsövningar, medan andra elever gjort det.  

 

5.3.2 Behövs inte/mindre vid huvudklang 
Handling mot språk 

Någon elev har i språklig uppfattning påpekat att stöd inte är särskiljt nödvändigt vid höga 

partier i huvudklang, samtidigt som samma elev använde sig utav stödet när hen sjöng i 

huvudklang i ett högt läge under observationen.  

 

Språk mot språk 

På samma sätt som en elev motsäger sig vikten av stödarbete i huvudklang på hög höjd har en 

annan elev i språklig uppfattning uttryckt att det är extra viktigt att använda stöd vid höga, 

svaga partier. Den första eleven nämnde ”huvudklang”, den andra eleven talade 

om ”höga”, ”svaga” partier. När det gäller höga svaga partier är det mest sannolikt 

huvudklang som används. Det är inte säkert att eleverna talade om exakt samma företeelse, 

men uppfattningarna tycks vara såpass nära varandra att de går att ställa mot varandra. 

 

5.3.3 Fuska med stödarbetet fungerar 
Motsägelsen i denna uppfattning ligger i att det inte fungerar alls lika bra att ta till annan 

hjälpmuskulatur än den muskulatur som stödet innefattar för att klara av att sjunga ett svårt 

parti. Många andra muskler har under observationerna visats komma till användning när 
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elever sjungit. Muskler i ben, fötter, händer, axlar, hals, tunga har använts som 

hjälpmuskulatur till stödet under observationerna.  

 

Många elever har visat att det är lätt hänt att andra muskelgrupper än de som är avsedda för 

stödarbete används när sången blivit krävande. En del har varit medvetna om att de använt sig 

av muskler som egentligen inte rekommenderas att användas och andra har använt dessa 

muskler utan vidare reflektion. Muskler i ben, fötter, händer, axlar, hals, tunga har använts 

som hjälpmuskulatur till stödet under observationerna. Dessa manér påverkar också 

hållningen, vilken några elever uppfattat vara viktig för ett gott stödarbete. Anspänning av 

halsen vid inandning har synts, då sångarens uppgift varit att slappna av för att släppa in 

luften. Hakor och käkar har åkt fram som för att förlänga ansatsrören, men gör att spänningar 

skapas i hals, nacke och käke (Arder, 1996). Ansatsrören har spänts för att få fram speciella 

ljud, tungrötter har spänts för att slippa använda stöd och ge en tätare ton, vilket ju också leder 

till onödiga spänningar som kan hämma luftflödet i förlängningen. Ben och fötter har släppts 

upp i luften vid slutet av fraser som en förflyttad stödrörelse från bål och rygg till ben 

eftersom det verkar lättare, men påverkar hållningen negativt och därmed stödarbetet (Arder, 

1996). En elev som angav den språkliga uppfattningen att hållningen korrelerar med stödet 

hade en vana att stå med bakåtsträckta knän. Något som saboterar den hållning en sångare vill 

ha (Arder, 1996). 

 

Handling mot språk  

Som nämnts i Språkliga uppfattningar har många elever uttryckt att stödet sitter i magen, att 

det känns på olika ställen i magen. Någon har sagt att det endast känns i nedre delen av magen 

och någon  har känt det i ryggslutet. Om det då är där själva stödet sitter är det ju lite konstigt 

att benen flyger upp i slutet av fraser, benen kan inte erbjuda hjälp då det gäller sång. Elever 

har trutat med munnarna och ibland sträckt fram hakan för att förlänga ansatsrören. De  har 

spänt händerna, ställt sig på tå eller spänt muskler i halsen som för att hjälpa tonen. Det är 

några exempel på vad som synts under observationerna. En elev ansåg när hen sjöng en 

krävande sång med mycket bröströst i högt läge, att det kunde vara svårt att hinna med att 

använda stödet på rätt sätt. Det kunde därför enligt hen lätt hända att någon annan kroppsdel 

spändes, till exempel ett ben. Någon berättade i språklig uppfattning att stödet hjälpte till att 

flytta spänningar från halsen till magen, samma elev spände ibland ansatsröret vid sång.  

 

5.3.4 Hjälper till att trycka ut luften 
Språk mot språk 

En elev visade på att hen inte riktigt funderat på vad stödet gör med luften. Hen sade både att 

stödet hjälper till att ”trycka ut” luften, att en ”får mer” luft med hjälp av stödet och att det 

skulle gå bättre i en övning om hen ”tagit in” mer luft från början. För om det då skulle vara 

så att en får mer luft med hjälp av stödet, varför är det då nödvändigt att ta in mer luft från 

början? Eleven visade sig också under observationen använda sig utav en relativt god andning 

i sången. Eleven och sångläraren talade under observationen om att eleven blivit så mycket 

bättre på att andas.  
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5.3.5 Det är onödigt att fundera på hur mycket luft som kommer behövas inför en fras. 
Handling mot språk 

Någon elev uppvisade att hen visste om att det var noga hur hen skulle planera att ta in luft 

under intervjun, men under observationen slarvade hen mycket med just det. Det resulterade i 

att fraserna blev avhuggna ibland och att hen behövde andas mitt i frasen. Även andnöd.  

 

5.3.6 Stödet är/sitter kring diafragman 
Handling mot språk 

Det var flera elever som talade om att diafragman hade en avgörande roll för 

stödanvändningen. Flera sade att stödet sitter kring diafragman, en sanning för dem, alltså en 

uppfattning. Här följer ett utdrag ur en intervju med Elev X: 
 - Vad är stöd? 

 X: Stöd, det är ju där du tar i när du sjunger ifrån. Alltså magstödet. 

 - Mm 

 X: Tänker jag då. Kring diafragman som Sånglärare 1 alltid tjatat på mig om. Alltid 

 tjatat på mig om att det heter diafragman. (Skämtsamt). 

 - Ja, hehe, just det. Vet du vad den gör?  

 X: Den hjälper väl till... att få fram en så fin ton som möjligt. Aa, alltså, hjälpa till med 

 rösten. Helt enkelt och stödet och så luften och allting. Det hjälper till när du sjunger. 

 - Vad är diafragman? 

 X: Diafragman, det är ju den som sitter runt... vad ska man säga... runt här vid, vad ska  man 

 säga buken (håller händerna i midjan) ungefär vid magen runt och  det är ju den som man 

 hjälper till... Det är ju själva stödet. Alltså den ligger ju kring diafragman, stödet.  

X inledde sitt svar genom att kalla stöd för magstöd, sedan nämnde hen diafragman och det 

verkar lurt att eleven blandat ihop begreppen. Vid frågan om vad diafragman gör vid sång 

märktes det att eleven blev något ställd inför att svara på frågan. Hen var inne och nosade på 

att den hjälpte till med stödet och andningen. Det var något hen inte riktigt reflekterat över, 

det verkade lurt att eleven tänkt att diafragman är lika med stödet trots att hen även sa att det 

känns i hela magen och att hen under observationen inte visade några tecken på att ha 

problem med stödarbetet.  

 

Samtliga elever som hade denna uppfattning använde stödet på ett bra sätt under 

sånglektionerna, majoriteten av dem använde stödet på ett väldigt bra sätt. De använde många 

muskler i bål, mellan revben och i ländrygg. De tog in tillräckligt med luft för att klara av att 

sjunga långa och korta fraser och även sjunga nyanserat och dynamiskt vid full koncentration. 

Eleverna hade inte riktigt reflekterat över hur många muskler som arbetar i kroppen för att 

stödet ska fungera bra. Någon av eleverna har dock uppfattningen av att stödet är muskler 

som stabiliserar luftens väg in och ut. Eleven har dessutom i intervjun sagt att hen använder 

alla muskler i bål och rygg, men har ändå uppfattningen av att stödet sitter kring diafragman. 

Luftens väg in styrs inte av stödarbetet utan ska ske per automatik genom att sångaren släpper 

stödet från föregående fras. Däremot luftens väg ut! 

 

5.3.7 Står still 
Handling mot språk 
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Någon elev visade ibland på tecken under observationen att hen behövde påminnas om att 

Källa släppa spänningen i magen mellan fraserna. Denna elev var egentligen språkligt 

medveten om att det behövdes för att få den rörelse som önskas av stödet, men glömde kanske 

bort det ibland. En annan elev använde stödet med ett väldigt hårt, ibland statiskt, tryck 

samtidigt som eleven muntligt talade om att språk är andning. Den rörelse eleven gjorde till 

viss del i uppvärmningsövningarna speglar inte vad denna elev menade i språklig uppfattning: 

att stöd är andning. För om stöd är andning måste andningsmuskulaturen få röra sig. Detta var 

dock en uppfattning i handling som bara skedde för eleven under uppvärmningsövningar, 

stödarbetet var näst intill klanderfritt i sång av låtar.  

 

6. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i Resultatdiskussion och Metoddiskussion. Resultatdiskussionen 

kopplar resultatkapitlet till bakgrunden; kap 2 och mina reflektioner samt presenterar 

resultatets viktigaste slutsatser. Metoddiskussionen behandlar hur vald metod fungerat i 

arbetet relaterat till ifall en annan metod använts och vilket resultatutrymme detta gett.  

 

6.1.  Resultatdiskussion 
Enligt den fenomenografiska traditionen finns det inga felaktiga uppfattningar om fenomen. 

Det finns gradvisa varianter av uppfattningar och uppfattningar som är kvalitativt skiljda från 

varandra. En missuppfattning om ett fenomen skulle inom fenomenografin beskrivas som en 

uppfattning om ett annat fenomen.  

 

Uppfattningarna ur andra ordningens perspektiv som framträtt i studien ska ställas mot 

bakgrundskapitlet, alltså första ordningens perspektiv, som ett komplement i enlighet med 

fenomenografin (Marton, 1981). Här tar jag även upp de viktigaste delarna av resultatet och 

mina egna reflektioner kring detta.  

 

6.1.1 Språkliga uppfattningar och Uppfattningar i handling 
Detta avsnitt syftar till att koppla de Språkliga uppfattningarna och Uppfattningar i handling 

från resultatet till den bakgrundsfakta som togs upp i kapitel 2 och till mina egna reflektioner. 

Några av de kategorier som framkommit under Uppfattningar i handling är desamma som 

under Språkliga uppfattningar. Dessa går att relatera till varandra, men är alltså uppfattningar 

som framkommit både genom tal i Språkliga uppfattningar och från observation i 

Uppfattningar i handling. De språkliga uppfattningarna kopplas till kunskapsbegreppet 

episteme som presenterats i 2.2 som en kunskap som är vetenskaplig, (Gustavsson, 2002) i 

detta fall en uppfattning hos eleverna om stöd som för dem tycks vara gällande för stöd, den 

behöver inte vara vetenskapligt korrekt. Uppfattningarna som framkommit ur handling går att 

koppla till kunskapsbegreppen techne och fronesis som togs upp i 2.2. Techne står för att 

eleven praktiskt utför något hen uppfattar som korrekt vid stödanvändning. Fronesis står för 

det kloka i handlingen, att eleven använder sitt förnuft för att utföra handlingen i stödet 

(Gustavsson, 2002). Det är däremot mycket svårt att veta vad som görs av praktisk klokhet 

och vad som sker per automatik i stödarbetet. För att veta exakt vad eleven utför av en 

föregående tanke behöver en fråga ställas till eleven: ”Hur tänkte du på det stället?”, vilket 
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bara gjordes ett fåtal gånger under intervjuerna. Det skulle kunna gå att koppla elevernas 

Språkliga uppfattningar till Uppfattningarna i handling och därmed se samband i om de 

skulle kunna utfört en handling genom fronesis eller ej. Några sådana exempel presenteras 

nedan. Däremot har jag inte kunnat lägga ned så mycket tid på detta, utan i stället jämfört 

vilka språkliga uppfattningar som inte korrelerar med de i handling, vilka ju presenterades i 

Motsägelser mellan uppfattningar i Resultatkapitlet. 

 

Eleverna visade en ganska stor variationsbredd under uppfattningen ”En känsla”. Vissa kände 

det i hela magen, andra i nedre delen av magen och i sidorna av magen, alltså 

flankmuskulaturen. Någon kände det i hela bålen och i ryggslutet. Någon kände det bara i 

nedre delen av magen. Det visar på att det är individuellt var eleverna känner sitt stöd. Enligt 

Sadolin (1998) arbetar muskelgrupperna i mage tillsammans med rygg och ländrygg vid 

stödarbete. Musklerna i andningsapparaten används vid stödarbete med att kontrollera 

luftströmmen (Dimon, 2011). Några av de muskler som styr inandningen är diafragman, de 

yttre intercostalmusklerna; musklerna som förbinder revbenen nära huden och 

scalenusmusklerna som sitter mellan de övre revbenen och ihop med flera halskotor är några 

av de muskler som styr inandningen (Fig. 1, 2). Utandningen styrs bl.a. av de inre 

intercostalmusklerna, som sitter längre in i kroppen mellan revbenen (Fig. 1), samt flera 

muskler i främre bukväggen (Lindblad, 1992) (Fig. 1). Även Wedin (1977) skriver att 

utandningen vid röstbildning styrs av bukmuskulaturen. Den raka bukmuskeln, Rectus, den 

yttre sneda bukmuskeln, Obliquus externus, den inre sneda bukmuskeln, Obliquus internus 

och den tvära bukmuskeln, Transversus (Fig. 1). Det går alltså att känna av stödet i stora delar 

av överkroppen. Att en elev känner det på ett enskilt ställe kan bero på att den är i ett tidigt 

stadie i inlärningen av sång och inte har reflekterat över var det känns eller vilka muskler som 

behöver arbeta för att uppnå bästa resultat. Det kan också bero på att det är irrelevant för 

eleven att stöd känns, det är inte nödvändigt att känna efter. Det kan bero på att olika 

individer förmodligen använder musklerna i stödet på olika sätt eftersom det är abstrakt och 

svårt att veta hur det ska användas på bästa sätt. Många av de muskler som används ingår ju 

också i andningsmuskulaturen. Vi människor tänker ju inte på att det känns, eller på vad som 

rör sig när vi andas. Det kan förklara delar av varför eleverna inte tänker på vad som känns 

vid stödanvändning. Det jag tror är viktigt för varje sångare är att lära känna sitt eget stöd, att 

alla sångare får lära sig känna efter hur det känns i kroppen att sjunga en viss ton eller en viss 

sång med rätt intensitet och önskad ”stödmängd”. När eleverna eller sångarna lär sig detta tror 

jag att de kommit långt i sin sångliga utveckling. Jag vågar påstå att stödet är fundamentalt för 

sång. Nedan följer ett par exempel på hur stödrörelser känns för två av eleverna: 

 

För att stödet ska kunna arbeta krävs rörelser av musklerna, de arbetar ju mot varandra inuti 

magen. Magen arbetar mot diafragman (Arder, 1996). Under kategorin ”Stödrörelser” i 

Språkliga uppfattningar har variationer av uppfattningar framträtt. Elev L upplevde stödet 

som en seg, intensiv rörelse i magen. Sångaren skulle ”suga in” magen med intensitet. Hen 

beskrev det som ett crescendo, vilket Sånglärare 2 lärt hen. Elev Z beskrev att stödets väg 

som en ”kullerbytta” i magen: 
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  Z: Som att man blir liksom... jag vet inte hur man ska säga det, man blir uppfylld av... av det 

 man gör. (Beskrev hur det känns när hen tar in mycket luft innan sång). 

 - Känns det åt vilket håll det (stödet) går eller är det bara så att det är så mycket så man inte 

 vet? 

 Z: Alltså det känns ju ”sscccohhhwiitt”! (Visade en rörelse med händerna: en bakre och en 

 främre hand stående med tummarna uppåt framför magen, den bakre gick runt uppåt och den 

 främre gick i samma cirkel runt nedåt och stannade där den andra tidigare varit). 

 - Okej! Sscchhoowiitt! Jag ska försöka skriva ner det! (Skratt). 

 Z: Ja, men alltså som uppåt och utåt! Typ. 

 - Ja 

 Z: Samtidigt som det går neråt. Jag vet inte, det känns som att det. Det är i magen och så  bara 

 går det ut mot magen och sen så gör det en liten kullerbytta och så kommer det ut!  

Z reflekterade över hur hen tyckte att det kändes när stödet arbetade inne i kroppen. Hen 

beskrev det som att känslan var att stödet gick uppåt och utåt i magen, men även nedåt. Dessa 

variationer av uppfattningen stödrörelser konstaterar olika beskrivningar om hur eleverna 

känner stödet i kroppen. För mig är det för avancerat att fundera på vilka muskler som gör vad 

i dessa två olika skeenden. Men konstaterat är att eleverna känner stödrörelser på olika sätt, 

vilket är enormt viktigt för sånglärare/sångpedagoger att veta om vid förklaring av stödarbete.  

 

Under uppfattningen Andningsmuskulatur beskrev elever att stödet har att göra med muskler 

som hjälper till vid andning. Att stödets funktion är att hjälpa till med andningen. Vilket är 

helt korrekt. Stödet kontrollerar utandningsfasen. När jag hörde eleverna prata på detta sätt 

blev jag ganska imponerad och tänkte att jag nog inte hade uttryckt mig på samma sätt om 

stöd när jag var i deras ålder. Elev Z sade: 

  Z: Å det är ju då... eh... muskler egentligen. 

 - Aa 

 Z: Typ som stabiliserar luftens väg in och ut! 

Z sa att luften stabiliserar luftens väg in och ut. Framförallt är det utandningsluften som 

muskulaturen hjälper till att hålla tillbaka enligt Dimon (2011), Arder (1996). Inandningen 

sker automatiskt då stödmuskulaturen får slappna av. Här har sångläraren till uppgift att 

förkara att stödet inte kontrollerar inandningen. Det var bara ett fåtal elever som nämnde 

denna koppling mellan andning och muskler, så det är definitivt inte att ta för givet att 

eleverna förstår detta samband.  

 

Flera elever uppfattade med viss variationsbredd att stödet går att anpassa och reglera under 

kategorin ”Anpassa stödmängd” i Språkliga uppfattningar. Flera menade att en hög stark ton 

behövde mer stöd än en mellanstark ton i bekvämt tonläge. Frågan är bara om de vet vad de 

behöver mer av? Ett starkt lufftryck mot stämläpparna ger en starkare ton, vilket kontrolleras 

av det subglottala trycket (Lindblad, 1992). Arder (1996) skrev att en spänning i 

magmuskulaturen ökar lufttrycket. Några upplevde det svårt att kontrollera sin sång vid 

staccato, där stödet skulle ansättas vid varje ton, vilket ju uttryckes i både tal och syntes vid 

observation. Ljudet blev gällt och ickedynamiskt för sångarens öra under sånglektionen. 

Eftersom det gäller att kontrollera andningsmuskulaturen i buk samtidigt som en kontroll inne 

i struphuvudet sker av hur mycket luft som ska komma ut genom röstspringan krävs det en del 

träning för att få till denna typ av sångsätt. Jag som sångare kan tänka mig att det är svårare 
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att reglera från att det blir för starkt än att det går från för svagt, men detta kan bero på att det 

är vad jag tampats mer med själv. Att få till en starkare röst. Under en lång fras har sångaren 

längre tid på sig att kontrollera det subglottala trycket och inställningarna för stämbanden än 

vid dessa korta stödpuffar då allt ska fungera och låta bra på en gång. Det krävs mer fronesis 

av dessa elever. De behöver träna på hur det ska kännas att göra denna rörelse många, många 

gånger innan de fått den praktiska klokheten i att de vet hur det ska kännas i kroppen när de 

ska utföra denna typ av sång. 

 

En kategori där elever uppfattade att mental förberedelse såväl som kroppslig förberedelse är 

viktig för stödarbetet uppstod. Denna kom att kallas ”Förberedelse” i Språkliga uppfattningar. 

Elev M och Elev Z menade att förberedelse även var viktigt kroppsligt: att spänna magen 

inför en fras som skulle sjungas. Men denna handling behövde föregås av en tanke av 

förberedelse ”Ok, nu är det dags att spänna stödet” innan en fras till exempel. Detta var alltså 

deras epistmiska kunskap eller i uppsatsens fall; uppfattning. Både M och Z sågs ansätta 

stödet, genom att spänna magen i förväg inför fraser under observationerna. På detta sätt kan 

denna uppfattning kopplas till den praktiska klokheten fronesis och även den produktiva 

kunskapen techne. Eleven utför handlingen hen tänker fungerar för stödarbetet. Det visade sig 

i en EMG-undersökning som togs upp i bakgrundskapitlet att om musklerna obliquus externus, 

obliquus internus samt transversus i bålen (Fig. 1) spändes innan en fras preciserades stor 

kraft och precision i musklerna (Wedin, S., Leandersson, R. & Nordgren, B-O. ,1977).  Detta 

blir relevant om sångaren vill kunna kontrollera sin sång genom att kontrollera det subglottala 

trycket Lindblad (1992), Arder (1996). Om musklerna anspänns i efterhand är de naturligtvis 

inte med från början av frasen och leder till att frasen låter okontrollerad. Denna kroppsliga 

förberedelse behöver föregås av en tanke om att spänna magen i förväg.  

 

Arder (1996) förespråkar att en god hållning ska vidhållas för en fri andning och ett gott 

stödarbete. Under kategorin ”Kroppshållning” i Språkliga uppfattningar talade eleverna om 

hur stöd och hållning korrelerar. Elev Y uttryckte att sångaren inte kan stå hursomhelst och 

förvänta sig att det ska gå bra att sjunga. Elev N upplevde att hakan ville åka framåt, uppåt vid 

sång och arbetade med att försöka placera huvudet i linje med ryggraden efter instruktion av 

Sånglärare 4. Även Arder (1996) förespråkar denna tanke för att hålla upp huvudet. N talade 

under intervjun om att hen uppfattade det som att om hållningen var rätt var det lättare att 

använda sig korrekt utav stödet. Hen talade även om att luften strömmar bättre vid gott 

stödarbete, precis som Arder (1996) menar.  

 

Några elever talade kort och gott om att ”stödet gör att sången låter bra”, eller bättre med stöd 

än utan stöd under intervjuerna, en epistemisk kunskap eller uppfattning. Detta hänger ihop 

med att rösten kontrolleras genom samarbetet mellan musklerna som reglerar 

utandningsluftens tryck och kraften mellan stämbanden vid fonation (Arder, 1996). Sången 

låter bra för att rösten kontrolleras med stödet och vice versa. Uppfattningarna inom 

kategorin ”Kontroll” i Språkliga uppfattningar skiljer sig något åt och rör att stödet 

kontrollerar intonation, klang, styrka och hur länge sångaren orkar hålla ut sin ton, luftflödet. 

Nedan följer ett exempel från en observation på att en elev ansåg att det låter bättre att sjunga 
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med än utan stöd: Eleven fick prova på att sjunga en fras först med stöd och sedan utan stöd. 

När eleven gjorde detta under sin sånglektion visade det tydligt att eleven upplevde att det 

nästan inte gick att sjunga utan stöd. Det lät inte som hen tänkt och hen började skratta som en 

följd av detta. Oönskade skönhetsfläckar bildades på sången utan stöd. Om hen inte visste det 

innan kände hen i alla fall här vilken skillnad stödet gjorde och gör. Enligt Lindblad (1992) 

stämmer det att klang, styrka och luftflöde kontrolleras av stödet. Styrkan kontrolleras också 

av ett ökat motstånd i struphuvudet (Lindblad, 1992). Jag är helt övertygad om att stödet är en 

kontroll för sången, det får de flesta fraser att låta bättre. För mig som sångare är det sällan det 

inte ger så stor skillnad på resultatet av en fras, möjligtvis vid kortare fraser på mycket 

bekväm tonhöjd. Det känns väldigt bra att de flesta elever verkar ha denna uppfattning, som 

jag ändå skulle vilja påstå är en av de viktigaste. Om de inte upplevt att stödet kontrollerar 

sången, har de troligtvis inte hittat stödet ännu.  

 

Under kategorin ”Stöd uttrycks som en tillgång på luft” under språkliga uppfattningar har 

eleverna uttryckt att de behöver ta in en mindre mängd luft inför att sjunga en fras än om stöd 

inte används. Elev X menade även att stöd hjälper att hushålla med luften. Det stödet gör är ju 

att förlänga utandningsfasen (Dimon, 2011) genom att hålla tillbaka luften med hjälp av 

muskelkraft (Arder, 1996). Rent logiskt låter det som att en mindre mängd luft då skulle 

behövas tas in. Men av det jag stött på i litteraturen handlar det nog snarare om en snabbare 

inandning innan fonation; vilket betyder att ljuda genom tal eller sång, än i viloandning 

(Lindblad, 1992).  

 

Kategorin ”Fel stöd = Halsont” i språkliga uppfattningar tog upp variationer i uppfattningar 

om att sångaren kan få ont i halsen om den inte använder stödet. Någon menade att orsaken 

till halsont eller slitningar på rösten var att sångarna spände halsen i stället för magen. Enligt 

Lindblad (1992) riskerar ovana sångare att pressa rösten eftersom det vanligaste sättet att höja 

ljudnivån är att öka det subglottala trycket samtidigt som trycket ökar i adduktionskrafter i 

struphuvudet. Skolade sångare har tränat på att kontrollera det här (Lindblad, 1992) och det är 

ju det som görs under stödövningar. Jag tar med mig från detta att jag i framtiden som 

sångpedagog och musiklärare ska komma ihåg att motivera stödövningarna med att vi 

tillsammans förebygger slitningar och skador genom att värma upp vårt stöd. Under 

Uppfattningar i handling och kategorin: Lättarbetat vid förståelse av förväntan tog jag upp att 

en del elever ibland inte har kunnat koppla sånguppvärmningsövningarna till det de gör när de 

själva sjunger låtar. Därför verkar de ha haft lite svårare med att använda stödet i 

uppvärmningsövningarna än i den ”riktiga” sången. Någon elev verkade förvirrad under 

uppvärmningen av stödet, som att den inte riktigt visste vad sångläraren var ute efter med den, 

men använde stödet helt naturligt i sången. Kanske är det så att stödarbetet fungerar så bra 

och lätt för denna elev att den inte reflekterat riktigt över varför stödet bör övas eller värmas 

upp. Då krävs det av sångläraren att denne ägnar tid åt att förklara varför de gör den här typen 

av övning, vilket nyligen nämndes. Det var även något som sångläraren i fråga gjorde, men 

förmodligen krävdes det ytterligare förklaring av detta för att eleven skulle förstå. Eller en 

annan typ av förklaring. Precis som jag själv känt tror jag det var ett scenario av att eleven 

inte kunde ta in denna information i stunden för observationstillfället, det var för många andra 

element som var i fokus för eleven. 
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Flera elever kom in på att prata om huvudklang och bröströst när vi talade om stödet trots att 

ingen koppling nämnts mellan dem. En del verkar ha kopplat bröströsten till stöd mer än 

huvudklangen och en del verkar förknippa att lära sig om stöd under sånglektionerna med att 

lära sig om det olika sångsätten. Eleverna har under observationerna visat att de använt stödet 

i de olika typer av röstkvalitéer som använts, mer eller mindre. Det visar på en uppfattning i 

handling om att stöd behövs både i bröströst, mixröst och huvudklang genom att användning 

utav stöd inom respektive röstkvalité. Detta tänker jag är ett tecken på kunskapen techne. 

Elever som kanske motsagt sig att stöd behövs i huvudklang kanske använt det i huvudklang 

ändå eftersom de har den praktiska kunskapen om att det behövs, men inte den språkliga. 

Kroppen har känt av att stöd behövts, men eleven har inte reflekterat över det. Därmed 

kommer inte kunskapsbegreppet fronesis med, då den praktiska klokheten utelämnas eftersom 

eleven inte kopplat ihop språk och handling. Det har uppvisats genom mätningar att en låg 

mycket stark ton kan behöva lika mycket subglottalt tryck som en hög mycket svag ton enligt 

Sundberg (2001). Detta betyder att de röstkvalitéer som en del sångelever verkar förknippa i 

språkliga uppfattningar med mycket stöd kanske inte behöver mer stöd än en annan 

röstkvalité. Exempelvis kan en låg ton i bröströst kanske behöva lika mycket subglottalt tryck 

som en hög ton i huvudklang. Det blir viktigt för oss som jobbar eller kommer att jobba med 

sångelever att påpeka detta faktum.  

 

Några elever har visat under observation att de vet att stödet ska röra sig eftersom de hållit 

emot med händerna i sidorna för att känna stödets rörelser. Stödmuskulaturen har använts och 

därmed har den också rört på sig under observationerna. Det innebär en uppfattning i handling 

om att stödet inte ska stå still, en techekunskap, praktisk kunskap. Några elever har även talat 

om att de tycker det känns bra att ha händerna i sidorna för att de då vet att stödet är med, 

vilket är en epistemisk kunskap. Kopplingen av det praktiska och utförandet i handling visar 

på en handling utförd av praktisk klokhet, fronesis. Det vore omöjligt för stödet att verka om 

det inte fick röra sig i och med att det är muskler som arbetar inne i kroppen. Om det inte rör 

sig är det statiskt och gör inget för sången, det endast kväver sångaren. Att hålla händerna i 

sidorna på detta sätt är någonting som jag upplevt att många som arbetar med sång/kör 

använder sig utav kontinuerligt i sångundervisning eller kör. Detta anser jag vara en bra idé 

för att få eleverna att hitta stödet. Ett vanligt sätt brukar vara att sångaren ombeds sätta 

händerna i sidorna och ”skratta” eller ”hosta” för att känna vilka muskler som ska jobba då 

stödet jobbar. Risken med att inte följa upp denna förklaring av stöd är att eleverna tror att 

stödet endast sitter i flankmuskulaturen eller att det bara fungerar kort, stötvis. Det är ju heller 

inte så att alla som någonsin sjunger i kör ska bli fullblodsproffs på stödarbete, men eftersom 

det är en fundamental del inom sång är det bra om så många som möjligt förstår lite mer om 

stöd. Jag rekommenderar att tala om andning i samband med denna typ av övning.  

 

Under observation av eleverna har en uppfattning om att muskler behövs för att använda 

stödet framkommit. En del har tagit i för kung och fosterland vid krävande sång. Några har 

använt stödmuskulaturen ibland. Det är däremot inte säkert att alla kopplat ihop stöd och 

muskelarbete språkligt och i handling, men det är underförstått i deras kroppar att de vet att de 

behöver ta i för att klara att sjunga. En technekunskap. Det har synts och eller hörts att de 
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använt sig av musklerna. Muskelarbete från andningsmuskulaturen används som bekant vid 

sång och stödarbete Lindblad, (1992), Sundberg, (2001) & Arder (1996).  

 

6.1.2 Motsägelser mellan uppfattningar 
Denna rubrik syftar till att koppla Motsägelser mellan uppfattningar från resultatet till den 

bakgrundsfakta som togs upp i kapitel 2 och till mina egna reflektioner.  

 

Många elever har visat att det är lätt hänt att andra muskelgrupper än de som är avsedda för 

stödarbete används när sången blivit krävande. En del har varit epistemiskt medvetna om att 

de använt sig av muskler som egentligen inte rekommenderas att användas för detta ändamål 

och andra har använt dessa muskler utan vidare reflektion. Muskler i ben, fötter, händer, axlar, 

hals, tunga har använts som hjälpmuskulatur till stödet under observationerna. Dessa manér 

påverkar också hållningen, vilken några elever uppfattat vara viktig för ett gott stödarbete. 

Detta om hållningen relaterat till en fri andning och ett gott stödarbete är något som Arder 

(1996) även håller vid. Om andra muskler än stödmuskulaturen används riskerar det att 

sabotera hållningen eller skapa onödiga spänningar i kroppen som sedemera kan sabotera för 

den fria rösten. Detta understryker alltså vikten av en korrekt hållning och att det är viktigt att 

vi som jobbar med sång påpekar att detta kan påverka sången negativt nu och i framtiden. 

Däremot förespråkar jag en viss försiktighet när det gäller ”manér” eller saker vi sångare har 

för oss fast vi oftast inte vill eller inte är medvetna om det. Det är så lätt att känna sig 

påhoppad av att en sångpedagog eller sånglärare påpekar att hakan sticker ut eller benen 

flyger upp i luften. Alla ”manér” kan jobbas med efter inkännande av situation, eleven måste 

vara okej med det för att det ska gå att jobba med överhuvudtaget.  

 

En elev visade på att hen inte riktigt funderat på vad stödet gör med luften. Hen sade både att 

stödet hjälper till att ”trycka ut” luften, att en ”får mer” luft med hjälp av stödet och att det 

skulle gå bättre i en övning om hen "tagit in" mer luft från början. Om det då skulle vara så att 

en får mer luft med hjälp av stödet, varför är det då nödvändigt att ta in mer luft från början? 

Eleven visade sig också under observationen använda sig utav en relativt god andning i 

sången. Eleven och sångläraren talade under observationen om att eleven blivit så mycket 

bättre på att andas. Det verkar däremot klart att eleven skulle behöva få veta hur stödet och 

andningen hänger ihop. En av stödets uppgifter är att hålla tillbaka luften så att inte all luft 

åker ut på en gång, varför några elever tänkt på att användning av stödet kräver mindre luft. 

Det är andningsmuskulaturen som arbetar för att behålla luften och jobba mot diafragman 

som vill trycka ut vår luft. Under sång vill sångaren alltså inte att luften ska pysa ut innan hen 

sjungit färdigt sin fras.  

 

Stödet är/sitter kring diafragman. Denna uppfattning behandlar vilken roll diafragman har för 

stödet. Elev X kallade stöd för magstöd, sedan nämnde hen diafragman och det verkar lurt att 

eleven blandat ihop begreppen. Vid frågan om vad diafragman gör vid sång märktes det att 

eleven blev något ställd inför att svara på frågan. Hen var inne och nosade på att den hjälpte 

till med stödet och andningen, men i själva verket är diafragman en muskel vi sångare ska lära 

oss hålla tillbaka i spänd position vid sång (Arder, 1996). Det var något hen inte riktigt 



50 
 

reflekterat över, det verkade lurt att eleven tänkt att diafragman är lika med stödet trots att hen 

även sa att det känns i hela magen och att hen under observationen inte visade några tecken på 

problem med stödarbetet. I ett sådant här fall är det viktigt som sångpedagog att förklara lite 

mer vad det är diafragman gör, för att undvika förvirring. Men det är inte säkert att 

uppfattningen hade framkommit på samma sätt under en sånglektion. Därav är det viktigt att 

som sångpedagog eller sånglärare alltid ställa frågor till sin elev. Det bästa sättet att få reda på 

om eleven förstått borde då vara att eleven: 

 Berättar vad hen gör 

 Utför handlingen (så sångläraren kan observera) 

 Reflekterar över varför hen gjorde det och med hjälp av vad. 

 

Någon elev visade ibland på tecken under observationen att hen behövde påminnas om att 

släppa spänningen i magen mellan fraserna. Denna elev var egentligen språkligt medveten, 

epistemiskt kunnande, om att det behövdes för att få den rörelse som önskas av stödet, men 

glömde kanske bort det ibland. En annan elev använde stödet med ett väldigt hårt, ibland 

statiskt, tryck samtidigt som eleven muntligt talade om att språk är andning. Den rörelse 

eleven gjorde till viss del i uppvärmningsövningarna speglar inte vad denna elev menade i 

språklig uppfattning: att stöd är andning. För om stöd är andning måste andningsmuskulaturen 

få röra sig. Detta var dock en uppfattning i handling som bara skedde för eleven under 

uppvärmningsövningar, stödarbetet var näst intill klanderfritt i sång av låtar. Problemet som 

sångpedagogen och eleven behövde reda i låg i att förklara och reda ut varför 

sånguppvärmningarna gjordes. 

 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen om att många värdefulla uppfattningar om stöd 

framkommit vilket var tanken med detta examensarbete, att få ta reda på vilka uppfattningar 

om stöd som finns hos sångelever på gymnasiets estetiska program. Jag har även fått se en 

stor variationsbredd inom de olika uppfattningarna. Det har varit extra berikande eftersom jag 

valt att både intervjua och observera eftersom jag kunnat dra följande slutsats: Att en elev har 

en språklig uppfattning om något behöver inte likställas med att denne förstått hur den ska 

utföra handlingen eller ens vad orden hen säger betyder. Ibland, hos vissa elever, är det 

självklart att språk och handling hänger ihop, men om vi vill få eleverna att förstå behöver vi 

som sångpedagoger/körledare/musiklärare ställa frågor, dubbelkolla att de förstått och 

repetera samma saker om och om igen. Stödet är fortsatt svårt att förklara på ett enkelt sätt så 

att alla förstår. Det bästa är när eleven förstått så många delar av helheten som möjligt, ur så 

många vinklar som möjligt, både praktiskt och språkligt. 

 

6.1.3 Hierarkier  
Individer med många uppfattningar har klättrat hierarkiskt inom uppfattningen och fått en 

bredare bild av vad stöd är. Även de som utvecklat nya kunskaper och utvecklat en variation 

av en redan upptäckt uppfattning har klättrat hierarkiskt. Vilka individer som har flest 

uppfattningar är däremot ointressant för föreliggande studie eftersom den endast enligt 

fenomenografisk analysmodell syftar till att presentera vilka uppfattningar om stöd som 

framkommit (Marton & Booth, 1997). Det finns säkert de som varit intresserade av att få 

detta presenterat, men jag anser inte att skälet med att göra studien är att presentera hur 
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"duktiga" eleverna är, utan snarare reda i på vilka sätt eleverna kan uppfatta stöd. Detta för att 

vi (blivande) sånglärare, sångpedagoger och musiklärare ska få en bild av hur faktiska elever 

tänker kring och uppfattar stöd. 

 

6.2. Metoddiskussion 
Metoddiskussionen är upplagd med rubrikerna i samma ordning som metodkapitlet för en 

logisk läsning. Metodvalen diskuteras under rubrikerna Observation och Intervju. Sedan följer 

diskussion om fenomenografin som utgångspunkt för studien under rubriken Teori, en 

diskussion om Analysmetod under en rubrik med samma namn. Därefter presenteras några 

tankar om framtida forskning under rubriken Vidare forskning för att avlutas med 

kommentarer om hur examensarbetet hjälpt mig inför arbetslivet och kan hjälpa andra som 

arbetar med sång och sångelever under rubriken Koppling till framtida yrkesgärning. 

 

6.2.1 Observation 
Observationer kräver noga förberedelser om forskaren vill veta ungefär viket utfall 

observationen får (Bell, 2006). Detta beskrevs i kapitel fyra. Varje observation skedde på 

sånglärarens och elevens villkor, ingen kontroll av upplägget för lektionen var planerad av 

mig. Min önskan var att få sitta med, filma och observera sånglektionerna utan att 

sånglärarens planering behövde ändras. Det som observerades var hur elevernas muskulatur 

betedde sig under sånglig aktivitet, deras hållning och hur deras sång lät i förhållande till 

stödaktivitet i den stundande undervisningen. Observation och stimulated recall var en metod 

som i föreliggande studie tillförde att kunna se och återse vad som skedde i stödarbetet hos 

eleverna under sånglektionerna. Det kändes som ett viktigt element att ha med observation, 

just för att kunna observera elevernas uppfattningar i handling. Det gav en ytterligare 

dimension till studien än om den endast hade haft intervju som metod. Eleverna fick 

reflektera över hur de såg sig själva och stödarbetet utifrån och påminnas om ögonblicket 

genom filmen.  

 

Problematik - Allt går inte att se  

De flesta elever behöver ibland påminnas om att göra något de egentligen vet att de behöver 

göra under sången. Detta är något fundamentalt vid sånglektioner då eleverna ofta ska komma 

ihåg att tänka på att utföra flera saker samtidigt efter sånglärarens önskan. Detta kan leda till 

ett glapp i observationen om vad eleven uppfattar stödsligt i handling eftersom det är svårt att 

veta om eleven glömt stödet eller ej, speciellt om jag inte ska bryta in och ställa frågor. I 

examensarbetet har jag varit medveten om att sådant kan hända eftersom elevsituationen är 

mycket bekant för mig som tagit väldigt många sånglektioner själv. I vissa fall har eleven 

visat en språklig uppfattning som tyder på att eleven vet att den borde gjort något under någon 

del av observationen som den ej gjorde. Men det är inte att godta för en uppfattning i handling 

om det inte synts på något sätt i praktiken.  

 

Sånglärare 1 hade förberett eleverna på skolan att jag skulle vara med vid deras 

nästkommande sånglektion för att filma och observera stödet. Sånglärare 1 menade att det 

märktes att eleverna var extra skärpta under observationen och presterade överlag bättre än 

under en vanlig sånglektion. Av egen vilja valde Sånglärare 1 att utgå från att arbeta extra 
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med stöduppvärmning i början av lektionerna som observerades. Sånglärare 2 valde att arbeta 

ganska mycket med stöd under sånglektionen, men det kom naturligt ur 

undervisningssynpunkt, hen och eleven hade naturligt jobbat med det under lektionen innan. 

Sånglärare 3 och 4 valde att genomföra sina sånglektioner precis som vanligt utan att fokusera 

extra på stöd. Alla lektioner kunde observeras ur stödsynpunkt eftersom jag inte räknat med 

att de skulle fokusera på det under sånglektionerna. 

 

Observationen har varit av strukturerad form på det sätt att jag preciserat syftet med 

observationen för att beskriva vad jag var ute efter att observera (Bell, 2006). I en 

ostrukturerad observation hade empirin enligt Bell guidat mig till syftet med studien. Jag har 

som observatör försökt vara objektiv och inte deltagande i observationen. Däremot har jag 

varit på praktik på skolorna där observationerna gjordes, så det var utmanande att inte flika in, 

men det gjorde jag inte. Bell (2006) skriver även att det är svårt att bli objektiv i en situation 

där observatören känner de medverkande. Två av de intervjuade sånglärarna har jag haft som 

handledare under mina praktikperioder på ämneslärarprogrammet, men tiden som gått sedan 

jag var på den ena skolan har medfört att eleverna som gick där då inte är kvar nu.  Hade 

endast intervjuer använts som metod hade resultaten inte blivit desamma med tanke på att 

observationerna gett möjlighet att se vad som faktiskt hände med informanternas stöd under 

lektionstillfällena. 

 

6.2.2 Intervju 
Ramarna såg lite olika ut för intervjuerna som varade i mellan 26-57 minuter för de sju 

sångeleverna och i 30-66 minuter för de fyra sånglärarna. Överlag kändes det kort med en 

halvtimmas intervju med lärarna, en timmas intervju med lärarna täckte frågorna och blev inte 

för lång. Elevintervjuerna hade i de flesta fall inte behövt vara längre än 40 minuter eftersom 

eleverna inte hade lika mycket att säga om stödet eller situationen som lärarna. Här ska nu 

nämnas att lärarintervjuerna inte användes i slutresultatet med tanke på att det ju var endast 

elevernas uppfattningar som skulle upptäckas. I början av examensarbetet var det inte klart 

ifall även lärarnas arbetssätt med stödet skulle komma med. På grund av tidsbrist blev 

elevintervjuerna högst prioriterade. I början av varje intervju försökte jag få intervjupersonen 

att känna sig bekväm (Kvale och Brinkmann, 2009) genom att ge en bild av varför stödet 

valts som ämne för studien. Denna presenterade att stöd för mig inte är något som är självklart 

att förstå, att jag haft problem med att förstå hur det hänger ihop och att det bland annat är 

därför intresset finns för ämnet. Jag upplevde introduktionen som en icebreaker: 

informanterna blev mer bekväma i situationen och samtalsklimatet förbättrades till ett mer 

öppet klimat. På grund av tidsbrist eller stress hände det att introduktionen inte alltid blev till 

belåtenhet på samma sätt. En annan del av introduktionen som är viktig för samtalsklimatet 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) är självklart att berätta om intervjuns upplägg. Det var 

något som oftast gick bra. Kvale & Brinkmann skriver också att det är viktigt att låta 

informanten ställa frågor kring upplägget innan intervjun, vilket togs i beaktning.  

 

Det hände även att informanten inte riktigt förstått vad intervjusituationen stimulated recall 

gick ut på när filmen startats. Jag valde då att pausa filmen och förtydliga vad meningen var 
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med intervjuformen tills informanten förstått, ibland fick jag lägga till information när filmen 

börjat som: "Det är okej att stoppa filmen precis så många gånger du vill och känner att du 

behöver, hellre en gång för mycket än en gång för lite." Intervjuformen Stimulated recall har 

känts lite mer svårstartad med elever än sånglärare. Eleverna var i högre grad lite obekväma 

med vad de skulle göra. Därför blev det extra viktigt att få till ett gott samtalsklimat från 

början där de fick känslan av att de kunde få fråga vad de ville om metoden och upplägget.  

 

Transkriptionerna är gjorda i Microsoft Office Word. Jag valde att synkronisera bild från 

filmerna med ljud från röstinspelning på mobiltelefon från intervjuerna under transkription för 

att se vad som hände i filmen och skriva ned det. I intervjun stod det ibland vad de gjorde för 

övning och alltid när en ny sång började sjungas. Det var lite pilligt att manuellt synkronisera 

ljud och bild och ibland valde forskaren att endast lyssna på passager från röstinspelningen, 

vilket egentligen var alldeles tillräckligt under transkriptionen. Jag kom ändå att titta på 

filmerna synkroniserat med lyssning av intervjuerna när jag analyserade intervjuerna. Två 

transkriptionsprogram testades, men Word valdes för min vana vid programmet.  

 

Nedan följer ett utdrag från resultatkapitlet där jag sedan reflekterar över hur en av 

intervjufrågorna ställts.  

Elev K uppfattade att sång låter mer tillfredsställande med stöd än utan: 

 - Tycker du att det låter annorlunda om du använder stöd på en typ en hög, lång 

 fras? 

 K: Jaa.  

 - Hur då, tror du? 

 K: Alltså det låter ju mer, även om jag sjunger mer "haah" (huvudklang) det 

 låter ju mer "haah" (bröströst) alltså det låter mer kraftfullt och fylligt å... mer 

 proffsigare än att du ska ha en sån "mesig röst" i stället. 

 - Mm 

 K: Bara hålla i halsen. 

I efterhand har jag insett att frågan som först ställdes i denna intervjudel är ganska klumpigt 

formulerad; tycker du att det låter annorlunda om du använder stöd på en hög, lång fras? Än 

vad? Blir följdfrågan. I vissa fall har frågan förtydligats och kunnat tolkas på ett mer klart sätt. 

Det som menades med frågan var ifall det låter annorlunda om stöd används på en hög, lång 

fras än om det inte används. K verkade uppfatta frågan som den var menad att uppfattas då 

hen även tidigare under intervjun talat om att det är svårt eller nästan onödigt att använda stöd 

i huvudklang. Hen menade att det låter proffsigare att använda sig utav stödet på en hög, lång 

fras än om sångaren inte skulle ha använt sitt stöd. 

Valet av intervju (baserad på stimulated recall) kändes helt rätt med tanke på valet av teori. 

Det är vanligt att fenomenografiska studier görs med intervju som metod (Larsson, 1986). Jag 

kan inte komma att tänka på någon annan typ av metod som på ett bättre sätt skulle kunna ta 

reda i en människas uppfattning av något. Om jag hade gjort studien igen hade jag däremot 

var ännu mer noggrann när jag skrev intervjufrågorna.  
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6.2.3 Teori 
Den kvalitativa teorin har lämpat sig bra för studien då det inte hade kunnat bli lika 

beskrivande om en kvantitativ teori hade använts. Det viktiga har varit att få fram elevernas 

uppfattningar om fenomenet stöd och inget intresse har funnits om att presentera ett resultat 

med diagram eller dylikt. Fenomenografin har fungerat bra eftersom dess intresse ligger i att 

beskriva andra människors uppfattningar om fenomen. Att visa på ett andra ordningens 

perspektiv, precis som denna studie. 

 

6.2.4 Analysmetod 
Vid analys av fenomenografiska studier brukar forskaren presentera de olika uppfattningarna i 

kategorier. Kategorierna ska vara kvalitativt skiljda, vilket innebär att det inte finns en gradvis 

övergång dem emellan (Larsson, 1986). Detta har gjorts genom många analyser av intervjuer 

och observationer. Det har varit ett tidskrävande arbete att läsa igenom intervjuerna om och 

om igen och lyssna på dem genom inspelningarna, vilket gjorts för att jag skulle minnas 

tonfall på ställen som blivit otydliga i transkriptionerna. En uppfattning är något som 

informanten tar för given, någonting som är underförstått (Larsson, 1986). Ibland har dessa 

uppfattningar varit lätta att upptäcka genom att eleverna sagt dem rakt ut. I andra fall har jag 

fått fundera, vända och vrida på dem. Är det här verkligen en uppfattning eller är det något 

eleven hört av någon annan och nu för vidare i tal? Jag har arbetat med att ställa 

uppfattningarna mot varandra. Att börja skriva kategorierna fick mig att upptäcka att de 

ibland var en gradvis variant av varandra. Tillslut kom jag fram till ett resultat jag är nöjd över, 

där jag anser att allt är uppfattningar.  

 

Att kunna ta ut uppfattningarna ur observation, genom att titta på några stödrelaterade rörelser 

etcetera har varit klurigt eftersom det är lätt att missa något. Observationerna var ju lika långa 

som en sånglektion och det kan vara svårt att hålla koncentrationen så länge. Det gäller att 

observera med pigga ögon. Jag hade även kunnat bli lurad av att jag som lärarstuderande sett 

vissa olika elevtyper. Om en elevs sång låter väldigt bra är det lättare som lärarstuderande att 

missa detaljer i stödarbetet som inte fungerar så bra. Precis som att en elev som inte har lärt 

sig sin sångläxa kan misstagas för att inte ha ett så välutvecklat stödarbete. Därför har det 

varit extra viktigt att ha en mall för vad som skulle observeras. Det krävs noga planering för 

att göra observationer (Bell, 2006). Detta var jag inte beredd på från början. De stödrelaterade 

observationspunkterna tillkom efter sånglektionerna genomförts, men har gått bra att förhålla 

sig till i efterhand. Om tid hade funnits skulle det gått att observera på ett djupare plan men i 

nuläget får jag nöja mig med att uppfattningarna i handling; techne och fronsesis, fungerar 

som komplement till språkliga uppfattningar, episteme. 

 

Vid analys av en fenomenografisk studie brukar citat användas för trovärdighet under 

respektive kategori. De blir som bevis på att kategorisystemet är det mest lämpade (Larsson, 

1986). Citeringar har gjorts under ”Språkliga uppfattningar” och under ”Motsägelser mellan 

uppfattningar ” eftersom det gått att citera det eleverna säger.  
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6.3. Vidare forskning 
Vidare forskning av uppfattningar om stöd är önskvärt att se i framtiden. Troligtvis finns fler 

uppfattningar om stöd än vad examensarbetet rymmer, i som utanför skolans värld. Det vore 

intressant att göra en undersökning om uppfattningar bland äldre sångare som upplevt och 

erfarit mer. Hur uppfattar de stödet? Skiljer sig uppfattningarna om stöd mellan klassiskt 

skolade sångare och jazz/rock/pop-sångare? Frågan kan ställas om varför ifall så är fallet. 

Vårt instrument är ju detsamma.   

 

6.4. Koppling till framtida yrkesgärning  
Det som resultatet frambringat anser jag vara viktigt för mig som blivande sångpedagog och 

musiklärare. Många tecken på att eleverna inte kopplar ihop vad de kan epistemiskt, språkligt 

med vad de gör i handling manar om att vi sångpedagoger behöver hjälpa eleverna koppla 

ihop vad de gör med vad de säger. Jag bör också tillägga, att sångpedagoger bör Fortsätta 

arbeta som de gör; påminna eleverna om varför de gör stödövningarna. Vad är de bra för? Vi 

gör dem väl inte av tradition?! Om vi gör det måste vi tänka om. Se till att få med eleverna på 

vad det handlar om, försöka svara på elevernas frågor så gott vi kan och tillåta oss säga: ”Jag 

är ledsen, men jag måste läsa på om det här för att kunna svara ordentligt.” Vi är inte mer än 

människor.  

 

Dessa uppfattningar som framkommit om stöd hade absolut kunnat hållas inne av eleverna 

under en hel utbildning om de inte blivit tvungna att reflektera högt över vad stöd är och gör. 

Jag vet att det är många sångpedagoger som arbetar med att fråga eleverna om vad de nyss 

gjort under sånglektionerna för att få eleverna att reflektera. Detta tycker jag är ett utmärkt 

sätt att gå tillväga på. Då eleven sätter ord på vad hen gör blir det lättare för hen att förstå vad 

som skett. I denna ålder, gymnasieåldrarna, krävs det också vanligtvis att sångpedagogen 

hjälper till att formulera vissa saker som skett i sången. Det svåra är att inte lägga för svåra 

begrepp i elevernas munnar. Det blir viktigt för eleven att både kunna uttrycka muntligt vad 

som sker samtidigt som hen lär sig något i handling. Då eleven förstår stöd utifrån dessa olika 

kunskapssätt har den kommit mycket långt i sin utveckling. 

 

Studien har varit mycket givande eftersom den givit mig tillfälle att förkovra mig i litteratur 

om stöd och undersöka ämnet på fältet för min kommande profession. Jag är glad och 

tacksam över att få lära mig mer om stödet och berikas med uppfattningar från andra om det. 

På det sättet kan jag i yrkeslivet ha i baktanke att förklara lite mer om stödet för mina elever 

än jag förmodligen gjort om jag inte besuttit kunskapen. Självklart kommer jag lära mig 

otroligt mycket mer under min yrkesverksamhet. En lär så länge en lever! Hoppas studien 

väcker tankar och hjälper någon.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Samtyckesformulär, Observation och intervju 
 
Josefine heter jag och studerar nu mitt sista år till musiklärare med huvudinstrument sång 
vid Musikhögskolan i Piteå. Det innebär att jag skriver mitt examensarbete, vilket behandlar 
"stödet".  
 
Upplägg vid observation 
Det jag kommer göra är att observera sång och sångpedagogik genom att filma under 
individuella sånglektioner/körtillfällen utan att ändra upplägget för undervisningen. 
Observationerna kommer att följas upp med intervjuer antingen samma dag eller nära inpå. 
Dessa intervjuer kommer att utgå från de filmande observationerna. Om det var ett 
körtillfälle kommer ett fåtal personer väljas ut för enskild intervju. Du som informant 
kommer att få titta på filmen och styra konversationen. Om du anser att det händer något 
intressant i filmen rörande stödet, stoppar du filmen och reflekterar kring vad du själv gör. 
Jag som forskare kan också ställa frågor under tiden. Både lärare och elever kommer att 
intervjuas från samma observationstillfälle. 
 
Samtycke 
Det är frivilligt att delta i studien och det är tillåtet för dig som deltagare att närsomhelst 
avbryta din medverkan. Deltagande kommer att ske anonymt. Endast jag och min 
handledare Susanna Leijonhufvud kommer att få titta och lyssna på materialet; filmer och 
röstinspelningar. Alla inspelningar kommer att förstöras efter att min studie är färdigställd. 
Observationerna kommer att omarbetas till text och delar av materialet kan komma med i 
uppsatsen, även citat från observation och/eller intervju. TACK för att ni deltar! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Josefine Carlsson 
Mejl: ojeako-2@student.ltu.se 
Telefon: 073 847 68 22 
 
Handledare: Susanna Leijonhufvud 
Mejl: susanna.leijonhufvud@ltu.se 
 
 
 
 
 
Underskrift och datum deltagare                                Underskrift och datum målsman 
 
_________________________________           _____________________________________ 
 
 



61 
 

 
Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till eleven:  

 

Vad är stöd(et)? 

Känns det? (I så fall hur/var?) Vad sker? (typ om det känns i sidorna..).  

Hur tyckte du att du använde dig av stödet under lektionen? Tänkte du på att göra det? 

Följdfråga: Låter/Känns det annorlunda om du använder stödet? 

(Tycker du att det är lätt eller svårt att känna stödet?)  

(Tycker du att det är mer lätt eller svårt att berätta om vad stödet är (för dig)? ) 

Var du medveten om hur kroppen behöver jobba innan du tog sånglektioner?  

Hur har du fått stödet förklarat för dig tidigare? (annan skola, kör etc.) 

 


