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Sammanfattning  
Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Sång i jazzgenren på gymnasienivå 

Författare: Nellie Waite 

Termin och år: VT-13 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Ragnhild Sandberg-Jurström  

Examinator: Olle Tivenius 

 

Syftet med studien är att få ökad insikt i hur sånglärare med utgångspunkt i kursplanens mål om 

genrebreddning hanterar genreområdet jazzsång i sångundervisningen på gymnasieskolans estetiska 

program. Genom att intervjua fyra sångpedagoger verksamma på gymnasiets estetiska program har 

jag tagit reda på vad som enligt dem kan betecknas som ett genreenligt sound eller genrespecifika 

egenskaper speciellt viktiga för jazzsång, hur dessa kunskaper kan förmedlas till eleverna samt hur 

sångpedagoger använder sig av jazzsångens genrespecifika element i sångundervisningen. Studien 

har som sin teoretiska utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv med fokus på hur pedagoger 

använder olika redskap för att kommunicera och lära ut. 

 

För att få svar på mina frågor har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform. Informanterna är 

alla yrkesaktiva sångpedagoger, två med en mer klassisk inriktning och två med afroinfriktning. 

Resultatet visar att jazz som genreområde är svårt för pedagogerna att definiera och ingår i 

undervisningen i den mån pedagogen styr det därhän. Informanterna beskriver hur jazzen inte bara 

används för att uppfylla målen om genrebredd, utan också som ett redskap för att mediera kunskap 

om olika sångtekniska moment som inte är genrebundna. Det framgår också att texten och det 

talade ordet återkommer som redskap i flera olika moment i jazzsångsundervisningen där jazz 

undervisas utan att vara ett redskap för att mediera något annat än just jazz i sångundervisningen. 

De intervjuade pedagogerna anser improvisation vara tyngdpunkten i jazzsångens genretypiska 

element, men att det varierar beroende på lärarens ämnessyn hur mycket eleverna får arbeta med 

detta moment. 

 

 

Nyckelord: jazz, gymnasiet, improvisation, sångpedagog, undervisning, redskap och sociokulturellt 

perspektiv.  
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Abstract 
Degree in Teacher Training 

Title: Singing Jazz at the Upper Secondary School Level 

Author: Nellie Waite 

Semester and year: VT-13 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music 

Supervisor: Ragnhild Sandberg-Jurström 

Examiner: Olle Tivenius 

 

This study will investigate how to attain a fuller and more versatile insight in how vocal teachers, 

with the syllabus requirements of genre width in mind, communicate the genre of jazz in their 

singing classes to learners from the upper secondary school, especially students attending the 

designed aesthetical programme. By interviewing four vocal coaches, all active teachers at different 

advanced Schools of Music, I have examined not only what, according to their specific knowledge, 

is to be considered the sound specific to jazz and the specific properties required for singing jazz, 

but also how this knowledge is imparted to learners. This is followed by how these aforementioned 

specific elements of jazz are used in a didactic capacity. The theoretical basis of this study, applying 

a socio-cultural perspective, focuses on how teachers use different tools to communicate and teach. 

 

To answer my questions I have worked with a semi-structured interview method. The informants 

are all professionally active, two with a classical approach towards singing and two with more of a 

jazz approach, which also includes their former training and education. The result demonstrates that 

jazz, as a genre, is difficult for the teachers to define, and is taught only when the teacher includes it 

in the lesson. The informants describe how jazz is used not only to fulfill the objectives of genre 

width, but also to mediate technical singing elements that are not genre linked. It also indicates that 

the text and spoken word recur as tools in various facets of learning jazz, especially when the 

didactic goal is to solely mediate the art of jazz singing. When interviewed, the educators 

emphasize the opinion that improvisation is the most important typical element in singing jazz, but 

to what degree students become acquainted with vocal improvisation is dependent upon how the 

teacher views the subject.  

 

 
Key words: jazz, upper secondary school, high school, vocal teacher, teaching, tool and socio-

cultural perspective 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras min egen bakgrund samt bakgrunden till varför jag valt studiens ämne. 

  

1.1 Inledande text 

Min musikaliska bakgrund fram till idag har präglats starkt av sång från tidiga år. Jag började  

sjunga i ett sammanhang som kan liknas vid en kör redan när jag var fem år och jag har vuxit upp 

med mycket sång i hemmet. När jag kom upp i gymnasieålder började jag ta sånglektioner och 

successivt blev detta mitt huvudinstrument, trots att jag tagit cellolektioner i nio år. Dessa 

sånglektioner höll sig inom den klassiska genren. När jag sökte mig till vidare utbildning på 

folkhögskola blev det en naturlig följd att söka klassiska linjer. Efter två år kände jag dock ett starkt 

behov av att få sjunga och uttrycka mig i den genre jag ännu hellre lyssnade på och fängslades av, 

jazz. Jag började då arbetet med en ”omskolning”. När detta arbete skrivs går jag sista året på 

Musikhögskolan Ingesunds sångpedagogutbildning, med rytmisk och improviserad musik som 

inriktning. Jag har under hela min femåriga utbildning varit mest intresserad av genreområdet jazz, 

men utbildningen har tidigare och under dessa år hetat både ”afrolinjen”, ”jazz och 

improvisationslinjen” och ”jazz och improvisationslinjen, pop och rock”. Av detta kanske slutsatsen 

kan dras att det inte är helt lätt att ringa in genreområden med bara en kort benämning. Eftersom 

mitt hjärta och största engagemang ligger i jazzen har jag valt att med mitt arbete belysa detta 

specifika genreområde. Genom en bred definition av genren och fokus på eget skapande är min 

uppfattning att det skulle kunna vara möjligt att fånga många elever som annars inte skulle komma i 

kontakt med jazzsång. Detta resonemang, tillsammans med ett stort intresse att sprida den glädje jag 

själv upplevt i den improviserade musikens uttryck, har format föreliggande uppsats på så sätt att 

det gett mig en nyfikenhet på det som är specifikt och utmärkande för jazz. Denna nyfikenhet har 

sedan bidragit till formandet av den föreliggande uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

En trolig arbetsplats i mitt kommande yrkesliv är på gymnasiets estetiska program. Därför vill jag i  

studien ringa in vad sångpedagoger verksamma på denna utbildningsnivå ser som utmärkande och 

genrespecifikt för sång i jazzgenren. Utöver detta vill jag ta reda på vilka beståndsdelar de anser 

vara väsentliga att lyfta fram i jazzsångsundervisningen och hur dessa moment hanteras av 

pedagogerna. Min uppfattning innan arbetets början är att kravet på genrebredd i dagens 

sångundervisning gör att många sångpedagoger förväntas undervisa i jazz på en ”bruksnivå”, 

oavsett vilken genreinriktning han eller hon har i sin utbildning. Detta kan eventuellt leda till en 

oprecis undervisning, där jazzens element presenteras utifrån pedagogens intuitiva känsla för vad 

som är ”jazzigt”. Att improvisation, som en av jazzens viktigaste grundstenar, går ut på att sjunga 

fritt och hitta på i stunden gör det inte lättare för en sångpedagog att snabbt hjälpa en oerfaren elev 

att hitta in i genrens uttryck. Min uppfattning har varit att improvisation och skapande därför ibland 

förbises i enskild sångundervisning, trots att det är ett utmärkt redskap för att utveckla elevers 

musikalitet.  

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Jag vill med föreliggande arbete undersöka hur lärare på estetiska programmet definierar 

genreområdet jazz, det vill säga vad lärare anser är specifikt. På svenska gymnasieskolor ställs det 

större och större krav på varje sångpedagog att vara kunnig inom många genreområden, inte bara 
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sin egen. Där det för bara någon generation sen knappt fanns någon genreinriktad undervisning 

utöver den klassiska skolning som erbjöds, ställs det numera krav på en ”bruksnivå” i de flesta 

genrer. Dagens mediautbud har bidragit till ett ökat intresse för sång. Detta kanske har skett främst i 

populärmusikgenren, men även jazzen har fått ett visst uppsving genom en våg av jazzinfluerade 

artister ur singer-songwriterfåran. Ju högre krav det ställs på genrebredd desto viktigare är det att 

diskutera och ringa in genrespecifika drag i de olika genrerna samt att diskutera och problematisera 

utformningen på sin egen undervisning. Jag vill därför ta reda på hur sångpedagoger, med olika 

musikaliska bakgrunder, verksamma på gymnasiet ser på genreområdet jazz både i sin undervisning 

och generellt, om de lägger vikt vid genretypiska moment, vilka dessa moment i så fall kan tänkas 

vara samt hur de använder dem i sin undervisning. 

 

Syftet med denna studie är att få ökad insikt i hur sånglärare på gymnasieskolans estetiska program 

hanterar genreområdet jazzsång utifrån kursplanens mål om genrebreddning, samt att identifiera 

sångpedagogers uppfattning om vad som kan betecknas som ett genreenligt sound eller 

genrespecifika egenskaper speciellt viktiga för jazzsång samt hur dessa kunskaper kan förmedlas till 

elever.  

 

För att uppnå syftet är följande forskningsfrågor formulerade: 

 

1. Vad anser sångpedagoger är genrespecifikt/stiltypiskt för sång i jazzgenren? 

2. Vilka beståndsdelar anser sångpedagoger vara väsentliga att uppmärksamma och lyfta fram i 

jazzsångsundervisning? 

3. Hur använder sig sångpedagoger av jazzsångens genrespecifika element i 

sångundervisningen? 

 

Metoden är kvalitativ forskningsintervju och det teoretiska perspektivet är sociokulturellt.
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2 Bakgrund  
I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring både ämnesområdet och närliggande 

ämnesområden samt annan för studien relevant litteratur. Till sist presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter. 

 

2.1 Tidigare forskning och annan litteratur inom området 

Den litteratur och aktuella forskning jag tar upp i nedanstående avsnitt berör jazzsångens 

kännetecken, jazzundervisning i skolan och enskild sångundervisning.  

2.1.1 Jazzens och jazzsångens genrespecifika områden och uttryck 

Jazz är en musikform som först utvecklades av svarta musiker i USA:s sydstater. Den bygger på de 

afrikanska musiktraditioner som levt kvar bland slavättlingarna, samt på europeisk harmonik och 

harmonik från olika håll. Till en början, under 1900-talets början, påverkades jazzen av bland annat 

ragtime, dansmusik av europeiskt ursprung, religiös musik och sång, marschmusik och i viss mån 

även bluesen, som växte fram i andra delstater under samma tid (Rasmusson, 2003). Under det 

kommande århundradet har jazzen levt och utvecklats i en rad mer eller mindre välkända 

undergenrer såsom be bop, swing, fusion och fri jazz, alla med improvisation som en central del. 

Jazz beskrivs på följande vis: ”Jazz är svår att fånga med traditionell notskrift, på grund av den 

komplicerade rytmiken, musikernas personliga sound och eftersom den till stor del är improviserad. 

Det är mer ett sätt att utöva musik än en art av musik” (a.a., sid 228). 

 

Enligt John Potter (2000) som skrivit om jazzsång i The Cambridge Companion to Singing är det 

svårt att överhuvudtaget definiera vad jazzsång är: 

 
Most jazz historians begin with an attempt to define the subject, and just as you think you 

have stumbled on an author who has finally got it right, you realize that there are so many 

exceptions that the exercise is futile. There is no general agreement on the derivation of 

the term and even jazz singers find it very hard to define the word except in terms of 

itself. (Potter, 2000, sid. 53) 

  

Detta citat belyser det som också är min upplevelse, att detta är ett ämne som inte helt enkelt låter 

sig definieras. Dock har Berit Kullberg och Ragnhild Sjögren (1994) i boken Sing It listat några av 

jazzens kännetecken. Enligt författarna kan i dessa kännetecken inbegripas improvisation, vilket de 

beskriver som ett sätt att göra en personlig tolkning av musiken utan att vara strikt bunden till 

noterna. De menar att improvisation är att göra musik helt fritt, men inom vissa ramar, i stunden, det 

vill säga den omedelbara kompositionen. Även timing är en central ingrediens och innebär enligt 

Kullberg och Sjögren att musiken ska svänga och ha en typisk triol-feeling. Det personliga soundet 

beskrivs också som viktigt, där Kullberg och Sjögren uppmanar att hitta sin unika röst och inte 

härma sina idoler. Till sist listas ”bestämda mönster” som ett av jazzens kännetecken, vilket avser 

mönster bestämda enligt olika antal takter i musiken, exempelvis standardlåtens 32 takter, indelade i 

fyra stycken 8-takters perioder. Dessa uttryck går igen i annan litteratur. Michele Weir (2001) 

beskriver i boken Vocal Improvisation improvisation som en fundamental aspekt av jazz. 

 
By definition, improvisation is not preconceived. It is the artful interaction between 

musicians that distinguishes great moments in improvisation. In performance situations, 

the vocal improviser is not alone; there are other musicians present who are also 

improvising on their respective instruments. Much of the art of jazz is synergy that 

happens when all musicians interact creatively. (Weir, 2001, s. 27) 
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Weir (2001) beskriver vidare jazzgenren som en musikstil där musikens känsla och karaktär aldrig 

är förutbestämd, vilket är det naturliga resultatet av varje medmusikers infall och hur de deltagande 

spelar ut varandra i just den givna tidpunkten. 

 
This can be an elusive concept for beginning improvisers, partly because there are few 

organized situations in life where this level of spontaneity is encouraged. For some 

individuals, the desire to control the success of the musical outcome inhibits their ability 

to react spontaneously. It is, however, extremely important to embrace this concept of 

musical flexibility; it is the aesthetic of jazz! (Weir, 2001, sid. 27-28) 

 

Röstimprovisation lärs, enligt Weir (2001), i likhet med andra språk primärt genom att lyssna och 

imitera. Jazzsångare kan lära sig att improvisera via lyssnandet, utan någon formell utbildning. 

Jazzens utveckling har dock lett till snabbare tempi och mer intrikata melodilinjer, vilket gör att det 

utan någon som helst teoretisk förförståelse tar onödigt lång tid att ”lära sig jazzens språk flytande”. 

 

Judy Niemack (2004) beskriver den ordlösa vokala improvisation som kallas scatsång i 

övningsboken Hear it and sing it som en form av sång som började som en imitation av ljuden 

sprungna ur saxofoner, trumpeter och tromboner, vilka i sin tur är en förlängning av den mänskliga 

rösten. Från 1920 och framåt har denna konstform funnits och utvecklats tillsammans med de 

musikaliska ideal som gällt under olika eror. 

 
The language of scat is still evolving, as jazz singers from various countries bring the 

syllables and sounds of their own languages into their scat vocabularies. (Niemack, 2004, 

sid. 35) 

 

Detta kan kompletteras av Bob Stoloffs (1996) definition av scatsång som vokaliseringen av läten 

och stavelser som är musikaliska, men saknar ordagrann översättning. Han menar att olika artister 

väljer olika stilistiska approacher som liknar olika scatdialekter. Valet av stavelser i viss mån är 

oförklarligt förutom det faktum att ett ljud, eller dess kontrast till andra ljud, skapar en egen syntax. 

2.1.2 Jazz i skolan 

I sin doktorsavhandling Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet musik på gymnasiet som en del i 

ungdomars identitetsskapande skriver Manfred Scheid (2009) om det estetiska programmet och hur 

musik i skolmiljö används och upplevs av ungdomar som en del i deras identitetsskapande. I hans 

kvantitativa undersökning framkommer att utmärkande för elever som går det estetiska programmet 

med musikinriktning är att de går på många konserter och i synnerhet jazzkonserter. Scheid 

resonerar att anledningen till detta kan vara att jazz och improvisation spelar en viktig roll i deras 

undervisning, bland annat för att flera av deras musiklärare spelar jazz. I enkätundersökningen 

framkommer även att jazzkonserter besöks av lika andel flickor som pojkar, vilket innebär att jazz 

tycks vara lika populärt bland både flickor och pojkar på estetiska programmets musikinriktning. I 

en jämförelse med antal konsertbesök med klassisk musik framkommer att både färre pojkar och 

flickor besöker dessa, vilket kan tolkas som att jazzmusiken är viktigare än den klassiska bland 

elever på detta program. I jämförelse med elever som går andra gymnasieprogram med musiken 

som tillval utmärker sig eleverna på estetiska programmets musikinriktning genom att nämna jazz i 

större utsträckning än de andra eleverna.  

 

Vidare i resultatredovisningen av Scheids (2009) intervjustudie framkommer att jazz är en 

prioriterad musikgenre på estetiska programmets musikinriktning och att det är lärarna som styr det 

därhän.  
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Det är positivt därför att jazzmusiken har berikat dem musikaliskt. Improvisations-

momenten ger dem ett stort utrymme för personliga tolkningar, för att inte säga kräver 

personliga tolkningar, speltekniskt kunnande, kreativitet och initiativförmåga. Det är 

kriterier som eleverna eftersträvar. Samtidigt framförs även kritik mot att lärarna 

favoriserar jazzgenren. Elevernas kritik handlar om att lärarna inte ska, som de säger, 

begränsa ”vår frihet att utveckla oss genom att tala om vad vi skall tycka”. Jazzmusik på 

skolan symboliserar för eleverna musikalisk frihet, samtidigt som lärarna styr för mycket. 

(Scheid, 2009, sid. 96)   

 

Scheid (2009) undersöker också ungdomars föreställning om genrer. Om jazz framkommer att 

eleverna upplever den som friare än andra musikformer.  

 
Friheten ser de som en del av jazzmusik, då det implicit i musikformen ligger att man vid 

spelningar inte kopierar andra musikers framföranden utan utvecklar personliga 

tolkningar. (Scheid, 2009, sid. 125) 

 

Samtliga elever tillfrågade i undersökningen menar också att jazzmusiken har utvecklat dem 

personligt och musikaliskt. Få elever hade lyssnat och/eller spelat jazz innan, men redan första 

terminen uppmärksammade de att jazzen prioriterades på estetiska programmet. Att spela jazzmusik 

såg de som en personlig utveckling och en genre där man utvecklar sin instrumentteknik och sina 

musikteoretiska kunskaper (Scheid, 2009). 

 
Att vara kreativ är centralt att döma av elevernas uttalanden. Att kunna något personligt 

ses som viktigt. Den improvisationsförmåga som manifesteras i jazz ses exempelvis som 

en indikator på kreativitet. Ytterst tycks resonemangen handla om att eleverna vill 

beskriva sig som kreativa individer. (Scheid, 2009, sid. 175) 

2.1.3 Enskild sångundervisning 

I sitt examensarbete som undersöker det estetiska programmets individuella sånglektioner skriver 

Markus Enorsson (2010) om hur den individuella sångundervisningen kopplad till det estetiska 

programmet förstås i relation till de teoretiska begreppen mästarlära och praxisgemenskap, samt hur 

lärarnas mediering ser ut i undervisningssammanhanget. På så vis kan sångundervisningen ses ur ett 

perspektiv baserat på en vetenskaplig grund, även om den möjligen från början är sprungen ur 

traditioner. Vidare presenterar Enorsson den enskilda sånglektionens struktur. I hans undersökning 

visar det sig framkomma gemensamma drag för hur de deltagande lärarna lägger upp och 

disponerar sin undervisning, där varje lektion inleds med någon form av uppvärmningsmoment.  

 
Uppvärmningsmomentet kan bestå av både sångövningar, talövningar och 

kroppsrelaterade övningar kopplade till sångteknik. När uppvärmningsdelen utförts och är 

avklarad brukar antingen elev eller lärare ta initiativ till att de gemensamt skall gå igenom 

ett sångstycke (ofta också kallad läxan). (Enorsson, 2010, sid.20) 

 

Enorsson (2010) skriver att undervisningen tycks följa en form av standardisering, men att orsaken 

till den är oklar. Även hur lärare och elev är positionerade till varandra i 

undervisningssammanhanget tycks vara en standardiserad modell i praxisgemenskapen. 

 

Vidare beskriver Enorsson (2010) sånglektionernas struktur utifrån begreppen imitation, mediering 

och scaffolding. Imitation förekommer som ett vanligt inslag i den undersökta undervisningen i 

form av något som de observerade pedagogerna kallar ”härmning”.  

 
Med härmning menas, i detta avseende, att läraren först förebildar ett ljud med sin egen 

röst och eleven försöker med sin röst efterlikna det läraren demonstrerar. Härmning, som 
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sånglärarna beskriver, är närmast synonymt med imitation som är ett vanligt 

förekommande inslag i det individcentrerade perspektivet på mästarlära. (Enorsson, 2010, 

sid. 21) 

 

I den vetenskapliga artikeln Gesture as a tool of communication in the teaching of singning 

undersöker Julia Nafisi (2010), genom observationer av enskilda sånglektioner på 

konservatorienivå, användningen av gester som ett pedagogiskt verktyg i en enskild 

sångundervisningssituation. I bakgrunden till hennes undersökning framkommer en långtgående 

dispyt mellan företrädare för en faktabaserad undervisningsform och de som argumenterar för den 

undervisningsform som använder sig mer av metaforer och bilder. Nafisi menar att gester är en 

central del av mänsklig kommunikation och har förmågan att visualisera, illustrera och förenkla 

komplexa ämnesområden. Nafisi beskriver vidare hur det i ämnets natur ligger en svårighet 

inbäddad i just undervisningen av röstanvändning, i detta fall sång. Orsaken till dessa svårigheter är 

att instrumentets funktioner vilar på delikata mekanismer till stor del dolda i kroppen, med en 

innervation som ger dålig sensorisk feedback. Hon menar att bildspråk och metaforer spelar en 

avgörande roll i sångundervisning eftersom ”adequate verbal description for a sensory 

experience...is nearly impossible through strictly scientific and mathematical terms as certain vocal 

qualities simply defy quantification” (Bunch, 1995, s. 82 citerad av Nafisi, 2010 s. 103). Utöver 

detta har engelskan, i likhet med många andra språk, ett snålt förråd av akustiska adjektiv, vilket 

leder till att ljud ofta beskrivs i termer egentligen avsedda att beskriva rumslighet (brett, smalt, 

spritt), temperatur (varmt), former (runt, platt), struktur (hårt, silkeslent) och färg (ljust, mörkt, vitt). 

 

I undersökningens resultat framkommer att gester är en vital del i kommuniceringen av 

sångrelaterade koncept och att dessa kan kategoriseras in i tre olika områden beroende på sitt 

pedagogiska uppsåt. De observerade gesterna kan delas in antingen i tekniska eller musikaliska 

gester. De tekniska gesterna kan sedan delas in i kategorierna fysiologiska respektive 

förnimmelserelaterade gester. Nafisi (2010) beskriver att de fysiologiska gesterna används för att 

spegla lärarens kunskap och uppfattning om vad som dolt för ögat händer i kroppen när hen sjunger 

eller förbereder sig för att sjunga. Även om mekanismerna är förenklat beskrivna med dessa gester, 

är deras syfte att göra dessa fysiologiska handlingar begripliga för eleven. De 

förnimmelserelaterade gesterna beskriver akustiska fenomen såsom rösttimbre och tonkvalitet och 

representerar en speciell känsla eller tanke som läraren anser vara en hjälp i att producera en viss 

ton eller fras. De gester som beskrivs som musikaliska gester kommunicerar i första hand 

musikaliska begrepp, såsom frasering, betoning och artikulation. Vidare menar Nafisi att, eftersom 

musik i sig är ett immateriellt och abstrakt ämne, har dessa gester ingen referens i den ”kroppsliga 

världen”, utan symboliserar enbart tankebilder. Det faktum att gesterna i undersökningen har en 

sådan framträdande roll i de undersökta lektionerna, styrker att de är kraftfulla verktyg i 

kommuniceringen av vissa sångrelaterade koncept; deras kapacitet att levande och direkt fånga 

essensen av en mekanism eller ett koncept verkar ibland till och med överlägsen verbala 

förklaringar.  

 

Tidigare forskning om just sånglektionernas uppbyggnad och kommuniceringen av sångrelaterade 

koncept är intressant då jag i föreliggande undersökning undersöker hur sångundervisningen ter sig 

på gymnasienivå när jazzgenren i synnerhet medieras. 

2.1.4 Skolans uppdrag 

Att skolans undervisning skall vara baserad på vetenskaplig grund står som en fastställd paragraf i 

skollagen. ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). 

I 2011 års läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) under 

rubriken skolans uppdrag står att läsa att:  
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Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 

skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. (…) De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form skall vara inslag i skolans verksamhet. (...) Förmåga till eget skapande hör till det 

som eleverna skall tillägna sig. 

(Lgr 11, sid. 10) 

 

Musik och eget skapande, som exempelvis improvisation, är här beskrivna som en fundamental del 

i skolans uppdrag. Genom musik, som innefattar sång, ska eleven få uppleva olika känslor och 

stämningar, samt gestalta och skapa själv. 

 

I ämnesplanen (Skolverket, 2011) för kursen Instrument eller sång 1, 2 och 3 ingår olika grader av 

kunskap om musikalisk tolkning, uppförandepraxis, stil och form. Genrebredd ingår i någon mening 

i den enskilda sångundervisningen redan i den första kursen, där det i kunskapskravet för det lägsta 

betyget (E) anges att ”eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i 

någon musikstil”. För högsta betyg (A) anges att ”eleven diskuterar och redogör utförligt för 

varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med 

välgrundade och nyanserade resonemang”. Detta återkommer i kunskapskraven för kurs 2 där det 

krävs att ”i sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck 

och följer med viss säkerhet/med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och 

kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade 

musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis”. För högsta betyg gäller även att eleven uppvisar 

ett gott konstnärligt och personligt uttryck. Även i sista kursen, kurs 3, står det uttryckt ett krav på 

genrebredd och kunskap om genretypisk uppförandepraxis för alla betygsnivåer. För betyget A är 

det formulerat på följande vis: ”eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt 

musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till olikartade musikaliska 

situationer. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med 

säkerhet”. Med dessa kunskapskrav i åtanke kan det tänkas vara rimligt att anta att genreområdet 

jazz bör ingå redan tidigt i sångundervisningen och följa eleverna under alla tre kurserna. Det bör 

dessutom för undervisande pedagog finnas en klar uppfattning om vad genreområdet innefattar i 

form av genre och uppförandepraxis.  

 

Det kan vara rimligt att anta att jazzen ingår i den skara genrer som är mer gehörsbaserad än andra. 

Vad gäller gehörsträning i den enskilda sångundervisningen på gymnasiet ingår det spel eller sång 

efter noter och på gehör i kurs 1 och 2 (i kurs 3 står inte detta uttryckt i kursens centrala innehåll, 

men kan tänkas vara en kunskap som är ett underförstått krav för att överhuvudtaget få läsa kursen). 

I kurs 1 står det uttryckt i kunskapskraven att ”Eleven uppfattar med viss säkerhet/med säkerhet 

en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med 

tillfredsställande/gott resultat”. Att uppfatta en enkel musikalisk figur, för att sedan återge den med 

rösten innebär enklare uttryckt den ”call and response”-övning som ofta används i 

jazzsångsundervisning och återfinns i musik av afroamerikansk karaktär. Denna övning används 

som en introduktion till eget skapande, som sedan ligger till grund för mer avancerad vokal 

improvisation. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenteras den teori jag valt att använda som utgångspunkt i min studie och 

som kommer att användas vid min diskussion kring resultatet. 

 



 

13 

Jag har valt att analysera studiens resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv somgör det möjligt 

att fokusera på hur lärare hanterar olika musikaliska och tekniska redskap i undervisningen samt hur 

situationer, sammanhang och traditioner skapar förutsättningar för vad som lärs, vilket 

sammanfaller med syftet med denna undersökning. Jag utgår då från Roger Säljös (2005) bok 

Lärande och Kulturella redskap – Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 

2.2.1 Mediering 

Det sociokulturella perspektivet är ett teoretiskt perspektiv på lärande som utgår ifrån att lärande 

bör ses i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv, där kunskap lever först i samspel mellan 

människor och därefter blir en del i den enskilde individen och hans eller hennes tänkande och 

handlande (Säljö, 2005). Mediering är ett centralt begrepp i den sociokulturella begreppsramen och 

innebär att människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. 

Mediering sker genom medierande redskap, antingen fysiska artefakter eller genom samtal och är 

själva förmedlandet av kunskap. Dessa redskap är kulturella resurser som verksamt bidrar till att 

kunskaper och färdigheter lever kvar i samhället. Alla samtal är ett uttryck för mediering, och 

människor är på sätt och vis ständigt medierande resurser för varandra i interaktion. Säljö menar 

vidare att mediering inte bara ska ses som något som underlättar kommunikation och förståelse. 

 
Många medierande redskap och inskriptioner kan vara svårtillgängliga för den som inte är 

förtrogen med dem. Det kan krävas mycket arbete för att förstå vissa typer av texter, att 

sätta sig in i hur noter medierar musik eller att kunna hantera en vetenskaplig 

begreppsapparat. I många sammanhang är det också lättare att förstå resonemang och 

principer när medieringen sker muntligt än än när man läser en text om samma företeelse. 

(Säljö, 2005, sid. 37-38) 

 

I min undersökning skulle mediering kunna innebära hur noter medierar musik, eller hur en lärare 

medierar kunskap till en elev.   

2.2.2 Redskap 

Säljö (2005) betonar redskap när det handlar om hur det går att förstå lärandet ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Redskapen kan vara antingen fysiska (artefakter) och då innebära ting såsom traktorer, 

knivar eller datorer, eller intellektuella (språkliga, kommunikativa, mentala eller diskursiva 

redskap), exempelvis litteratur, medier i form av radio och tv och föreläsningar. Säljö (2005) menar 

att det i praktiska sammanhang inte går att skilja fysiska och intellektuella artefakter åt, de inre 

tankeprocesserna och användningen av artefakten är ömsesidiga och oupplösligt förenade. Dessa 

redskap är kulturella resurser som verksamt bidrar till att kunskaper och färdigheter lever kvar i 

samhället, och det är bättre att utgå ifrån att kulturella redskap har både fysiska och intellektuella 

sidor än att dela upp dem i fysiska och språkliga redskap.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individ och kollektiv i fokus. Den centrala 

frågan blir att försöka se olika aktiviteter i samhället ur ett lärandeperspektiv, och att förstå 

samspelet mellan individer, kollektiv och de resurser i form av teknik som finns utanför människor. 

Vidare menar Säljö (2005) att länken mellan individ och kollektiv är de historiskt utvecklade 

redskap som olika kulturella praktiker innehåller, det vill säga att: 

 
Människan är en kulturskapande och kulturbyggande varelse, och det är med hjälp av 

kulturella resurser hon förstår och agerar i världen. (Säljö, 2005, sid. 28) 

 

Då redskapen är de materiella och språkliga respektive intellektuella hjälpmedel som människor 

använder i konkreta praktiska utövanden kan vi i princip inte handla i några situationer utan att 

använda oss av medierande redskap. Inom en sociokulturell teoriram bör man betona att språket kan 
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ses som en uppsättning redskap som ger möjlighet till en alldeles speciell form av kommunikation 

och lärande som är unikt för människan. 

 
Även om språkliga redskap inte är ting i fysisk bemärkelse, har språk och kommunikation 

materiella sidor och materiella konsekvenser. (Säljö, 2005, sid. 32-33) 

 

Förmågan att begrunda relationen mellan modell och omvärld är enligt Säljö (2005) central för 

mänskligt tänkande och lärande och där är språket ett idealiskt medel. 

 

Jämsides de språkliga redskapen används de fysiska. Säljö (2005) anser att bilden träder fram som 

ett allt mer viktigt medierande redskap och som i våra dagar tangerar skriftens betydelse att skapa 

och kommunicera mening. Detta sker genom medier och informationsteknik. Säljö förtydligar detta  

genom att jämföra televisionens betydelse som underhållning och opinionsbildare med radions.  

 
Texter och bilder lever sida vid sida, och används som komplementära resurser i 

människors vardagliga samtal och lärande. Vi behöver både text och bild som redskap. Vi 

talar och skriver om bilder, och vi använder bilder för att det vi säger och skriver skall bli 

än mer begripligt. (Säljö, 2005, sid. 161) 

 

Vidare menar Säljö (2005) att noter är ett intressant exempel på ett medierande redskap med 

betydande konsekvenser för lärande hos individer och kollektiv. Noterna blir ett medierande 

redskap både mellan kompositören och musikerna och mellan musikläraren och eleven i en 

lärsituation. Dock är det svårt att på egen hand behärska denna skrift, eftersom den i likhet med alla 

notationssystem förutsätter ”en kognitiv socialisation hos läsaren som gör vederbörande i stånd att 

skapa mening, i detta fall musikalisk mening, med hjälp av artefakten” (Säljö, 2005, sid. 162). Detta 

är en utdragen process som i de flesta fall kräver systematisk undervisning.  

 

Enligt Säljö (2005) lever vi nu för tiden i en teoretisk kultur. Han menar att socialiseras i en kultur 

med många olika verksamhetssystem innebär att individen konfronteras med en stor mängd 

kulturella redskap, sammanhang och möjliga utvecklingsvägar. Detta leder till att ”det kollektiva 

minnet och de kollektiva färdigheterna överstiger vida vad enskilda människor kan tillägna sig” 

(Säljö, 2005, sid.139), vilket leder till att de institutionaliserade mekanismerna för lärande får en allt 

större betydelse.  

 

Säljö (2005) beskriver skolans framväxt, där skolan till en början, med så kallade skrivarskolor, 

hade till uppgift att lära ut läs- och skrivkunnighet. Skolan revolutionerar människans sätt att lära 

sig och med den institutionaliserade skolan kommer undervisning och lärande som baseras på 

systematiska idéer om hur kunskaper skall byggas upp hos den enskilde.  

 
När lärande ingår i en sådan kulturell institution kommer de kunskaper och färdigheter 

som blir centrala att regleras av institutionella perspektiv, intressen och traditioner. 

Individen har att förhålla sig till, och försöka appropriera, de sätt att beskriva och 

analysera natur, samhälle, språk, historia och annat som institutionen premierar. Att kunna 

något blir en fråga om i vilken utsträckning individen kan hantera institutionellt relevanta 

och sanktionerade termer och begrepp. (Säljö, 2005, sid 134)  

 

På samma vis som lärandet i ett stort perspektiv har institutionaliserats sedan införandet av tidiga 

skrivarskolor fram till vår tids skolor, har på samma sätt jazzen institutionaliserats under 1900-talets 

senare hälft. De begrepp och färdigheter som numera är nödvändiga för en jazzsångare på 

gymnasienivå i Sverige idag, ingår på så sätt både i kunskaper och färdigheter som är centrala i 

jazztraditionen, men också centrala utifrån gymnasieskolans perspektiv, intresse och traditioner. 
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Sammanhanget för lärandet avgör alltså, ur det sociokulturella perspektivet, hur mediering sker 

samt vilka redskap som används. 

 

Det är användbart att i denna undersökning utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom det är 

möjligt att fokusera på hur lärare hanterar olika musikaliska och tekniska verktyg i undervisningen 

samt hur situationer, sammanhang och traditioner skapar förutsättningar för vad som görs och lärs, 

vilket sammanfaller med syftet med denna undersökning. 
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3 Metodologi och metod 
I detta kapitel presenterar jag den metod jag valt har att använda i min undersökning, urvalet av 

informanter, hur jag samlat in datamaterialet samt hur jag har bearbetat och analyserat det. Slutligen 

redovisas olika etiska överväganden samt förs en diskussion kring studiens trovärdighet och 

giltighet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att få ökad insikt i och förståelse för lärande av jazzsång i enskild sångundervisning på 

gymnasienivå valde jag att använda mig av metoden intervju. Detta val gjordes utifrån 

uppfattningen att ämnesvalet krävde att informanterna skulle behöva mycket utrymme i form av ett 

öppet samtal för att kunna utveckla sina tankar och reflektioner.  

 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte, men går utöver det spontana vardagliga 

samtalet. Ett sådant samtal hålls inte mellan likställda parter utan styrs och kontrolleras av 

intervjuaren, som är den som introducerar ämnet, ställer omsorgsfullt valda frågor och också kritiskt 

följer upp den intervjuades svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Steinar Kvale och Stein Brinkmann (2009) 

denna intervjuform, här ur ett fenomenologiskt inspirerat perspektiv beskriven som en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju: 

 
En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna 

fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 43)  

 

Det gäller alltså att ta del av den intervjuades perspektiv och vara öppen för dennes reaktioner. Om 

fokus hos den som intervjuar ligger på att i tur och ordning få ställa de i förväg bestämda frågorna 

och inte på att försöka förstå vad den intervjuade säger, kan den kvalitativa intervjun glida över i en 

strukturerad intervju, eller till och med bli en muntligt genomförd enkät (Johansson & Svedner, 

2010). 

 

När det gäller utförandet av intervjun betonar Kvale och Brinkmann (2009) vikten att utföra 

intervjun med ett fördomsfritt förhållningssätt där ”strävan att erhålla fördomsfria beskrivningar 

leder till en rehabilitering av livsvärlden i förhållande till vetenskapens värld (sid. 44)”. Den som 

intervjuar bör hålla en öppenhet för nya och oväntade fenomen och lyssna både till de explicita 

beskrivningarna och till de åsikter som kommer till uttryck, men även till vad som sägs mellan 

raderna.  

 

Att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer ger en möjlighet att styra intervjun utifrån vad 

den intervjuade svarar. I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan 

frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur informanten svarar och vilka 

aspekter denne tar upp (Johansson & Svedner, 2010). Den är alltså varken strängt strukturerad med 

standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009). I den typ av studie jag 

valt att göra passar den kvalitativa forskningsintervjun som metod på grund av att den ger mig som 

intervjuar en möjlighet att med adekvata följdfrågor följa upp informantens tankar och på så sätt få 

ett förtydligande av dennes tankar och uppfattningar. 
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3.2 Metod och design av studien 

I denna del presenterar jag mitt val av metod, de informanter som medverkade samt hur det 

insamlade materialet har bearbetats. Slutligen diskuteras studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av metod 

Jag valde intervju som metod eftersom jag ansåg att ämnets natur krävde en metod som gav 

informanterna frihet att resonera och utveckla sina tankar i ämnet, utan för fasta ramar. Eftersom jag 

i min studie ville få fram pedagogernas egna synsätt kändes det viktigt att ge utrymme för 

personliga infallsvinklar och åsikter, vilket är möjligt i en kvalitativ intervju. Den kvalitativa 

intervjuformen gav utrymme till att brodera ut och associera fritt kring studiens syfte och 

forskningsfrågor, samt utrymme för informanterna att beskriva sina handlingar tillsammans med 

sina synsätt på undervisning. 

 

Jag hade kunnat komplettera intervjuerna med observationer av enskilda sånglektioner för att få en 

bredare bild av det jag undersökte, men eftersom jag ville få reda på informanternas samlade 

arbetslivserfarenheter i ämnet och inte enbart få en bild av deras nuvarande undervisning, ansåg jag 

intervjuformen var mer lämplig. Observation såg jag därmed som en metod som inte var nödvändig. 

En enkätundersökning hade varit för fast i sin form för ändamålet och inte i samma utsträckning 

gett utrymme för resonemang.  

3.2.2 Urval 

Jag valde att intervjua fyra sångpedagoger verksamma på det estetiska programmet. Av dessa 

sångpedagoger är två kvinnor och två män, alla med varierad arbetslivserfarenhet och utbildning. 

En av informanterna har en lärarutbildning med afroinriktning, de tre andra har en klassisk 

inriktning. Jag valde medvetet att inte enbart intervjua pedagoger med en afroinriktad utbildning 

bakom sig, eftersom jag ville få en bild av hur sångpedagoger med olika erfarenheter och utbildning 

undervisar inom området. Tre av informanterna är verksamma på gymnasieskolor i Värmland-

Närkeregionen och en i Mälardalen. Detta urval har främst logistiska skäl, som att jag hade bekanta 

att bo hos i närheten av skolorna som låg långt bort. Med hänsyn till deras anonymitet har jag i 

resultatet valt att ge dem fingerade namn.  

 

Presentation av informanterna 

Adam (f. 1974) 

Utbildning: musikhögskola, sångpedagogutbildning med afroinriktning. 

Tidigare och nuvarande yrkessituation: yrkesverksam i 12 år, först som sångpedagog på kommunal 

musikskola i, därefter på gymnasiets estetiska program. 

 

Bertil (f. 1960) 

Utbildning: musikhögskola, sångpedagogutbildning med klassisk inriktning. 

Tidigare och nuvarande arbetssituation: jobbade först som kyrkomusiker, sedan 11 år sångpedagog 

på estetiska gymnasiet. 

 

Catrin (f. 1956) 

Utbildning: musikhögskola, sångpedagogutbildning med klassisk inrikting. 

Tidigare och nuvarande arbetssituation: Sångpedagog på estetiska gymnasiet och via ett eget företag  

även föreläsare, samt workshopledare samt frilansande sångerska i både de klassiska- och 

jazzgenrerna. Har även författat ett antal sångövningsböcker. 

 

Desirée (f. 1982) 
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Utbildning: musikhögskola, sångpedagogutbildning med klassisk inriktning. 

Tidigare och nuvarande arbetssituation: sångpedagog ett år på kommunalt gymnasium på estetiska 

programmet, nu heltidsanställd på en friskola, ett gymnasium med musikinriktning. Sjunger i band 

med spelningar på pubar och fester, bland annat i jazzgenren. 

3.2.3 Datainsamling 

Alla informanter kontaktades först via ett mail där jag beskrev intervjuns syfte och ämnesområde, 

samt informerade dem om att medverkan skulle ske anonymt. Efter jakande mailsvar bestämdes tid 

och plats via telefon. Varje intervju utfördes på respektive informants arbetsplats, eftersom jag ville 

att det skulle bli så enkelt för dem som möjligt. Vi träffades därför under håltimmar i deras 

arbetsdag. På så vis kunde vi prata ostörda i informanternas arbetsrum, vilket inte hade gått i samma 

utsträckning på en offentlig mötesplats. 

 

Intervjuerna tog mellan 40 och 65 minuter, men ingen exakt tidsram var satt innan eftersom jag ville 

att informanterna skulle känna sig fria att utveckla sina resonemang. Intervjuformen var halv-

strukturerad på så sätt att jag använde mig av fasta frågor och följdfrågor beroende på hur samtalet 

utvecklades. Dessa följdfrågor fanns också till hjälp för att kunna ge samtalet nytt bränsle om det 

stannade av. Jag spelade in samtalen för säkerhets skull både på min mobiltelefon och 

inspelningsapparaten zoom H4. 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Efter att ha spelat in intervjuerna transkriberade jag dessa samtal på min persondator, varpå jag 

analyserade materialet i syfte att söka efter olika teman. Jag försökte även lyfta fram olika redskap 

som informanterna använde för att förmedla kunskap inom sång i genreområdet jazz till eleverna 

samt analysera hur dessa redskap användes. Jag sökte också efter skillnader och likheter i 

informanternas svar.  

 

Vid citatanvändning i resultatdelen har jag valt att ta bort vissa upprepningar av ord, eftersom jag 

ansåg att dessa var en produkt av att informanten talade med eftertänksamhet, eller dröjde med 

svaret för att få mer tid att fundera. I de fall det förekom ljud såsom ”ehmm” eller ”mmm”, tog jag 

med stor respekt för informanten bort dessa  i de fall de inte hade någon betydelse eller hjälpte föra 

fram en åsikt. Jag tog bort dessa med hänsyn till läsaren och arbetets läsbarhet. I de fall jag kortade 

ner citat, la jag till en klammer ”( … )”. Detta gjorde jag för att jag ansåg att dessa delar av citaten 

inte hade någon relevans i sammanhanget, utan bara försvårade läsandet.  

3.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Jag anser att min metod och de resultat jag har fått fram genom mina intervjuer är giltiga och 

tillförlitliga. Informanterna var informerade om att deras medverkan var anonym redan innan 

intervjun bokades, vilket bör ha gett dem en känsla av att kunna tala fritt ur hjärtat. Jag hade inte 

träffat mer än en av informanterna innan, med vilken jag endast var bekant, vilket gjorde att 

samtalet gjordes med ett professionellt och seriöst förhållningssätt. Jag kan inte med fullständig 

säkerhet avgöra huruvida informanterna var helt sanningsenliga eller ej, eller om de i någon mån 

anpassade svaren till vad de trodde jag ville få ut av min undersökning. Jag såg dock ingen 

anledning att betvivla att de inte gav ärliga svar i intervjusituationerna. 

 

De intervjuade svarade med stora variationer i hur konkreta svaren blev. Detta tar jag som en viss 

indikation på att de i olika stor utsträckning hade funderat på ämnesområdena innan intervjuerna 

genomfördes. Detta skulle i sin tur eventuellt kunna bidra till att informanterna skulle svara 

annorlunda om intervjun skulle gjorts om vid ett senare tillfälle, en risk svår att gardera sig mot i en 

intervjusituation. ”I praktiken är rebiliteten aldrig perfekt” (Johansson & Svedner, 2010), vilket 
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betyder att ”observatörer ser vad som händer ur lite olika synvinklar, deras uppmärksamhet 

varierar” (sid 98). 

 

Jag försökte att ha en så objektiv hållning som möjligt under bearbetningen av materialet, och i och 

med detta anser jag att tillförlitligheten är så god den kan vara. Dock kan jag inte svara för den risk 

som föreligger att mina förutfattade åsikter inte undermedvetet, i någon mån, påverkat resultatet. 

 
 Eftersom man sitter fast i sitt eget tänkande är det svårt att upptäcka brister i hur man 

 definierar begrepp; man räknar helt enkelt med att alla avser samma sak som man själv 

 gör när man använder ett ord. Det är dock värdefullt att kritiskt granska de egna 

 utgångspunkterna och kanske t o m komma på hur de inverkat på de resultat man fått 

 (begreppsvaliditet). (a.a, sid. 98) 

 

Detta har i eventuella förekomna fall inte varit mitt uppsåt. Det insamlande materialet är för litet för 

att kunna användas att dra några generella slutsatser kring hur Sveriges samlade sångpedagoger kan 

tänkas resonera. Det ska snarare ses som en inblick i några gymnasieskolors arbets- och 

förhållningssätt.  

 

3.3 Etiska överväganden 
Vid genomförandet vid ett arbete av detta slag är det av stor vikt att följa de riktlinjer som gäller i 

form av tystnadsplikt, anonymitet, konfidentialitet samt kravet på informerat samtycke. Jag har tagit 

del av dessa riktlinjer och följt dem under arbetet med studien. Informanterna tillfrågades och 

godkände sin medverkan och informerades om mitt arbete i form av övergripande syfte, 

forskningsfrågor, samt att deras medverkan var anonym och att de utan påföljder kunde avbryta sin 

medverkan när som helst. Jag har alltså följt de anvisningar som beskrivs av Johansson och Svedner 

(2010): 

 
- Deltagarna skall får en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningen syfte.  

- Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökning och få sina frågor 

sanningsenligt besvarade.  

- Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder.  

- Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte vara 

möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man överväger att namnge de som 

deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på skolan, eleverna och deras 

föräldrar och eventuella andra.  

- Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka.  

(Johansson & Svedner 2010, sid. 22-23)  

 

Val av plats upplät jag till respektive informant med förhoppning om att de skulle se på mötet med 

trygghet samt känna sig fria att eventuellt avbryta intervjun.
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av den analys jag har gjort av datamaterialet i min 

undersökning. Jag redovisar resultatet enligt teman jag har hittat i informanternas svar. De teman 

som presenteras är a) pedagogers syn på begreppet jazzsång, b) jazzsång som ett redskap i 

undervisningen, c) text och talröst som redskap för genrermarkörer samt d) redskap för 

improvisation i jazzsångsundersvisning.  

4.1 Pedagogers definition av begreppet jazzsång 

I det här avsnittet presenterar jag de tillfrågade informanternas syn på genreområdet jazz och hur de 

definierar sång inom det genreområdet.  

 

Alla de tillfrågade informanterna har svårt att ge en exakt definition på vad jazzgenren innebär. 

Desirée beskriver att hennes syn på jazzen har förändrats under åren då hon arbetat mer med den, 

men att hon fortfarande i viss mån ser jazzen som svår, medan Adam beskriver jazzen som en genre 

med ”en ambition att på nåt sätt (…) ha en konstnärlig nivå i sig”. Bertil menade att det blev ”för 

fjuttigt” att säga exakt vad jazz innebär, eftersom han menar att det är så fruktansvärt många 

småsaker som ger en upplevelse av att musicera i enlighet med stilen. Vilka saker detta är framgår 

inte i intervjun.  

 

Alla informanter har också svårt att definiera vad jazzsång är. Alla uttrycker en svårighet att sätta en 

etikett som definierar genren utan pratar om olika element och genreföreteelser för att detta 

sammantaget ska ge en bild av vad sång i genren kan innebära.  

 

Tre av informanterna definierar jazzsång delvis genom sång i samband med en specifik harmonik 

och ackordsföljd. Adam menar att för att definiera jazzsång måste han först börja prata om bluesen. 

 
Börja i bluesen och med små harmoniska utflykter ut (…) för det är ju där det startar på 

nåt sätt. Sen den tidiga jazzen hade i och för sig influenser från fransk tradition och allt 

möjligt, men som jag tänker, så tänker jag på bluesen i första rummet, sen gör man lite 

utbyggnader utifrån det harmoniska, alltifrån 2-5-1 till vad det nu kan vara. (Adam)  

 

Även repertoar ger nyckeln till jazzsångens definition. Desirée menar att så kallade ”standards” 

ingår i begreppet jazzsång.  

 
Då tänker jag att det är de här jazzsångerna, som är kanske i de här jazzböckerna (…) 

kanske improvisera i de låtarna (…). För skulle jag improvisera i en poplåt, då kanske jag 

skulle säga mer att det var wail då, eller nåt. Så, att improvisera i en jazzlåt, och visst 

finns det ju nyskrivna då, men (…) jag tänker nog på de traditionella, för det är dem jag 

har jobbat med mer. (Desirée)   

 

Många av informanterna återkommer till det faktum att jazzen har förgrenat sig och samexisterar i 

så många olika former, vilket leder till att den är svår att definiera. Desirée delar upp genren i ”det 

traditionella” och ”det nyskrivna” och ” experimentella (…) med väldigt mycket nytt och modernt 

och konstigt och lite flummigt”. Adam talar om den traditionella jazzen, men påpekar de områden i 

jazzen som kombinerar lite olika traditioner och skolor. Han menar att det dels kan vara det vi kallar  

fusion, men också genrer som blandar jazz med musik som drar åt etno-och folkmusikhållet till. 

 

Alla informanter uttrycker att friheten i framförandet och kravet på personligt uttryck är centralt i 
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jazzsång. Catrin, som är klassiskt skolad, förtydligar vad hon menar genom en jämförelse med sång 

i de klassiska genrerna. Hon menar att det där finns ett krav på ”den perfekta klangen” och att det 

diskuteras mycket vad som är stilmässigt korrekt, samt att det i jämförelse med jazzen inte 

förekommer lika mycket variation och personligt utrymme i framförandet av ett stycke:”Jag 

förknippar det väldigt mycket med frihet, att få vara personlig, att få experimentera, prova, testa, 

försöka göra sången till min”. 

 

I genren ingår friheten i framförandet av skrivet material, men också friheten i det oskrivna, det vill 

säga sångimprovisation över en vamp eller låtens ackordföljd. Enligt informanterna är 

improvisationsmomentet till stor del det som särskiljer sång i jazzgenrerna från sång i andra genrer. 

Adam tycker först och främst att jazzen är improvisationsmusik och att det är det som är det 

primära att börja med för att definiera jazzsång. 

 

4.2 Jazzsång som ett redskap i sångundervisningen 

I det här avsnittet presenteras hur informanterna använder sig av jazz i sin undervisning. 

4.2.1 Jazzen som redskap för att få repertoar och genrebredd 

Genrebredd nämns inte förrän i gymnasiets sista kurs i sång, dock menar alla informanterna att en 

variation och genrebredd i undervisningsmaterialet måste finnas med redan från första kursen. 

 

Adam menar att sångpedagogen måste ha ett treårigt upplägg där genrebredden finns med som en 

krydda hela tiden. Han menar att elever idag inte lyssnar på jazz hemma, men att med det stora 

musikutbud och tillgänglighet som råder är eleverna öppna idag och det aldrig svårt att få dem att 

prova något nytt. Det handlar enligt honom att ge eleven verktyg för att sjunga och det är inte alltid 

de verktygen är i en genre som eleven är intresserad av eller lämpad för, men om eleven märker 

framsteg är det i hans erfarenhet viktigare än genren. 
 

Dom märker när dom hittat nåt som gör dem bättre. (…) Om den (eleven) lär sig att 

genom att sjunga Schubert så tycker den att Schubert är bra att sjunga, roligt att sjunga, så 

deras framsteg, när de hör sina framsteg, det är det absolut viktigaste. (Adam)  

 

Särskilt killar gynnas enligt honom av att öva rösten med material ur den ”slicka souljazzen”, där 

han nämner Al Jarreu som exempel. Detta material styr han in eleven på via en repertoar som drar 

mer åt soulpopen, såsom Toto eller Stevie Wonder. För att presentera genren jazz för eleverna 

använder han sig i huvudsak av jazzstandards, jazzblues och enklare swinglåtar. Han börjar 

generellt att arbeta med jazzen i årskurs 2 och jobbar då med traditionellt uppbyggda och 

harmoniskt ganska enkla låtar som exempelvis Fly Me To The Moon eller Blue Bossa. 

 

Desirée låter sin jazzsångundervisning utgå helt ifrån standards ur Real Book, eftersom det är så hon 

har angripit genren när hon lärt sig den och för att hon menar att hon varken mött eller sökt upp så 

mycket av mer nyskriven jazz. 

 

Bertil beskriver att precis som Adam att det är få elever som lyssnar på jazz hemma. De båda 

sångpedagogerna understryker också att det är få elever som hinner komma så långt i utvecklingen 

att de kan ha en renodlad jazzingång på undervisningen. Bertil brukar oftast bara ta upp genren om 

det är i samband med större projekt tillsammans med ensembler på skolan, där samspel i genren 

jazz avses. I annat fall låter han elevens musikintresse eller hans egna musikaliska preferenser styra.  

 
Man kan ju välja hur man tolkar det där att de ska ha genrebredd i trean och då kan man 
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ju bestämma sig att ”ok vi tar ett [genreområde] som vi sätter spjutspetsen på där, sen 

dom andra, dom känner vi bara på lite enkelt så där, va”. (Bertil) 

 

I de fall han tar upp jazz i sångundervisningen försöker han att hitta moderna ingångar som ligger 

närmre till hands för eleverna, till exempel musik med jazzinfluenser som går på radion för 

närvarande.  

 

Även Catrin menar att steg ett alltid är att hitta repertoar som eleven lätt kan ta till sig. Hon tar upp 

Eva Cassidy som exempel på en artist som eleverna uppskattar och som kan vara en bra ingång till 

en mer renodlad jazzrepertoar. I de fall hon kommer så långt med eleverna kan de få sjunga 

exempelvis Misty eller andra Real Book-standards. Hon upplever i likhet med Adam att elever ofta 

inte har någon tidigare erfarenhet av jazz när de börjar gymnasiet, men att de är öppna för att prova 

genren. Hon är mån om att välja material utifrån elevens egen smak och sångglädje, men ser till att 

bocka av alla genrer under deras tre gymnasieår. 

 
Jag försöker nog verkligen se till individen, men att de ska smaka på allt. Visa, musikal, 

jazz, rock, singer-songwriter, R'n'B, alltså så mycket som möjligt. Och sen, märker jag att 

de tycker det här är roligt och de vill mera och kommer de och föreslår och har övat och 

vill mera, då är ju det också bra, tycker jag. (Catrin)  

  

Alla sångpedagogerna är eniga kring att deras uppdrag att som pedagoger både stödja och hjälpa 

eleverna i den musikaliska riktning eleven vill ta, men att det också är deras plikt att erbjuda och 

presentera en musikalisk bredd, däribland jazzgenren. 
 

Jag tycker att man måste vara väldigt varsam, vad det är för elev man möter, därför att det 

kan ju finnas elever som har glädje utav att verkligen bredda sig ordentligt och en del 

kanske har mer glädje av att verkligen nischa sig. Jag tror att man ska vara försiktig med 

att göra för mycket väsen av varken det ena eller andra när de är så unga, rösterna är ju 

inte klara när de kommer när de är sexton år, det är ju inte förrän de börjar närma sig 

tjugo som rösten är lite mera mogen. Men de är ju otåliga och ofta är de ju väldigt smala i 

vad de tycker om: ”jag sjunger bara det här”, men man får ändå som lärare försöka vara 

väldigt väldigt lyhörd och...vara så klok man kan. (Catrin) 

 

Catrin menar att pedagogen med en lyhördhet för vad eleven önskar utveckla, kan leda in 

dem på fler musikaliska spår än de kanske själva hade kunna tillgodogöra sig. 

4.2.2 Jazzen som ett redskap att utveckla sångtekniken 

Desirée och Adam anser att jazzrepertoaren är ett bra hjälpmedel både för att hitta sitt falsettregister, 

bröstregister och samt en egaliserad klang. Desirée tycker att det kan vara speciellt svårt att hitta bra 

material till eleverna, som övar deras falsettregister. Ofta blir det en klassisk repertoar och det 

tycker många elever inte är speciellt kul. Till det ändamålet har hon hittat bra material i 

jazzrepertoaren. Desirée menar att det med en jazzrepertoar är möjligt att träna falsettregistret ”för 

du kan ju inte stå och rockvråla hela tiden, i jazzen”. Eftersom hon utgår mycket ifrån talrösten när 

hon jobbar med jazz blir det naturligt att använda den till att även öva upp bröstregistret. Hon anser 

också att det i jazzen finns goda möjligheter att öva på en egaliserad klang, där exempelvis popen 

och rocken använder skarven som effekt och inte lämpar sig lika bra i det avseendet. 

 

Adam säger att ett vanligt problem bland tjejer när de kommer till gymnasiet är att de antingen har 

väldigt läckiga röster eller bara har sjungit i bröstregister. Han använder ofta jazzstandards eller 

jazzmusikal-låtar för övning i det avseendet. Det centrala problemet för killar i samma ålder brukar 

vara svårigheter att sjunga på höjden och där brukar Adam blanda in repertoar från det mer ”slicka” 

jazz- eller soulhållet. Han betonar också att han aldrig väljer repertoar till eleverna för genrens skull 
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utan utifrån hur den kan hjälpa eleven att bli bättre på sitt instrument. Han understryker hur 

kurserna enligt honom handlar om att lära eleverna ett instrument och att repertoaren som används 

är underordnad den ”diagnos” han ställer på elevens instrument, det vill säga sångrösten. ”Allt du 

gör med eleverna, det är ju för att komma åt, utveckla, deras instrument, vilket är sångrösten. Till 

det är jazzen jättebra”. 

 

För Catrin handlar sångteknik i jazzgenren till stor del om att låta ens eget uttryck och tolkning av 

en text får komma före en fulländad teknik och om att sångaren ska kunna sjunga lite hur han eller 

hon vill utan att det går ut över dennes röst och gör den illa. Catrin menar att ”man strävar inte alls 

efter att det ska vara den där klara, rena rösten, den där klangen man vill få fram med det klassiska, 

utan det får skrapa”. Hon beskriver att hon i de fall hon har elever som exempelvis har en väldigt 

tydlig skarv mellan falsett- och bröstregister, sjunger i den typen av genrer där det används och inte 

alls uttrycker en önskan om att sjunga någon klassisk repertoar, inte jobbar med att ta bort sådana 

saker. Istället försöker hon göra dem uppmärksamma på att ”har du tänkt på det här med din röst, att 

du låter så och om du jämför..och så där” och försöka hjälpa dem hitta vad som är deras personliga. 

Hon betonar också vikten av att vara väldigt varsam med de elever hon möter i dessa fall, eftersom 

det både finns elever som har glädje av att bredda sig ordentligt, likaväl som de som kanske har en 

glädje av att nischa sig. Catrin menar också att jazzrepertoaren kan vara bra för nybörjare eftersom 

det drar åt ”afrohållet”, det vill säga åt de genrer eleverna ofta lyssnar på hemma. Dessutom menar 

hon att det ofta är musik där eleven kan ”göra så mycket, kanske också på ett mindre omfång”, 

vilket är en fördel för en ovan sångare. Hon jämför med musikallåtar som ofta kräver ett större 

omfång och beskriver den friare notbilden i jazzrepertoaren som en fördel för en ovan elev. ”Jag vill 

inte säga att det är enklare, men att man kan hitta andra lösningar, om man vill”.  

 

4.3 Text och talröst som redskap för genremarkörer 

I detta avsnitt presenteras hur informanterna återkommer till arbetssättet att utgå ifrån talad text i 

samband med flera olika moment i arbetet med jazzsång. 

4.3.1 Klangideal och genreenligt sound 

Desirée upplever att jazzen har ett visst klangideal. Hon arbetar med sina elever för att få fram det 

genom att utgå från talrösten ”så att klangen inte blir nåt stort klassiskt, väldigt öppet och med 

väldigt mycket så där höga formanter, utan att de då ska ha en mer enkel klang.” Däremot menar 

Desirée att hon under ett improvisationsmoment aldrig skulle be sina elever använda en viss klang 

om de sjunger jazz, eftersom det skulle kunna hämma dem. Hon anser att det i det läget är viktigare 

att ta vara på deras egen fantasi. 

 

Alla informanterna berör problematiken kring att arbeta med ett genreenligt sound med en elev som 

redan i tidig ålder valt ett eget personligt sound och att de i undervisningssituationer får hitta en 

balans. De beskriver det som en balans mellan att låta eleven ha sin frihet att uttrycka sig och låta 

som den vill, men att samtidigt påvisa olika röstliga verktyg för att klara att sjunga olika genrer på 

ett genreenligt sätt. Desirée säger att hon jobbar med att eleven ska låta ”a la genren” för att ”jag 

känner ändå att de går på gymnasiet, de vet inte riktigt vad de vill än många gånger och många av 

dem vill ju lära sig att bli breda också”. Det är ett synsätt hon delar med Adam, som också vill ge 

eleverna möjlighet att uttrycka sig fritt efter avslutad gymnasieutbildning. 

 
Mitt mål är ju att när dom är färdiga här, så ska dom vara så breda som möjligt, alltså att 

de ska kunna känna att ”nu kan jag bestämma vad jag vill lägga in, vart jag vill rikta 

mig”. (Adam) 
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Adam jobbar mycket med elevernas vokaler och att få uttalet rätt både på svenska och engelska. I 

svenska låtar handlar det mest om att få bort dialektala uttal. Även han utgår ifrån talrösten, och är 

envis med att påpeka att ”så här låter det här ordet, då sjunger vi det så också”. Han är ytterst noga 

med att eleverna ska vara stilmedvetna när de sjunger och beskriver att det till stor del handlar om 

att ta bort småornament som eleverna snappat upp ifrån den musik de lyssnar på. 

 
Om de till exempel sjunger (…) någon folkmusik, någon folklåt eller vad man ska kalla 

det för, med nästan lite sakral underton, då vill jag inte ha en massa yea- a- a- ah i den, va. 

(Adam)  

 

Bertils undervisning utgår till stor del från Complete Vocal Technique, en sångskola utvecklad av 

den danska sångpedagogen och röstforskaren Cathrine Sadolin (2009). Han använder hennes 

begrepp och uppdelning av röstens olika användningsområden när han analyserar genretypiska 

sound tillsammans  med elever. Tillsammans med eleverna lyssnar han på låtar och pratar om det 

som de hör. För att komma åt jazzgenrens uttryck arbetar han i likhet med Catrin mycket med 

mikrofon, eftersom han menar att klangen som används har förstärkning som förutsättning när låten 

framförs inför en publik. Att jobba med att sjunga i mikrofon kräver enligt Catrin ett fokus på 

dynamik, närhet och konsonantbehandling. Bertil menar att just jazzen är en genre där användande 

av mikrofon är en förutsättning. 

 
Soundet är ju jätteviktigt och om man tänker sig ...om jag nu pratar neutral, komprimerad 

neutral, så passar ju inte det med en mick riktigt, utan det är ju egentligen gjort utan, det 

är liksom grejen att vara utan mick tycker jag. Jazz är ju med mick. (Bertil)    

 

Även Bertil menar att jazzens texter ligger otroligt nära jazzens uttryck. För honom handlar det om 

att tala om textens innehåll tillsammans med eleven. Jazzens sångideal och texternas betydelse är 

för honom tätt förbundet och en förståelse av texten leder till en fördjupning i genrens uttryck. 

 
Det är oftast ganska, vad ska man säga, sådana där texter som... Många texter ju... Alltså 

att låtarna är evergreens, eller varat så långe, det är oftast för att texten också har betytt så 

mycket, på nåt sätt, för många. Det liksom finns ett djup där, så att man måste få tag på 

innehållet där och då blir det plötsligt, det blir ju livsfrågorna som dyker upp i det där och 

kan man då spegla det i musiken och det där, då blir det en enorm kraft i det på nåt sätt 

va, om man får tag i det. (Bertil)  

 

Han menar att man genom att knyta an till allmänmänskliga problem och känslor kan få 

eleven att intressera sig för jazzen och dess uttryck. 

4.3.2 Frasering och sväng 

Både Desirée och Adam beskriver hur de jobbar med att få till för jazzen typiska fraseringar genom 

att utgå från låtarnas text. För att få texten levande genom betoningar och dragningar brukar de be 

eleverna läsa texten högt, för att få dem att förstå textens betoningar. Sedan får eleverna sjunga 

samma text, men den talade textens betoningar i åtanke. De upplever att metoden oftast ger ett 

snabbt resultat och ”är mer konkret för eleverna än att säga sjung på en gång och så sjunger du det 

som om skulle säga det”(Desirée). 

 

Bertil och Catrin beskriver ett annat sätt att jobba med jazzens texter. De menar att  förståelsen för 

texten, det vill säga att analysera textens innehåll och vad eleven själv vill få sagt med sången, 

förändrar elevens sätt att sjunga i en positiv riktning. 
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Det är viktigt att förstå vad man sjunger om och vad det är man vill förmedla, uttrycket, 

för även om man kan höra att de har saker rent tekniskt som är absolut inte fulländade på 

något sätt, börjar man prata om uttrycket så blir det en helt ny låt efter en stund. (Catrin) 

 

En analys av textens innehåll gör att eleven relaterar sångens innehåll till sina egna 

erfarenheter, vilket stärker uttrycket enligt Catrin. 

 

4.4 Redskap för improvisation i jazzsångsundervisning 

I detta avsnitt presenteras hur informanterna räknar improvisation till något av det viktigaste att ta 

upp och arbeta med i samband med sång i jazzgenren. 

4.4.1 Melodiska variationer och utflykter ifrån notbilden som redskap för improvisation  

Alla de tillfrågade informanterna talar om att förhålla sig fritt till notbilden i fråga om jazz. Små 

melodiska eller rytmiska utflykter från låtens tema är något alla deras elever får jobba med när de 

tar sig an jazzgenren och enligt pedagogerna är det på den nivån många elever stannar i fråga om 

improvisation. Alla informanter beskriver att det kan ta tid att komma så långt i arbetet med många 

elever, att de kan göra melodivariationer. Adam utgår alltid från minsta möjliga förändring av 

melodin i arbetet med improvisation med en ovan elev. 

 
Alltså, improvisation kan ju vara mycket. Improvisation kan ju vara allt från scatsång till 

att jobba med frasering. Jag brukar börja med att de får frångå melodin. (Adam) 

 

Både Bertil och Catrin beskriver hur han låter eleverna jämföra vad de ser på noten med vad de hör 

i inspelade versioner av låten och sedan prata med dem om att ”i den här genren så är det inte som i 

klassiskt att man ska göra som notbilden, utan det ligger på ett annat plan här”(Bertil). Bertil menar 

att det inte bara är i jazzen som det förväntas att frångå notbilden, men att det exempelvis i pop, 

som kan uppfattas som friare, kan vara väldigt exakt upptecknat vad man ska sjunga med mycket 

sextondelar och förslag, medan jazzen har en mer grov notbild. Catrin jämför notbilden med ett 

skelett som man utgår ifrån och funderar då på att”vad kan man göra med det här skelettet? Att 

kunna identifiera det, sätta ord på det, det är ju det som oftast är ganska svårt”. Hon brukar utgå från 

vad hon beskriver som ”ett otroligt sparsmakat material”, där fraserna är väldigt lika varandra, när 

hon börjar jobba med melodivariationer och ger Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Fever 

eller Cecilia Lind som exempel. Utifrån det materialet talar hon med eleven om vad han eller hon 

kan tänkas vilja uttrycka, exempelvis smärta, och hur eleven utifrån det kan förändra materialet. Om 

en fras börjar nerifrån och går upp kan sångaren, enligt Catrin, börja uppifrån etcetera och ”försöka 

locka, verkligen leta”. 

 

Även Adam beskriver hur hans arbete med melodivariation kan utgå ifrån ett enkelt material, ofta 

en visa, där eleven får börja med att göra minsta möjliga variation av melodin utifrån dennes tycke 

och smak. Han menar att det är på den nivån de flesta eleverna är på gymnasiet och att det tar lång 

tid, tid som ofta inte räcker till, att nå längre. 

 

Desírée låter alla elever öva på att göra små förändringar av melodin. Hon menar att om hon kan få 

eleverna att variera melodin hjälper det dem att berätta sången utefter egen förmåga, hur de skulle 

vilja ”säga det”. I hennes undervisning är det en del som hon lägger mycket vikt vid och ägnar 

mycket tid åt.  
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Jag tycker att det är himla viktigt att dom står där och sjunger och att publiken upplever 

att ”du sa nånting, med det du gjorde”, liksom. Att de får känna att det är det viktigaste 

nästan, än att stå där och verkligen ha rätt klang alla gånger, eller världens teknik. 

(Desirée) 

 

Friheten till notbilden, menar Desirée kan göra att vissa elever tycker att jazzen är svårare än andra 

genrer, eftersom de inte ser i notbilden vad de hör när de lyssnar på inspelningar. Då eleverna inte 

reder ut att lära sig en jazzlåt på egen hand, utgår Desirée i likhet med Catrin ifrån vad som faktiskt 

står på notbladet, vilket i sin tur leder till att eleverna får träna sig i notläsning. 

4.4.2 Lyssna och härma som redskap för improvisation  

Desirée låter alla elever pröva att improvisera, oavsett vilken nivå de befinner sig på. I de fall hon 

har elever som är helt nybörjare beskriver hon att det är det lätt att fundera över varför hon ska 

”jobba med improvisation, han kan ju inte andningsteknik”, men hon tycker att det är viktigt att 

jobba med improvisation med dem också, oavsett vilken genre de vill sjunga i. Om en elev inte är 

sångvan och inte har någon teknik så får de ändå skapa med de verktyg de har, utgå ifrån den 

sångröst de har nu och det de vill uttrycka. Hon menar att hur mycket det blir till viss del beror på 

hur eleven uppfattar improvisation. En del tycker att det är roligt, men många tycker att det är 

jobbigt att improvisera för att de tycker att det är väldigt jobbigt att göra fel. De eleverna vill helst 

att Desirée förebildar något som de sedan härmar, vilket har lett till att hon jobbar mycket på det 

sättet. Både hon och Catrin brukar öva upp elevernas improvisationsförmåga genom att en rundgång 

på pianot och sedan sjunga en fras som eleven ska härma, men förändra lite på något sätt. Sedan 

härmar pedagogen elevens fras som hon i sin tur gör om lite. Att slippa hitta på helt själv, utan att 

eleven och läraren och eleven gör det tillsammans brukar ge eleven den nödvändiga tryggheten att 

våga uttrycka sig. Upplever Desirée att de ändå tycker att det är jobbigt brukar hon ta ner det till en 

nivå där man håller sig på en ton i taget till ett ackord och successivt hittar på nya toner att hålla sig 

till. 

 

Både Desirée och Catrin beskriver också hur de ber eleverna lyssna och härma i sitt arbete med 

improvisation, men att det då kan handla om inspelade artisters improvisationer. När Catrins elever 

känner sig vilsna och har svårt att vara kreativa själva, låter hon dem planka och härma någon annan 

och därefter analysera vad de gör tillsammans med eleven.  

 
det där du gör, det återkommer, en jättevanlig grej att man gör så, vickar på toner upp och 

ner och gör en liten slinga hit och dit eller hur du går upp på tonen, vilka attacker du har 

och liksom flyter på. (Catrin)  

 

I vissa fall låter hon dem också skriva ut vad de gör, men att det är sällan elever hinner till den 

nivån under sin gymnasietid. Hon menar att det är viktigt att öva på att improvisera och inte bara 

lämna det fram till då det ögonblick det är dags att prestera inför en publik. Även Bertil arbetar på 

liknande sätt. När eleven har lyssnat och härmat en artist är det dags att spela in eleven när den 

sjunger. Sedan diskuterar Bertil och eleven elevens melodivariationer och ackordstoner 

tillsammans. Han menar att det är ett gott redskap att spela in, det gör att eleven kan fokusera på att 

först bara sjunga och sedan, i lugn och ro, analysera det han eller hon hör. Han tillägger att lyssna 

och härma är i hans mening det bästa sättet att lära sig improvisera, men att han sällan hinner så 

långt med en elev att de kan fördjupa sig i det momentet. 

4.4.3 Ackordsföljder som redskap för improvisation 

Bertil berättar att han väldigt sällan drar in information om skalor eller att välja att sjunga vissa 

ackordtoner över vissa ackord. Han menar att det eleverna inte har tillräckliga kunskaper i ämnet 

sen innan för att ha nytta av att gå igenom sådana moment. Det är endast i få fall han kommit till  
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den nivån med en elev, om de gått i trean och varit framstående på gehör och satslära. Då har 

övningarna gått ut på att välja vissa toner som centrum i en improvisation, Bertil instruerar 

exempelvis ”här ska du ligga runt tersen hela tiden, i det ackordet...och du ska sluta på...du ska sluta 

på nian och maj”. Detta får eleven sedan öva hemma till inspelade komp. Att ”torröva”, som Bertil 

uttrycker det, utan en inspelning som ger en bild av låten och dess ackordsväxlingar, fungerar inte.  

 

Desirée brukar ge eleverna olika instruktioner att ha som hållhakar när de improviserar, det kan 

exempelvis vara ”nu ska du bara ligga på långa toner eller nu ska du bara gå uppifrån och ner eller 

nu ska du gå nerifrån och upp”. Hon menar att bara be eleven att göra vad den vill, skapa helt fritt, 

blir en för stor uppgift som kan ge prestationsångest. Desirée beskriver hur hon har en intention att 

öva elevernas gehör genom att sjunga brutna ackord, men att det sällan blir av. Hon upplever att hon 

oftast hoppar över det momentet eftersom hon har svårt att ta ner det på en enkel nivå. 

 

Catrin beskriver hur hon ibland utgår ifrån en bluestolva när hon improviserar med sina elever. Hon 

brukar visa vilka toner man kan använda, men till en början utgå ifrån bara enstaka toner, sedan 

låter hon eleverna jobba två och två med att turas om att improvisera, det är bra för dem att härma 

varandra, inte bara henne som sångpedagog, delvis för att hon själv känner sig lite begränsad, men 

också för att få dem tryggare i situationen att skapa inför någon annan. När hon märker att de är lite 

trygga med varandra brukar hon göra improvisationer med större grupper, i ström, det vill säga en 

efter en i gruppen. Hon tillägger att de i princip alltid är på olika kunskapsnivåer, men att de blir 

inspirerad av att höra varandra. Nyckeln till improvisationer i grupp är att skapa trygghet och börja i 

det lilla, ”för så fort de kommer in i det där att de ska prestera då låser det sig totalt och så blir det 

ingenting”. För att ta fokus från den enskilda elevens prestation och göra dem trygga brukar 

hon”lura igång dem” genom att ge dem olika karaktärer att jobba med. Det kan innebära att en elev 

ska låta frågande i sin improvisation och nästa svarar i sin improvisation, detta kan göras i 

exempelvis en glad, ledsen, positiv eller negativ ton, ”försöka hitta motsatser och utgå ifrån affekter 

och sinnesstämningar och det kan man ju hålla på med väldigt, väldigt mycket”. Ett annat arbetssätt 

Catrin använder sig av är att låta sångeleverna improvisera som en kör. Då jobbar hon sceniskt med 

dem, genom att ge dem en undertext och berätta en historia för dem som de sedan ska gestalta över 

en ackordföljd. Ett förstadie till den övningen är ta en sång och låta eleverna sjunga den i sitt eget 

tempo, där de stannar håller ut olika toner olika länge och andas olika. Hon tillägger att det är därför 

hon tycker körsång är så viktigt för alla, för att det kommer åt så många olika genrer och för att det 

är musikaliskt fostrande. 

 

Adam jobbar mycket med att eleverna ska se strukturen i vanliga ackordsprogressioner. Han menar 

att sångaren måste ha den viktigaste harmoniken ”i kroppen”, annars går det inte att improvisera. 

De flesta elever han möter idag, lyssnar inte på jazz och har ingen känsla för ackordens samband.  

 
Om man improviserar på ett C7 då måste jag (…) höra om det är på väg mot ett F sen, 

eller ett Dm eller vad det är, då måste jag höra det. Annars så kan jag ju inte bygga en fras 

som leder dit. (Adam) 

 

 

Adam betonar flera gånger att om han fick önska skulle alla elever bli undervisade i gehörsspel i 

piano, eftersom elevernas gehör är så eftersatt i undervisningen på gymnasiet. De har ofta svårt att 

se sambanden i musiken och mycket av hans improvisationsövningar med eleverna går ut på att få 

eleverna att exempelvis se 1-4-5 progressioner och rundgångar eller höra kadenser och perioder. 
 

Vi pratar hela tiden om, och jag frågar om dom ser, om dom kan se progressionerna. 

Rättare sagt, om jag är osäker på om dom kan se likheterna mellan dom enkla låtarna och 
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dom här komplicerade låtarna, att dom ser att längst ner, om du benar bort en massa 

ackord här nu, så är det ganska lika. Så det pratar vi ganska mycket om. Men 

improvisation som, mer avancerad improvisation, det... man hinner inte dit. (Adam) 

 

4.5 Sammanfattning 

Enligt informanterna är jazzsången svår att definiera eftersom genren kan gestalta sig på så många 

olika sätt, i många underkategorier av genren jazz. Det är repertoaren och det harmoniska innehållet 

i repertoaren som är med och avgör om det som sjungs kan sorteras in i genreområdet jazz. 

Jazzsång förknippas i huvudsak av informanterna med ett fritt och personligt uttryck, samt 

improvisatoriska element i framförandet. Det framkommer också att jazzsång i undervisningen kan 

ha flera olika syften. Informanterna beskriver hur jazzen inte bara används för att uppfylla målen 

om genrebredd, utan också som ett redskap för att mediera kunskap om olika sångtekniska moment. 

Det framgår också att texten och det talade ordet återkommer som redskap i flera olika moment i 

jazzsångsundervisningen där jazz undervisas utan att vara ett redskap för att mediera något annat i 

sångundervisningen. De intervjuade pedagogerna anser improvisation vara tyngdpunkten i 

jazzsångens genretypiska element, men att det varierar beroende på lärarens ämnessyn hur mycket 

eleverna får jobba med detta moment. 
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5 Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar jag resultatet jag fått fram i intervjuerna. Jag relaterar resultaten 

till tidigare forskning och litteratur samt studiens teoretiska utgångspunkter. Slutligen 

redogör jag för några idéer för fortsatt forskande, samt diskuterar vilken betydelse mitt 

resultat kan ha för verksamma och blivande sångpedagoger.  

5.1 Jazzens kännetecken 

Bonniers Lexikon (2003) beskriver jazzen som svår att definiera, på grund av att dess 

karaktär är svår att fånga med traditionell notskrift samt på grund av dess komplicerade 

rytmer och att så mycket av stilen bygger på utövarens personliga sound. Även Potter 

(2000) beskriver jazzen som svår att definiera, då det så fort det uppstått en användbar 

definition, genast finns så många undantag på regeln att den verkar överflödig. Detta 

resonemang går igen hos informanterna, som alla ger svävande svar på  frågan vad som 

skulle kunna vara en definition av sång i jazzgenren. Många av informanterna ser de 

många förgreningarna av genren som ett faktum som gör det svårt att definiera jazz, då 

jazzens olika uttryck är så vitt skilda.  

 

Kullberg och Sjögren (1994) definierar jazzen genom elementen improvisation, timing, 

sväng, triolfeeling, betoning på personligt sound och jazzens ”bestämda mönster”, såsom 

32-taktersformen på standardlåtar. Informanterna beskriver improvisationsmomentet som 

det som till största delen särskiljer sång i jazzgenrerna från sång i andra genrer. Friheten i 

framförandet samt kravet på personligt uttryck tas också upp. Utöver dessa företeelser 

anser tre av informanterna att det i jazzen förekommer specifik harmonik och specifika 

ackordsföljder, som placerar musiken i genreområdet jazz. Hur denna harmonik mer 

konkret ter sig kommer aldrig upp under intervjuerna. Det kan finnas mer än genrens 

svårdefinierade natur bakom det faktum att detta är svårt att sätta fingret på, då det i 

föreliggande studie framkommer att pedagogerna väldigt sällan eller aldrig talar med 

elever kring harmonik- eller satslära. I de fall det dyker upp är det på en basal nivå, men 

med en elev som kommit förhållandevis långt inom det området. Det krav som ställs på 

pedagogerna att presentera en bredd av genrer, gör att inte varje genre kan arbetas med på 

djupet. Pedagogens egen genretillhörighet blir av stor betydelse för vilken genre som får 

mest uppmärksamhet, vilket styrks av Scheid (2009) som visar att lärarnas eget 

musikutövande drar undervisningen i den riktning pedagogerna musicerar i. 
 

5.2 Pedagogernas vägar till jazzsång på gymnasienivå 

I det här avsnittet redovisar jag pedagogernas val av undervisningsinnehåll i 

sångundervisning på gymnasienivå i samband med genreområdet jazz. 

5.2.1 Improvisationens vara eller icke vara 

I resultatet sticker improvisation tydligt ut som ett element som alla informanter anser 

definierar genren samt som ett nödvändigt redskap för att närma sig genreområdet i 

undervisningen. Det föreligger dock en konflikt mellan elevernas vana att följa en notbild 

och genrens framförandepraxis. Säljö (2005) menar att just noter är ett intressant exempel 

på ett medierande redskap med betydande konsekvenser för lärande hos individer och 

kollektiv. Noterna blir ett medierande redskap både mellan kompositören och musikerna 

och mellan sångpedagogen och sångeleven i en lärsituation. I det här fallet, i detta 
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genreområde, räcker inte notbilden för att mediera kompositörens intention. Det krävs 

ytterligare kunskap om genrens framförandepraxis, något som förmodligen gäller för 

uttolkning av en notbild i alla genrer, men i än högre grad vad gäller jazzen. Det som 

informanterna enas om skiljer jazzgenren från andra genrer är kravet på frihet i 

förhållningssättet till notbilden. Eleven utgår därför ifrån notbilden, men förväntas sedan 

ändra på den. I resultaten framkommer det att detta faktum försvårar genren för eleverna, 

de är vana att lyssna sig till vad som står i en notbild och många elever kommer inte ens så 

långt i sitt arbete med noten att de förmår göra variationer av den. Att framförandepraxis 

frångår det notbilden medierar, kan antas rimligt att förmoda ställer högre krav på 

pedagogens kunskaper i genreområdet och dennes förmåga att mediera till eleven under 

vilket praxis dessa undantag från föreliggande notbild utförs. Säljö beskriver detta som en 

spänning mellan notskriften som medierande redskap och utövandet av musik. I det 

sociokulturella perspektivet är detta något som utmärker de flesta inskriptioner och 

representationella redskap. Notskriften är en inbjudan och en försiktig vägledning, men 

den fodrar ett kreativt förhållningssätt hos utövaren och en kännedom om olika 

musikaliska genrer och möjligheter. 

 

Alla informanter beskrev hur de, i de fall de undervisade i improvisation, använde så kallad 

call and response, eller ”lyssna och härma”, som en metod att få eleverna att börja 

improvisera. Enorsson (2010) menar i sin undersökning att redskapet ”härmning”, närmast 

synonymt med imitering, är vanligt förekommande i sångundervisningen på gymnasienivå. 

Det överensstämmer med resultatet, där alla nämner detta som den tydligaste vägen till 

improvisation. Att två av dem väger över mot mer tekniska analyser av elevernas 

improviserade solon skulle kunna bero på att dessa informanter inte heller utövar jazz utom 

på ett teoretiskt plan, inom undervisningssituationen. Om undervisande pedagog inte har 

sjungit jazz tillsammans med en ensemble, eller lagt ner tid på att försöka renodla sitt 

uttryck i genren, kan det vara rimligt att anta att denne inte heller äger den intuitiva 

kunskap kring framförandepraxis som kommer med eget utövande och därmed utvecklar 

en undervisning i ämnet av en än mer teoretisk natur. I ett sociokulturellt perspektiv menar 

Säljö (2005) att detta handlar om att appropriera, det vill säga att bli förtrogen med och 

vänja sig vid redskap i samspel med andra och på så vis socialiseras till att bli kulturella 

varelser. Tanken är att man som pedagog kanske måste ha socialiserats in i jazzgenren för 

att verkligen kunna förmedla vidare kunskap om den till sina elever. Det sociala och 

kulturella arvet avgör vad som medieras av vem. 

 

Frågan är om förekomsten av härmning är signifikant för just jazzsångsundervisning. Weir 

(2001) menar att röstimprovisation är ett språk i sig, som i likhet med andra språk bäst lärs 

in genom att lyssna och imitera. Hela sångimprovisationen i sig är enligt Niemack (2004) 

en imitation av ljuden från storbandets orkesterinstrument, vilka i sin tur är en förlängning 

av den mänskliga rösten, och enligt Stoloff (1996) med en dialekt specifik för sångaren. 

Enorssons (2010) iakttagelser handlar om sångundervisning på gymnasienivå i allmänhet, 

men en rimlig gissning är att det eventuellt är än mer frekvent förekommande i 

jazzsångsundervisning, på grund av genrens gehörsbaserade natur, traditionen att lyssna 

och härma utan noter. De instruktioner som några av informanterna beskriver kring 

undervisning i improvisation där improvisationen liknas vid ett samtal mellan två 

improvisatörer, eller där den improviserande eleven instrueras att sjunga fraser ”nedifrån 

och upp” är kanske i förlängningen en träning för eleven att i framtiden i sin improvisation 

härma och fånga upp fraser från ensemblen han eller hon musicerar med och inte bara sin 

pedagog. Dessa musikaliska begrepp, härmning, gehör och improvisation,  kan ses som 

kulturella redskap formade av det sammanhang de används i. Trots informanternas olika 
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förhållningssätt till jazz samt till olika utbildningar tar de alla upp samma redskap för att 

öva sig på att improvisera sångsolon. Idén om att lyssna och härma som ett redskap för att 

utveckla elevens sångimprovisatoriska förmåga är en metod de förmodligen har lärt in, 

snarare än en metod de själva utvecklat och ingår i det som Säljö (2005) kallar för det 

kollektiva minnet. Jazzgenrens egna kollektiva minne grundar sig på årtionden av 

jazzutövande. Informanterna i denna studie har under sina respektive utbildningar i olika 

hög grad, beroende på vilken utbildning de gått, fått ta del av sina lärares erfarenheter och 

sedan gjort val av redskap och innehåll i sin undervisning utifrån både detta och sina egna 

yrkeserfarenheter.     

 

Nafisi (2010) företräder uppfattningen att metaforer och bilder spelar en avgörande roll i 

sångundervisningen och ställer detta emot en sångpedagogik baserad på fakta. I fråga om 

improvisationsundervisningen i föreliggande undersöknings resultat, verkar detta synsätt 

gå igen. I de fall improvisationsundervisningen utgår ifrån speciella skalor eller satslära, är 

det i de få fall en elev tagit sig till en sådan hög nivå under sin gymnasietid. Vanligare är 

metoden att utgå från affekter och sinnesstämningar för att förändra improvisationens 

uppbyggnad och karaktär. Dessa termer och begrepp har inte uppstått ur intet utan har som 

Säljö (2005) beskriver, uppkommit och utvecklats som medierande redskap i 

kommunikativa verksamheter i analogi med hur fysiska artefakter utvecklats. Att lära sig 

definiera olika termer som används i sångundervisning behöver inte vara särskilt 

komplicerat, men att lära sig tänka med dem och använda dem som begreppsliga resurser i 

olika sammanhang kräver lång tillvänjning. Det är alltså stor skillnad på att kunna beskriva 

en skala med ord än att faktiskt kunna omsätta dess toner med lätthet i ett sångsolo. 

   

Nafisis observationer visar att gester är ett mycket mer kraftfullt redskap än verbala 

instruktioner i sångundervisning. Att gester inte framförs som ett redskap i det resultat jag 

presenterar skulle troligtvis kunna bero på att gester ingår i en för pedagogen omedveten 

uppsättning redskap för mediering och inte tas upp i intervjuerna. Detta skulle troligare i 

förekommande fall dyka upp i observationer av dessa informanter. Kanske är, i likhet med 

Säljös (2005) resonemang, där han menar att det i praktiska sammanhang inte går att skilja 

fysiska och intellektuella redskap åt, de inre tankeprocesserna och användningen av 

redskapen ömsesidiga och oupplösligt förenade. 

5.2.2 Jazz både som redskap för jazz och annat än jazz  

Det skulle i mina resultat visa sig mer vanligt att använda sig av genren till hjälp för 

repertoar för olika sångtekniska moment än som ett genreområde för genrebredd med de 

genretypiska moment det tillför. Dessa resultat pekar åt att genrebredden i undervisningen 

delvis är underordnad andra moment i läroplanen, samt att pedagogernas fokus främst är 

att utveckla elevens instrumentfärdigheter, det vill säga att kunna sjunga generellt, snarare 

än att sjunga i enlighet med olika genrers framförandepraxis, något som också bekräftas av 

informanterna under intervjuerna. Dock framkommer det att texten, både talad och skriven, 

används som redskap i sångundervisningen med flera olika syften att förbättra och hjälpa 

eleven med genretypiska moment i genreområdet jazz. Språket är enligt Säljö (2005) ett av 

de intellektuella redskap som används vid mediering. Vidare menar han att ur ett 

sociokulturellt synsätt är länken mellan individ och kollektiv, i detta fall utgjort av 

sångelev och jazzsångstraditionen, de redskap som de kulturella praktikerna innehåller.  

 

De resonemang som informanterna för kring jazzsångens klangideal som närmre talets, 

samt jazzens texter som en nyckel till både jazzens sväng och uttryck, kan antas ha att göra 

med att det talade ordet är ett redskap som hör jazzsångens uttryck under historien till. Det 
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kanske också kan höra ihop med att sång i jazzgenrerna av tradition framförs förstärkt av 

mikrofon, vilket leder till att en annan uppsättning uttryck är möjliga än om sången vore 

framförd oförstärkt. Jazzgenren har också historiskt sett framförts i miljöer där akustiken 

inte anpassats till sångaren, något som däremot uppstått i den klassiska traditionen där 

exempelvis operahusen byggs med röstens oförstärkta volymresurser i åtanke. Säljö 
beskriver att det ständigt utvecklas nya redskap för människor att ta till sig. Genom 
denna utveckling av nya redskap måste människor, i det här fallet pedagogerna, lära sig 
att hantera de nya redskapen. Det skulle kunna innebära att redskapen finns hos 
pedagogerna, men att de inte är helt säkra på hur de ska använda dem. En annan möjlig 
synvinkel knyter an till resonemanget kring jazzen som en relativt ung genre; 
kunskapen finns i ämnet, men redskapen har ännu inte utvecklas och etablerats bland i 
nuläget praktiserande pedagoger. 

5.3 Skolans uppdrag 

I detta avsnitt diskuteras hur läroplanen och pedagogens val och egna bakgrund påverkar 

undervisningens utformning. 

5.3.1 Läroplanen 

I läroplanen (Skolverket, 2000) för kursen Instrument eller sång 1, 2 och 3 ingår olika 

grader av kunskap om musikalisk tolkning, uppförandepraxis, stil och form. Eleven ska 

kunna diskutera och redogöra för stildrag i någon eller, för ett högre betyg, flera 

musikstilar redan i kurs 1, vilket talar för att sångundervisningen ska innehålla många olika 

genrer redan från gymnasiets första år. Två av informanterna har ett uttalat treårigt upplägg 

vad gäller genrebredd i sångundervisningen, där jazzgenren är inräknad. Två av 

informanterna talar tydligare om att följa elevens motivation och en tar bara upp 

jazzgenren när det ingår i större ensembleprojekt på skolan. Alla är dock eniga om att det 

ingår i pedagogens uppdrag att förutom att stödja och hjälpa eleven i den musikaliska 

riktning denne vill ta, även presentera en musikalisk bredd. Detta görs med motivationen 

att elever i gymnasieålder är för unga för att redan ha valt ett enda musikaliskt 

genreområde och att det är pedagogens ansvar att ge redskap till fler genrer än den eleven 

föredrar. Huruvida jazzen är en av dessa genrer, verkar utifrån hur informanterna resonerar, 

utgå ifrån pedagogens intresse och kunnande, mer än måldokument för sångkursen. 

Kursplanen lämnar förhållandevis stort tolkningsutrymme och frihet för pedagogen att 

utforma detaljerna i undervisning efter eget intresse och kunnande. Detta kanske också kan 

ha att göra med det Enorsson (2010) beskriver som en standardiserad modell i 

praxisgemenskapen kring sångundervisningens utformning, där innehållet i 

sångundervisning verkar bestå av liknande moment, i samma följd. Varför denna 

standardisering kring hur lärarna lägger upp och disponerar sin undervisning uppkommit 

framkommer inte av Enorssons undersökning, men kan antas ingå i det som Säljö (2005) 

beskriver som det kollektiva minnet. Dessa pedagoger har lärt sig ett upplägg av sina 

pedagoger, som i sin tur lärt sig det av sina pedagoger, som med tiden blivit en standard. 

5.3.2 Pedagogens påverkan 

Samtliga informanter tar upp improvisation som en nödvändig faktor i definitionen av sång 

i genreområdet jazz. Dock delas informanterna in i två tydliga fåror; de som arbetar aktivt 

med improvisation oavsett elevens kunskapsnivå och de som sällan undervisar i 

improvisation på grund av att de anser att deras elever inte hinner komma upp i en 

tillräckligt hög kunskapsnivå under sina gymnasieår för att kunna arbeta med detta 

moment. Säljö (2005) talar om att länken mellan individ och kollektiv är de historiskt  
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utvecklade redskap som olika kulturella praktiker innehåller. Att de lärare som inte 

medierar improvisation som ett redskap i jazzsångsundervisning utesluter detta moment, 

skulle kunna bero på att de själva inte har fått detta moment medierat till sig. Jazzsången är 

i ett större perspektiv en relativt ny företeelse i jämförelse med det klassiska sångidealet, 

vilket ger det senare ett försprång i vad som betraktas som norm inom sångundervisning. 

Med detta i åtanke kan man anta att det kan ha lett till att många praktiserande 

sångpedagoger själva aldrig fått detta redskap av sina pedagoger, trots att dagens skola 

kräver en bredd i erfarenhet och kunskap i genreuttryck. Detta kan kopplas till Säljö (2005)  

som menar att människan utvecklas i olika riktningar beroende på hur hennes omvärld 

fungerar och vilka medierande redskap hon har tillgång till. Han menar att då det förr fanns 

en snävare uppsättning redskap som människor behövde, finns det idag en större bredd i 

vad människor intresserar sig för. Detta ställer stora krav på dagen lärare som måste 

hantera en större variation i förutsättningar och intressen. Utbildningsinstitutionerna 

förväntas ta hänsyn till elevernas egna intressen, vilket kräver en stor bredd och variation i 

lärarutbildningen. Dagens musikhögskolor har detta faktum till trots oftast en snävare 

genreindelning på sina lärarutbildningar, där dessa informanter fått sin utbildning. 

 

I resultatet framgår att jazz på gymnasiet till stor del ingår i den mån läraren tycker det är 

viktigt. Två av informanterna arbetar med improvisation med alla sina elever oavsett 

kunskapsnivå och tekniskt kunnande, medan de andra två uttrycker att de sällan har elever 

som hinner komma så långt i sin utveckling att detta är möjligt. Scheid (2009) menar 

däremot att jazzen är en prioriterad musikstil på gymnasiets estetiska program och att det 

är lärarna som drar det därhän. Eleverna i hans undersökning går ofta på jazzkonserter 

eftersom jazzen upplevs som en viktig del i deras skolgång. Anledningen till detta anser 

Scheid vara att elevernas lärare själva spelar jazz. Två av informanterna i min 

undersökning betonar att det är få elever som har en egen motivation att sjunga jazz. Detta 

beror enligt informanterna på att eleverna inte lyssnar på den musikgenren, då detta inte 

tycks vara en del av deras musikaliska referensram. Detta skulle kunna bero på att dessa  

informanter inte själva utövar jazz och därmed, medvetet eller omedvetet, inte lägger vikt 

vid mediering av denna kunskap då de själva inte ingår i ett socialt sammanhang förknippat 

med jazzutövande. De två informanter som uttalat sjunger jazz i professionella 

sammanhang utanför skolvärlden är också de som i intervjuerna tydligast talade för jazzens 

betydelse i sångundervisningen och lät alla elever, oavsett nivå, improvisera redan från 

början av sin utbildning. Dessa pedagoger har förmodligen i en högre grad socialiserats in i 

sammanhang där jazz utövats. Säljö (2005) beskriver det som att vi alla har en 

utvecklingspotential som går i många riktningar men vilka färdigheter och insikter vi 

utvecklar beror hur vår omvärld fungerar, vilka krav den ställer, vilka redskap den 

tillhandahåller och inte minst vilka sociokulturella erfarenheter vi gör. 

5.4 Studiens betydelse 

Jag gör inga anspråk på några generella slutsatser i detta arbete. Då underlaget är begränsat till fyra 

informanter kanske det kan ses som ett utsnitt ur informanternas upplevelser, samt underlag för 

vidare diskussion. Jag hoppas att detta arbete kan läsas av andra sångpedagoger och ge dem 

inspiration att reflektera över utformningen av deras egen undervisning.  

Resultatet visar att sånglektionernas innehåll till stor del ser ut som det gör på grund av pedagogens 

egna musikaliska preferenser. Kanske kan det här arbetet ses som en inspiration till fortbildning 

inom olika genrer. 
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En annan förhoppning är att detta arbete ska inspirera till mer improvisation i gymnasiets 

sångundervisning, då resultatet visar att det kan göras med alla elever, på alla kunskapsnivåer, bara 

pedagogen har redskapen att hjälpa elever till improvisation på många olika nivåer. 

5.5 Egna reflektioner 

Jag förutsatte i arbetets inledande skede att det skulle dyka upp fler jazztypiska moment i 

informanternas beskrivningar, där jazzens framförandepraxis var i fokus. Inledningsvis i 

arbetet med föreliggande uppsats, antog jag också, med mina egna erfarenheter som grund, 

att det skulle framkomma fler moment i resultaten där jazz används i sångundervisningen 

”för jazzens skull”. Det visade sig att gymnasieundervisningens fokus oftare låg på elevens 

egna  musikaliska preferenser samt generell sångteknik. Det handlade alltså mer om att 

först och främst lära sig hantera sitt instrument, och detta med hjälp av musik som eleven 

själv får kickar av. Undersökningen innebar för mig en fördjupad förståelse för arbetet som 

sångpedagog på gymnasienivå. Det känns nyttigt att revidera min syn på vilken nivå 

gymnasieundervisning kan tänkas befinna sig. Samtidigt som jag tycker det är synd att inte 

improvisation är en del av alla elevers undervisning, finner jag det betryggande att så stor 

del av undervisningens innehåll bygger på elevernas kickar och sångglädje. 

 

För min egen del är jazzen i nästan större utsträckning ett förhållningssätt till musik, än en 

specifik genre. Förhållningssättet kan till stor del sammanfattas med det informanterna 

uttryckte som ”frihet i förhållande till notbilden” och ”att göra musiken till min”, samt 

improvisatoriska element i musiken. Det känns därför extra nyttigt att inse hur mycket det 

är upp till mig som pedagog att förmedla detta förhållningssätt, då det annars kanske kan 

gå en sångelev helt förbi. Jag själv sökte detta förhållningssätt redan tidigt på kulturskolan, 

men mötte det förhållandevis sent i min musikutbildning, varför det känns än mer 

angeläget att erbjuda som ett alternativ i min egen framtida pedagogik.  

 

5.6 Fortsatt forskning  

Några tankar har dykt upp under arbetets gång, frågor i närliggande områden som kan vara 

intressanta utgångspunkter för framtida forskning: 

 

Vem socialiseras till jazzentusiast? 

Min personliga upplevelse är att svensk jazz i nuläget blomstrar, med många unga och 

inspirerande band  som spelar varierande stilar inom jazzgenren, men att dessa band främst 

möter en publik från och med folkhögskoleålder och uppåt. Jag upplever också en 

övervägande andel killar bland jazzentusiasterna. Vad beror det  på? Kanske kan man 

studera hur man socialiseras in i en speciell genre, med ett genusperspektiv. 

 

Hur skiljer sig jazzens förekomst i sångundervisningen kontra annan 

instrumentalundervisning på gymnasienivå? 

Finns det skillnader i hur genrebredden ser ut och förmedlas i exempelvis 

gitarrundervisningen i jämförelse med sångundervisningen? Finns det olika krav på 

kännedom om skalor och teori i olika instruments enskilda undervisning?  

 

Behov av fortbildning inom jazzsång för redan utbildade pedagoger? 

Är dagens sångpedagoger i mer behov av en bredd än en särskild genrekompetens? En 

eventuell studie skulle kunna undersöka högskolans utbildning och jämföra med hur 

arbetsmarknaden ser ut. Vilka för och nackdelar finns med respektive synsätt på 
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pedagogers kompetensbehov? Kanske behövs det fler studier som pekar på kravet på bredd 

hos dagens sångpedagoger, som stöder större satsningar på fortbildning för dessa? 
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Bilagor 
   INTERVJUFRÅGOR 

1.Namn 

2.Anställning 

3.Tidigare anställningar och erfarenheter 

4.Antal år som yrkesverksam 

 

5.Tror du man kan lära sig sjunga jazz genom undervisning i skolan? 

 

6.Vad är typiskt för sång i jazzgenren i dina ögon? 

 

7.Vilka moment tycker du är viktiga att arbeta med tillsammans med elever i sång inom jazzgenren? 

 

8.Varför dessa? 

 

9.Arbetar du med att hitta ett stilenligt/genretypiskt sound med eleven? 

-Vad innebär stilenligt sound (på denna nivå)? 

-Är det viktigt att lägga vikt vid ett stilenligt/genretypiskt sound? 

-Hur förmedlar du detta till eleven? 

-Beskriv ett typiskt lektionsscenario 

 

10.Arbetar du med time och sväng med eleven? 

-Vad innebär time och sväng (på denna nivå)? 

-Är det viktigt att lägga vikt vid time och sväng? 

-Hur förmedlar du detta till eleven? 

-Beskriv ett typiskt lektionsscenario 

 

11.Arbetar du med improvisation med eleven? 

-Vad innebär improvisation (på denna nivå)? 

-Är det viktigt att lägga vikt vid improvisation? 

-Hur förmedlar du detta till eleven? 

-Beskriv ett typiskt lektionsscenario 

 

11.Arbetar du med personligt sound och uttryck med eleven? 

-Vad innebär personligt sound och uttryck (på denna nivå?) 

-Är det viktigt att lägga vikt vid personligt sound och uttryck? 

-Hur förmedlar du detta till eleven? 

-Beskriv ett typiskt lektionsscenario 

 

12.Vad är en god sångteknik för dig? 

-vilken sångteknik är nödvändig för att sjunga jazz? 

 

 

13.Hur upplever du din undervisning med elever i jazzsång? 

-Vilka av nämda moment är svårast respektive lättast att förmedla? 

-Vilka av nämda moment har inneburit sämst respektive bäst resultat hos eleven itifrån dina 

förväntningar? 

14.Övriga synpunkter och tillägg 


