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Abstrakt 

 

Syftet med detta arbete var att få en medvetenhet om hur kroppsspråket i en solosångsituation 

fungerar, så att jag därigenom kan få redskap för att förbättra mina egna framträdanden. De 

två frågor som jag har jobbat utifrån är: ”Hur kommunicerar solosångaren med sitt 

kroppsspråk?” och ”Hur arbetar jag med mitt kroppsspråk?” Jag har genom att läsa litteratur, 

gå på föreläsningar och ta del av dokumentärer i ämnet, bildat mig en uppfattning om ämnet 

kroppsspråk och hur teatertekniker genom historien har utvecklat kroppsspråket på scen. Jag 

har också läst böcker där sång och teater förenas, och har utifrån detta försökt bilda mig en 

uppfattning om vilka råd som kan bidra till mitt framställningssätt. Utifrån allt material som 

jag tagit del av skapade min konstnärliga ledare övningar, som jag utförde och spelade in på 

DVD. Därefter analyserade jag materialet utifrån vissa begrepp, som jag tyckte var viktiga för 

ämnet. Värdet av att sångaren är närvarande och har tydliga intentioner i allt som sjungs och 

görs, blev tydligt för mig. När sångaren är närvarande med inlevelse, fantasi och har textens 

innebörd helt klar för sig, blir ofta kroppsspråket äkta. Det finns ett stort fokus på sångteknik i 

klassisk solosång, men jag tror att framträdandena skulle vinna om sångarna lät tekniken få 

stå tillbaka en aning för uttrycket. Jag tror att sångaren vinner mycket på att arbeta noggrant 

med närvaro och intentioner i minsta lilla romanssång. När det gäller mitt eget kroppsspråk 

lade jag märke till en del positiva drag, men också en del egenheter som jag tycker signalerar 

fel, och som jag kommer att försöka förändra när jag sjunger i fortsättningen.  
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Introduktion 
 
Jag har i detta C-arbete valt att skriva om kroppsspråket i samband med solosång. För mig, 
som studerar klassisk sång, är det viktigt att veta vilka signaler som jag sänder ut. För sångare 
handlar det inte bara om att producera välklingande ljud, framställningssättet bör också vara 
behagligt. De flesta solosångare kan säkerligen känna igen sig i en tveksamhet över vad man 
ska göra av till exempel händerna. Sångaren vet med sig att han borde uttrycka något, men 
ibland blir kroppsspråket bara plumpt, och därför väljer många att låta armarna hänga. Att 
armarna hänger längs med sidorna på sångaren kanske man till och med kan säga är praxis i 
den västerländska romanstraditionen. Jag vill i detta arbete undersöka hur kroppsspråket kan 
bli mer involverat i solosången. Jag har sedan jag började sjunga arbetat med detta, men aldrig 
analyserat kroppsspråket mer på djupet. Jag önskar med det konstnärliga och teoretiska 
arbetet uppnå en bättre förståelse för kroppsspråket inom forskning, teaterhistoria och modern 
litteratur om sång kombinerat med teater, och därigenom till syvende och sist använda den 
kunskapen för att förbättra mitt eget kroppsspråk i samband med solosång på scen. 
  
Det finns böcker och skrifter som avhandlar kroppsspråk från antiken och fram till vår tid. 
Mycket av denna litteratur är i första hand riktad till retoriker, eller skådespelare. Det har dock 
till stor del gått att överföra på de erfarenheter som sångare kan ha när de står på scen, och det 
är intressant att se att även de antika retorikerna och 1700-talsskådespelarna har liknande 
frågeställningar som vi idag. 
 
Syfte 
Det konstnärliga arbetets syfte är att uppnå en medvetenhet om kroppsspråket på scen. Mer 
precist vill jag, genom studier av litteratur i ämnet och studier av mitt eget kroppsspråk, få 
redskap att förmedla sånger på ett trovärdigt sätt, och hitta medel som kan hjälpa sångare i 
solosångssituationen.  
 
Frågeställningar 
För att utveckla syftet har följande två frågor konstruerats;  
 
1. Hur kommunicerar solosångaren med sitt kroppsspråk?  
 
2. Hur arbetar jag med mitt kroppsspråk?  
 
Dessa frågor hör till stor del ihop. Även om inte allt som jag upplever i solosångsituationen 
stämmer in på andra sångare så finns ändå, sångare emellan, många liknande erfarenheter. Jag 
har fått goda idéer från de böcker som jag hittat, böcker som är skrivna av sångare, 
skådespelare och retoriker. Jag har också fått många tankeställare utifrån det konstnärliga 
arbetet. Jag hoppas att mina erfarenheter utifrån studierna ska vara av värde och uppbyggelse 
för andra sångare. 
 
Metod 
Jag har läst in mig på ämnet kroppsspråk, genom olika typer av litteratur. Det handlar om 
retorikböcker, historieböcker, uppslagsverk, avhandlingar, och böcker som förenar sång och 
teater. Därutöver har jag hämtat en del material från dokumentärfilmer och föreläsningar. 
Med viss försiktighet har jag även använt material från wikipedia.  
När det gäller det konstnärliga arbetet använde jag mig av filmkamera. Jag spelade in mig på 
DVD när jag sjöng en sång utifrån övningar, baserade på bakgrundsarbetet i uppsatsen. Sedan 
granskade jag inspelningarna, utifrån etnografiska metoder, och försökte bilda mig en 
uppfattning om mitt eget kroppsspråk på scen.  
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Bakgrund 
 

Definition av begreppet kroppsspråk 

Ett medvetet användande av kroppsspråk på scen är något som skådespelare, retoriker och 

sångare har ägnat sig åt i alla tider. Det finns en stor mängd skriftliga källor från antiken och 

framåt som berättar att kroppsspråk var en viktig del av all konst som framfördes på scen. I 

detta arbete använder jag mig av ordet kroppsspråk som ett begrepp för all form av kroppsligt 

kommunicerande, som inte innefattar mänskligt tal eller skrift.  

 

Ett annat ord som används i vetenskapliga sammanhang är icke-verbal kommunikation.1 Det 

begreppet kan förutom mänsklig gestik rymma ytterligare kommunikation, som till exempel 

information med bild och diagram. Om en person använder sig av icke-verbal kommunikation 

i syfte att förmedla ett budskap kallar vetenskapen det för actio.2 Actio handlar alltså om att 

retoriskt övertyga en publik, och därför skulle man kunna kalla det kroppsspråk som en 

sångare använder sig av i en sång för actio. I dagligt tal är det dock vanligare att använda 

begreppet kroppsspråk, och därför väljer jag att även i detta arbete benämna begreppet 

kroppsspråk. Kroppsspråket handlar om kroppshållning, kroppsrörelser och ansiktsuttryck. 

Det handlar om alla signaler vi sänder ut, såsom apparitionen (en persons kön, ålder, etnisk 

bakgrund och kultur) stil och image (frisyr, accessoarer, subkultur o.dyl.) ansiktsuttryck, 

ögonrörelser, röst (nyanser i tonläge, rytm etc.) omgivningen (möblemang, belysning i 

hemmet t.ex.) beröring (signalerar bl.a. makt eller gillande) fysiska funktioner (t.ex. andning 

eller svettningar).3 

 

Den gestik som vi människor använder oss av medvetet och omedvetet brukar vi alltså kalla 

för kroppsspråk. Vi lär oss tidigt att försöka läsa av varandra genom att titta på varandras 

hållning, gång, ansiktsuttryck och rörelser. Genom en persons samlade rörelser och uttryck 

försöker vi bilda oss en uppfattning om vilken känsla personen har, eller vilken intention som 

personen har. Våra husdjur, framför allt hundar och katter, är som regel snäppet bättre på 

detta och låter sig inte luras av en vänlig röst, när kroppsspråket säger något annat. Både vi 

och våra hundar kan snabbt avgöra om någon person beter sig normalt, eller avviker på något 

sätt, även om vi inte kan säga exakt vad vi reagerar på.4 

 

Olika användningsområden för kroppsspråk 

Det är inte bara inom teatern, musikdramat eller retoriken som man är intresserad av 

kroppsspråket. De senaste årtiondena har det blivit ett ökat intresse för hur människor reagerar 

och beter sig i olika åldrar och samhällsklasser. Politiker, chefer eller andra, som vill kunna 
                                                 
1 Nationalencyklopedin 17:e bandet, 1995, s.473 
2 Marie Gelang: Actiokapitalet, 2008, s.29 
3Susan Quilliam: Kroppsspråket, 2005, s.13-15 
4 Desmund Morris: Se på djuren och förstå deras beteende, 1990, s.168-169 
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påverka människor och föra ut sina budskap på ett trovärdigt sätt använder sig av coacher, 

eller går kurser i kroppsspråksträning.5 Forskningen på området visar att en talare genom sitt 

kroppsspråk kan styra till exempel publikens applådtack, kan förmedla makt, kan skapa 

känslor av gemenskap i lokalen, samt mycket mer. Forskaren Desmund Morris har studerat 

människors och djurs kroppsspråk, och han visar på hur vissa arters kroppsspråk är mycket 

olika, medan andra arter har stora likheter, t.ex. människan och gorillan.6 Forskningen om 

kroppsspråk ligger dock långt efter språkforskningen, trots att vår kommunikation till så stor 

del består av just kroppsspråk. Morris ger två förklaringar till det. Dels har man sett 

människans unika förmåga till tal som något finare än den kroppsliga kommunikationen, och 

dels är kroppsspråket svårt att uttrycka i ord.  

 

Vi kan med fördel använda oss av ett kroppsspråk som vi i många länder är överens om. När 

vi reser i andra länder kan vi hjälpligt förstå oliktalande människors kroppsspråk. Jag kan t.ex. 

i grova drag förklara för en person i Jordanien att jag behöver låna en toalett. I slutet av 1960-

talet undersökte den amerikanske psykologen Paul Ekman om det fanns universella 

ansiktsuttryck, uttryck som var gemensamma i hela världen. Han lät människor från världens 

alla hörn visa olika känslotillstånd. Resultatet av undersökningen blev sju ansiktsuttryck som 

vi delar med jordens befolkning. Det var glädje, sorg, ilska, rädsla, förvåning, förakt och 

avsky.7 Ekman utvecklade även ett system för att kartlägga ansiktsmusklerna, som gjorde det 

möjligt för forskare att ange exakta ansiktsrörelser. Resultatet blev facereader, ett 

dataprogram som ibland används i konsumentforskning för att läsa av människors reaktioner. 

 

Vi har alltså likheter i vårt beteende med människor i andra kulturer, men naturligtvis också 

många skillnader. Den gamle upptäcktsresanden Sven Hedin berättar om hur de tibetaner, 

som han följde med under tidigt 1900-tal, brukade hälsa. När de verkligen kände uppskattning 

och ödmjukhet inför en person visade de detta genom att räcka ut tungan så långt det gick, 

hålla i mössan med ena handen och klia sig på huvudet med den andra.8 En gest som i vår 

kultur och tid inte skulle ha uppskattats.  

 

När vi iakttar en person, så avläser vi den utifrån vad vi anser vara ett naturligt beteende. Det 

skiftar med ålder, kön, samhällsklass, tid och land, dvs. den är beroende av vår kultur. När 

någon avviker ifrån det beteende som vi förväntar oss av en person reagerar vi. Vi tycker att 

det är skrattretande, obehagligt eller upprörande. Det förklarar också många människors 

rädsla för att uppträda fel. Alla har vi sett filmer eller läst böcker där någon försökt att byta 

samhällsklass. Som exempel kan nämnas Askungen, folksagan om flickan som är av låg 

                                                 
5 Vårt hemliga kroppsspråk SVT 1, sändes 7/1-2011 
6 http://video.google.com/videoplay?docid=-3770198454276158087# 
7 Vårt hemliga kroppsspråk SVT 1, sändes 7/1-2011 
8 Eric Wennerholm: Sven Hedin, en biografi, 1978, s.139 
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status och behandlas illa av sina styvsystrar, men som kungens son gifter sig med. Problemen 

med att byta samhällsklass kompliceras av sättet att gå, röra sig, huvudets hållning, hur någon 

som är van vid låg standard helt plötsligt ska lära sig att använda rätt bestick o.s.v. Det 

handlar om att ändra beteenden som har tränats medvetet och omedvetet under hela 

uppväxten. Lika svårt är det att göra den omvända klassresan. Vi uppfattar det ofta komiskt 

när någon som förväntas uppföra sig på ett speciellt sätt använder fel uppförandepraxis.9 

 

Kroppsspråket i historien 

De källor som visar hur kroppsspråket har gestaltats genom historien är bl.a. antika skulpturer, 

medeltida sakral konst, brev och scenskisser till operor. Här får man reda på vilka typer av 

gester som förekommit i olika epoker. Det kan dock ofta vara svårt att avgöra vad gesten 

betyder, såvida inte bilden visar en känd situation.10 En gest som kan vara svår att avgöra 

betydelsen av är benedictio latina, i våra dagar använd i katolska kyrkan som 

välsignelsetecken. Pek- och långfinger är raka och ring- och lillfinger är invikta, medan 

tummen hålls mot ringfingret. Detta är även tecknet för allvarligt tal, och det kan många 

gånger vara svårt att avgöra betydelsen på bild.  

 

En annan gest som varit svårtolkad genom århundradena är gesten där en sångare sätter 

handen till örat. Statyer och avbildningar från medelhavsområdet ca. 2500 f.Kr. och bl.a. 

Asien runt 1000 e.Kr. visar personer som sjunger med en hand mot örat, ibland med ett rör i 

handen. Eventuellt rör det sig om schamaner eller präster som använder röret, eller handen, 

för att lyssna in andar eller förfäder.11 Gesten återfinns dock hos avbildade sjungande munkar 

under 1200-1300-talen. Det är möjligt att gesten här helt enkelt handlar om att det är lättare att 

höra sin egen sångröst när man skärmar av örat, precis som dagens körsångare kan göra för att 

lättare hitta sin egen stämma.  

 

Pekgesten är också vanligt förekommande i konsten som diskussionsgest. Höger pekfinger 

och tummen är här raka, medan övriga fingrar är invikta. Gesten är auktoritativ och fingret är 

oftast riktat mot himlen, där visheten finns (först antikens gudar och sedan kristendomens 

Gud). Vänster hand är lyft från armbågen med handflatan öppen som ett tecken på öppenhet 

för motståndarens åsikter.12 

 

De flesta av de tidigaste källorna från antiken, som behandlar kroppsspråk på scen, nämner 

inte sångare. Det handlar mest om anvisningar och goda råd till skådespelare, men framför allt 
                                                 
9 Ett exempel är filmen “I hetaste laget”, från 1959. Där blir saxofonisten Joe (Toni Curtis) och basisten Jerry 
(Jack Lemmon) vittne till ett mord i maffiakretsar. För att undgå maffian tvingas dem att klä ut sig och uppföra 
sig som kvinnor i en damorkester. 
10 Eva Nässén: Ett yttre tecken på en inre känsla: studier i barockens musikaliska och sceniska gestik, 2000, s. 
35-39 
11 Nässén, 2000, s.39 
12 Nässén, 2000, s.37-39 
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till retoriker. När det gäller musik parat med kroppsspråk finns det inte mycket att hämta från 

denna tid. Detsamma gäller faktiskt även in i vår tid. Det finns inte mycket litteratur nu heller 

som handlar om sång och kroppsspråk på scen.  

 

Kroppsspråket under antiken 

Enligt Aristoteles var de tidigaste skådespelarna poeter, som framförde sina egna dikter. Vid 

dessa tillfällen bar skådespelarna mask, för att kunna spela flera olika personer.13 Efterhand 

utökades enmansteatern och man började också framföra andra författares dramer. Eftersom 

man inte kunde använda sig av mimik pga. maskerna blev det mycket viktigt att 

skådespelaren hade en vältränad röst. Trots maskerna blev många skådespelare kända för att 

kunna beröra sin publik. För trots sitt dolda ansikte blev många duktiga på att använda 

hållning och gestik för att framställa äkta känslor. Aristoteles tyckte dock att många av 

skådespelarna ägnade sig åt överspeleri. Det var inte sällsynt med onaturligt häftiga rörelser, 

som att publiken inte skulle förstå något om inte skådespelaren överdrev.  

 

De dokument som verkade som inspirationskällor och regelböcker för retoriker och 

skådespelare under antiken var skrivna av Quintilianus och Cicero.14 Framförallt Quintilianus 

har även varit viktig för sångare, präster, advokater och politiker ända fram till 1800-talet. 

Han ger konkreta råd om hur gester och röst ska anpassas till budskapet, bland annat hur 

huvudet bör lutas för att visa ödmjukhet, längtan eller överlägsenhet. Handrörelserna får hos 

honom det största utrymmet. Han talar om att med händerna begär, lovar, kallar, skickar vi 

bort, hotar, stödjer, uttrycker fruktan eller avsky, frågar eller nekar vi etc. Han såg ett nära 

samband mellan musiken och skådespeleri/talekonsten och menade att man som skådespelare 

bör studera musik. Motiveringen var att musikens toner och rytm även finns i talet och i 

kroppens rörelser.15 

 

Cicero diskuterar hur åhörarnas känslor ska väckas genom att aktören förändrar sitt yttre, sitt 

ansiktsuttryck och sin röstklang. En god aktör ska kunna förändra åhörarnas känslor från t.ex. 

vrede, sorg och hat, till mer ädla känslor som vänlighet och medlidande. Han berör ett av de 

största problemen för aktörer från antiken och fram till nu: Hur mycket äkta känslor ska 

aktören själv känna och visa? Ska hon studera vrede hos sig själv och andra tills hon kan 

framställa uttrycket på scen, fast utan att ryckas med själv? På detta svarar Cicero nej. Det är 

inte möjligt att väcka hat eller rädsla, eller tårar hos ett auditorium utan att åhörarna märker att 

känslorna finns hos aktören.  

                                                 
13 Nässén, 2000, s.21 
14 Quintilianus talar även utförligt om hur man ska drapera sin toga, för att visa sig trovärdig, och för att visa 
elegans t.ex. när den används för att torka bort svett, Gelang, 2008, s.51 
15 Det ska dock inte vara musik som framfördes på teatern, ty den var ”omanlig med skamlösa verser”, som 
suddade ut all manlig utstrålning, enligt Quintilianus. Det talade framförandet ska istället vara som den musik 
man använde för att ”prisa de tappra”. Gelang, 2008, s.53 
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Det som är grundläggande hos både Quintilianus och Cicero är att kroppsspråket ska visa 

känslan, dvs. kroppsspråket på scen ska vara ett yttre tecken på en inre känsla.16 Något som de 

båda också utgår ifrån är att gestikens ursprung kommer ifrån naturen. Med naturen menar 

dessa retoriker vårt eget, sanna, innersta jag. De menade att man måste skilja på ”naturen” och 

”konsten”. Quintilianus menar att en skådespelare själv måste känna äkta känslor för att 

kunna väcka känslor hos åhörarna, men det var viktigt att ändå inte gå över helt i det 

naturalistiska. Konsten måste förädla uttrycket. Det fanns en rädsla för det som var helt 

naturligt, för det kunde vara rent utav hälsovådligt. Anledningen till rädslan var den antika 

uppfattningen om kroppens anatomi och om hur känslorna kunde påverka kroppen. Kroppen 

ansågs bestå av en rad olika vätskor, som påverkades av känslotillstånd. Om känslorna 

släpptes lösa kunde man dra på sig en mängd olika sjukdomar, t.ex. blev hjärtat sotigt av för 

häftiga känslouttryck, och en överdriven passion kunde få blodet runt hjärtat att koagulera och 

orsaka sinnessjukdom. Det ansågs också farligt att en längre tid spela en rollperson med svår 

sjukdom, eftersom man trodde att sjukdomen skulle kunna överföras till skådespelaren.17 

Därför använde man gestik som gjorde skådespelandet mer teatraliskt och lite mer distanserat. 

Gestiken var ett sätt att hålla kroppen och kroppsvätskorna i balans.  

 

Kroppsspråket under medeltiden 

Medeltiden brukar ibland kallas för gesternas kultur. Under denna tid skapades mängder av 

religiösa och sekulära ritualer. Det tillkom regler om vad som ansågs passande och opassande. 

Reglerna blev alltmer komplicerade. Olika grupperingar i samhället utformade olika 

beteenden. Genom sitt sätt att gå, stå och hälsa visade man vilken social grupp man tillhörde, 

t.ex. köpman, riddare, munk eller advokat. Man använde ritualer för att befästa avtal, och 

inom kyrkan utvecklades de heliga gesterna enormt i form av korstecken, procession, liturgisk 

dans etc.18 När man besökte någons hem fanns regler för om hatten skulle tas av eller inte, 

regler som styrdes av social status och vilket ärende man hade. 

 

Antika statyer var oftast mycket uttrycksfulla, men under medeltiden saknas den 

uttrycksfullheten i konsten.19 Den medeltida konsten är i huvudsak sakral och asketisk till 

uttrycket. Oftast har avbildade människor ett neutralt uttryck i ansiktet. Artisten var mer 

intresserad av anden än av kroppen. Det kan också ha varit så att man tog avstånd ifrån den 

rätt sensuella romerska konsten och det världsliga i största allmänhet.  

 

Under senare delen av 1300-talet påbörjas övergången till renässansen, vilket innebar att man 

inom filosofin och musikteorin ivrigt började forska i de antika källorna. Man hade ingen 

                                                 
16 Nässén, 2000, s.24 
17 Nässén, 2000, s.31 
18 Gelang, 2008, s.61 
19 Nässén, 2000, s.35 
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aning om hur musiken under antik tid lät, så det banade väg för experiment, som resulterade i 

operans uppkomst runt sekelskiftet 1600. Teaterlivet i Italien under 1500-talet var unikt 

genom att det fanns två typer av teater. Det fanns hovteatrar där man uppförde tragedier, med 

amatörer ur hovkretsarna som skådespelare, och det fanns commedia del árte all’improvisa 

som hade professionella skådespelare, som oftast bar mask och gestaltade bestämda typer av 

människor.20 Dell´Arte betyder finurligt nog både ”till yrket” och ”till konsten” på italienska. 

Commedias kännetecken var den improviserade dialogen och föraktet för den skrivna texten. 

De olika typerna skulle spelas med ett utmärkande kroppsspråk, men det var som sagt stor 

frihet för skådespelarna, vilket gjorde att en del blev mycket berömda.  

 

Ett av de tidigaste dokumenten om teaterteknik vid hoven i Italien är ett uttalande av Leone 

De´Sommis runt 1560.21 Han menar att man i skådespeleriet ska sträva efter naturlighet, både 

i tal och i uppträdande. Kroppsspråket är viktigt, säger De´Sommi, kanske lika viktigt som 

orden. Han ger fem allmänna regler: 1. Skådespelaren bör ha en mjuk kropp som tillåter fria 

rörelser och skådespelaren ska stå naturligt på fötterna. 2. Huvudet ska kunna vridas och inte 

sitta fastnaglat på halsen. 3. Skådespelaren ska undvika att göra olämpliga gester, som hon 

inte vet vad dem är till för. 4. När hon inte gör en gest ska armarna hänga löst längs sidorna 

och när situationen som krävde en gest är över, ska armarna och händerna vara tillbaka 

avspänt i sina naturliga positioner tills nästa gest behövs. 5. Man ska observera och imitera det 

naturliga uppträdandet hos den person man vill föreställa, men inte gå in med alltför stor 

inlevelse. Åsikterna går isär under medeltiden om huruvida sångare också skulle använda det 

kroppsspråk som skådespelarna använde.  

 

Kroppsspråket under upplysningstiden 

Under upplysningstiden pågick en debatt om huruvida människans kroppsspråk är givet av 

naturen, eller om det är socialt betingat.22 Charles Darwin menade att vårt kroppsspråk är 

biologiskt nedärvt. Han baserade det på iakttagelser och idog korrespondens med folk i många 

delar av världen. Av det kunde han konstatera att många av våra fysiska uttryck är desamma 

över hela världen. Den generella uppfattningen bland forskare och lekmän var dock att 

kroppsspråket etablerades socialt och kulturellt. 

  

Det fanns under 1700-1800-talet en rörelse som ägnade sig åt vältalighet. De kallade sig för 

elocutionisterna och menade att ett framförande skulle göras med stor elegans och harmoni.23 

De hade tydliga manualer, som ger en inblick i den tidens syn på kroppsspråket på scen. 

Framförandet skulle präglas av skönhet och vara behagligt att se. Rösten var helt klart det 

                                                 
20 Giacomo Oreglia: Commedia dell´Arte, 2002, s.11 
21 Nässén, 2000, s.60 
22 Gelang, 2008, s.70 
23 Gelang, 2008, s.75-76 
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viktigaste, den skulle varieras med accenter, pauser, tonläge och i styrka. Det skulle vara en 

satsmelodi som skapar sköna toner för örat. Talaren skulle titta på alla i publiken, och gärna i 

pupillen, fast utan att fixera någon med blicken. Ögonkontakten skulle skapa uppmärksamhet 

i båda riktningarna. Gesterna under talet skulle vara noggrant inrepeterade, så att de utförs i 

tilltalande kurvor och kommer i en smidig ström. Armar och händer ska inte falla nedåt 

kroppens sidor förrän talet är slut. 

 

Mot slutet av 1700-talet utvecklades skådespelarkonsten. Den stela spelstilen, som hade 

inspirerats av de antika retorikernas manualliknande råd, ersattes alltmer av en naturlig och 

vardagsnära spelstil.24 Istället för på förhand planerade gester skulle skådespelarna nu försöka 

agera så naturligt som möjligt, med en passande vardaglig röst. En av de stora skådespelarna i 

Paris under 1700-talet var Michael Baron. Han introducerade en ny spelstil som samtiden 

kallade naturlig. Han var omtalad för sitt naturliga kroppsspråk på scen, och han säger i ett 

uttalande: ”The rules prohibit the lifting of the arms above the head, but if passion carries 

them there it is right. Passion knows better than rules”.25 Detta synsätt var tvärtemot den 

dåtida synen av ett kroppsspråk på scen som måste tyglas. Både elocutionisternas idéer om ett 

tillrättalagt kroppsspråk och de nya strömningarna med ett fritt kroppsspråk inom 

skådespelarväsendet sprids parallellt under 1800-talet. 

 

De råd om kroppsspråk på scen som de antika retorikerna gav har i stor utsträckning präglat 

senare epoker. Författare från alla dessa epoker beskriver hur man ska bära sig åt för att ett 

framförande ska uppfattas trovärdigt. De ger detaljerade föreskrifter om lämpliga och 

olämpliga uttryck på scen, för att få en önskad effekt på en publik. De flesta skrifter riktar sig 

som sagts till talare. Där kan man lära sig att talaren inte skulle förställa sig, utan vara äkta. 

Kroppsspråket skulle vara personligt på det sättet, men samtidigt påverkades kroppsspråket av 

ritualer i samhället och av sådant som ansågs passande eller opassande vid ett 

scenframträdande.26 

 

Modern forskning om kroppsspråk 

Under 1900-talet, och då speciellt från 1970-talet och framåt, ökade forskningen kring 

kroppsspråk inom flera vetenskapsgrenar, framför allt inom psykologin, antropologin, 

sociologin och lingvistiken. Den kategorisering av gester som rönt mest internationell 

uppmärksamhet och influerat forskningen alltsedan 1969, då den publicerades, är skriven av 

Paul Ekman och Wallace V. Friesen.27 Den delar in gesters olika funktioner i fem kategorier  

                                                 
24 Carl-Gustav Pettersson och Thereses Lagerlöf-Smids: Teaterhistoria, 2004, s. 120 
25 Gelang, 2008, s.76 
26 Gelang, 2008, s.79 
27 Gelang, 2008, s.84 
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1. Symbolgester: Det handlar om allmänt vedertagna gester i en kultur, tex. en nickning för att 

visa att man förstår. 

2. Illustrerade gester: Kroppsspråk som löper samtidigt med tal, man gestikulerar t.ex. 

föremålet som man talar om, eller anger rytmen i talet. 

3. Reglerande gester: De gester som kan styra ett samtal, t.ex. få någon att låta en tala till 

punkt, eller ge ordet till någon annan. 

4. Känslogester: Det handlar om äkta eller simulerade gester som uttrycker känslor. De kan 

vara medvetna eller inte. 

5. Berörandegester: Orsaken till gesten kommer ur ett behov, t.ex. att rätta till håret, ens egna 

eller andras kläder. Ofta förmedlas en känsla med gesten, t.ex. nervositet, kärlek eller tvivel. 

 

En annan av de tongivande forskarna under sent 1900-tal var Adam Kendom.28 Kendom 

forskade om kroppsspråk i samtal. Han fann att de personer som han iakttog anpassade sina 

gester efter varandra, framförallt i början och slutet av samtalet. Ju mer personerna förstod 

varandra, desto mer synkroniserade blev deras rörelser. Kendom talar om ögonen som en stor 

del av kroppsspråket. De kan användas för att sända negativa och positiva känslor, kan 

etablera maktförhållande, visa gillande eller ogillande. Utåtriktade personer har mer 

ögonkontakt än mer introverta. Modern forskning visar också på värdet av ögonkontakt med 

en publik.29 Ögonkontakt tillsammans med ett leende är en tydlig signal om vilja att 

kommunicera.  

 

Ofta hör man uttalanden om att kroppsspråket har större betydelse än det verbala språket när 

människor försöker förstå varandra. Bland annat Ray L. Birdwhistell, professor i 

kommunikation vid Pennsylvaniauniversitetet hävdar att runt 70 % av det som en människa 

kommunicerar går genom kroppsspråket.30 Det har jag hört sägas i folkmun och i olika 

undervisningssituationer också, men det finns uppenbarligen inte några vetenskaplig belägg 

för att procentsatsen stämmer. Forskaren Albert Mehrabian, som var verksam under 1970-

talet, gjorde studier på just detta.31 Han undersökte bland annat situationer när någon uttrycker 

sarkasm. Vid de tillfällena, då sändarens verbala budskap inte överensstämde med det 

förväntade kroppsspråket, har det visat sig att den som tolkar i högre grad utgår från 

kroppsspråket. Här har Mehrabian gjort statistiska beräkningar och kommit fram till att 

mottagaren i första hand tolkar mimiken med 55%, paralingvistiken (hur rösten stämmer 

överens med det sagda) med 38% och till sist det verbala budskapet med 7%. Men det rör sig 

alltså bara om de tillfällen då ord och kroppsspråk inte verkar överensstämma. 

 

                                                 
28 Gelang, 2008, s.85-86 
29 Gelang, 2008, s.87 
30 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsspråk 
31 Gelang, 2008, s.96 
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Det har kanske alltid funnits charlataner inom området kroppsspråk. Författare som med mer 

eller mindre utbildning gett ut böcker om avläsning av människors kroppsspråk. Det har 

skrivits en rad handböcker, som behandlar exakta tolkningar av vidgade näsborrar och 

korslagda ben. Den moderna forskningen ser dock mer komplext på kroppsspråket.32 

 

Teaterteknikers förhållande till kroppsspråk 

Konstantin Stanislavskij 

Konstantin Stanislavskij (1836-1938) var skådespelare och regissör.33 Han protesterade mot 

det teatraliska, mot det tomma, konstlade agerandet på scen. Han försökte skapa en fullständig 

realism i de teaterpjäser som han regisserade. En skådespelare måste känna en fullständig 

inlevelse i rollen för att kunna förmedla något till sin publik. Som hjälp för att komma till det 

stadiet av inlevelse skapade han något som han kallade för sitt ”System”.34 Det bestod av 

lång, allsidig, intensiv träning som en skådespelare måste gå igenom för att kunna känna en 

fullständig inlevelse i rollen. Systemet innebär en mängd olika övningar, framförallt med 

frigörelse, aktivering av minnet och självbild hos skådespelaren. Det här är övningar som än 

idag lärs ut på många scenskolor. Stanislavskij menade att realism på scenen blir naturlig 

endast då den är motiverad inifrån av skådespelaren. När motiveringen inifrån är tillräckligt 

stark svarar kroppen på detta genom ett trovärdigt kroppsspråk. Stanislavskij ville ge ut sitt 

komplexa system i inte mindre än tre delar, men hann bara färdigställa den första delen med 

titeln ”En skådespelares arbete med sig själv i inlevelsens skapande process”.35 Stanislavskij 

hävdade att skådespelaren inte bara ska ha en god känsla för rollen, utan skådespelaren ska 

helt smälta samman med den figur som han ska framställa på scenen. Detta skiljde sig kraftigt 

från tidigare skådespelarinställningar.36 Det skulle inte märkas att skådespelaren spelade 

utifrån en text, allt skulle födas i stunden.  

 

En svensk skådespelare som tagit till sig naturalismen är Anders Ek. Om honom finns många 

berättelser som visar hans förhållningssätt till skådespeleriet.37 Vid ett tillfälle skulle han spela 

en utmärglad fängelsefånge. För att känna sig, och för att utstråla, utmärglad så hade Ek 

klockat den tid som det tog för honom att mödosamt krypa från sin loge och ut på scenen. Han 

kom fram till att det tog fyra minuter och 30 sekunder. Så 4:30 innan sin entré på scenen 

började han alltså att krypa från sin loge. Allt för att uppgå maximalt i rollen, och göra 

realismen så fulländad som möjligt.  
                                                 
32 Gelang, 2008, s.12 
33 Nationalencyklopedien, 17:e bandet, 1995, s.197 
34 Pettersson & Lagerlöf-Smids, 2004, s.184-185 
35 Nationalencyklopedien, 17:e bandet, 1995, s.197 
36 Bl.a. från Dénis Diderot, som var Frankrikes främste teoretiker inom skådespeleri under 1700-talet. Han 
menade att skådespelaren inte själv bör känna de känslor som han ger uttryck åt på scen. Genom att kallt och 
lugnt iaktta den mänskliga naturen bygger en god skådespelare upp sin roll och härmar sedan känslorna, 
Pettersson & Lagerlöf-Smids, 2004, s.185  
37 Berättelserna är hämtade från projektvecka v.42 (år 2008) på musikhögskolan i Piteå. Kjell-Peder Johansson, 
lärare på musikhögskolan i Piteå, berättade. 
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Anders Ek spelade också när Ingemar Bergman regisserade Macbeth. Hans karaktär var kung 

Duncan. I pjäsen finns en scen där Duncan, som anses vara odödlig, slåss mot en man som 

genom vissa omständigheter ändå lyckas döda honom. Anders Ek säger åt Bergman att han 

vill ha riktiga svärd i scenen, för realismens skull. Den motspelare som han skulle slåss med 

vägrade då att agera mot Ek, eftersom han kände till Eks stora inlevelseförmåga. Man kallade 

istället in Bergmans regiassistent Lars Barringer, och lät honom överta rollen som Duncans 

rival. Efter ett tag började deras stridsscen att fungera riktigt bra. Första och andra 

föreställningen gick utan några problem, men sedan började Anders Ek att improvisera med 

svärdet. Så plötsligt upptäcker Barringer att han slåss, med fruktan för sitt eget liv. Ek är så 

uppfylld av sin roll att han får in en stöt mot Barringer, som puttas av scenen. Tack vare att 

han bar rustning så blev han inte skadad. Dagen efter den häftiga striden fick Barringer en stor 

chokladask med en kort text: ”Förlåt!”. 

 

Kritikerna av Stanislavskijs ”System” menar att det är orealistiskt. Det behövs en enorm 

självträning, särskilt för de som inte har lika stor fallenhet för inlevelse. Det behövs också en 

extremt lång repetitionstid, vilket märktes bl.a. när Stanislavskij satte upp Tartuffe. Han 

repeterade den med skådespelarna inte mindre än 553 gånger innan han ansåg den vara färdig 

för premiär.38 

 

Antonin Artaud 

1960-talets teater byggde i hög grad på idéer från Antonin Artaud och Bertold Brecht. I stort 

sett varenda teatergrupp sedan andra världskriget har direkt, eller indirekt, influerats av dem. 

Antonin Artaud (1896-1948) var författare, skådespelare och regissör.39 Han förespråkade en 

”total teater”.40 Den teaterformen handlar om att såväl skådespelare som publik deltar i något 

som liknar en magisk ritual. Meningen med denna form av teater är att alla närvarande ska 

frigöra sina omedvetna känslor och drifter. Artaud brukade ibland kalla teaterformen för 

”grymhetens teater”, för att den strävar efter att ta bort människans spärrar. Det gör henne 

förvisso fri, men också skyddslös när hon förlorar sina försvarsmekanismer. Deltagarna ska 

drivas till en psykologisk insikt som oftast är smärtsam. Teatern får på det viset en terapeutisk 

verkan, något som började ligga i tidens anda.  

 

Artaud menade att ordet och texten inte var det viktigaste i teatern, utan att teatern 

ursprungligen var oberoende av dessa båda. Teaterns språk var istället kroppsspråket, rörelser 

och uttryck som dans, gester och mimik. Skådespelare och publik skulle påverka varandra i 

god teater, publiken skulle inte bara underhållas, utan även bli berörd. Dessa idéer hade 

Artaud fått under sina resor i bl.a. Asien och Latinamerika, där han kommit i kontakt med 

                                                 
38 Pettersson & Lagerlöf-Smids, 2004,  s.185 
39 Nationalencyklopedin, 1:a bandet, 1989, s.579 
40 Pettersson & Lagerlöf-Smids, 2004, s.240 
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olika schamanistiska sammanhang. Inom schamanismen hittade han ett generellt mönster som 

går ut på att schamanen försätter deltagarna i ett transliknande tillstånd. De blir delaktiga i en 

ritual där hämningarna släpper. Delar av det schamanistiska konceptet tog Artaud över till sin 

teaterkonst. 

 

Bertold Brecht 

Bertold Brecht (1898-1956) regissör som var verksam framförallt i Tyskland och USA, men 

även i Sverige. Han ansåg att scenen på en realistisk teater måste befolkas av levande, 

verklighetstrogna människor. Skådespelarnas sanna personligheter skulle lysa fram, och de 

fick inte låta sig styras av de roller som spelades.41 Brecht använde sin ”Verfremdungseffekt”, 

alltså sin distanseringseffekt, för att ge åskådaren en möjlighet att inta en kritisk och 

undersökande attityd till det som visades. Istället för att gå upp i sin rollgestaltning och t.ex. 

bli kung Lear, så skulle skådespelaren ”visa upp” kung Lear för publiken. Genom att 

skådespelaren håller distansen mellan sig själv och den karaktär som hon gestaltar, blir det 

möjligt för skådespelaren att själv kommentera sin karaktär. Hon kan till och med diskutera 

sin karaktär med publiken, mitt i pjäsen.  

 

Brechts dramer hade ofta en politisk tendens, och han hade som syfte att påverka publikens 

ståndpunkter. Han vädjade hela tiden till åskådarnas intellekt. Brecht menade att det inte är 

önskvärt att skådespelaren lever sig in i sin roll på ett sådant sätt att distansen mellan 

skådespelare och roll upphör. Här har vi alltså i det avseendet Stanislavskijs motsats. Publiken 

får inte ryckas med av för stor inlevelse på scenen, utan ska alltid vara medvetna om spelet 

som pågår. Brecht menade att Stanislavskijs ”System” leder till att åskådarna identifierar sig 

med dramatiska händelser och olika personer i så hög grad att de förlorar den distans, som gör 

kritiskt tänkande möjligt. 

 

Skådespelaren Eric Morris undervisar teaterkonst i Amerika, och har skrivit ett antal böcker 

om agerande på scen.42 Han skriver i ”No acting please” att han som ung skådespelare var 

trogen Stanislavskijs läror och såg dem som den rätta vägen till ett gott skådespeleri. Morris 

arbetade tillsammans med sina närmaste kolleger mycket utifrån Stanislavskijs ”System”, 

framförallt med övningar för kroppens känsel och känslominne. Vad han såg var att vissa 

skådespelare klarade av det väl, medan den övervägande majoriteten hade stora svårigheter 

med systemet. Även de som klarade det kunde ibland verka vara akademiskt korrekta på scen, 

till och med i de roller som krävde stora känsloutbrott. Morris började tvivla på metoden och 

tro på det som allmänt sades i teaterkretsar, att bara runt 2 % av skådespelarna lär sig 

Stanislavskijs ”System”. Inte förrän Morris började söka efter sig själv, såväl privat som på 

scenen, förstod han vad systemet går ut på. Han fortsatte att använda Stanislavskijs system, 

                                                 
41 Pettersson &Lagerlöf-Smids, 2004, s.240-241 
42 Eric Morris & Joan Hotchkis: No acting please, 2002, s.1-4 
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men den stora skillnaden var att resultatet nu kom ifrån en verklig person. För att kunna 

använda Stanislavskijs system krävs att skådespelaren har tillgång till sitt känsloliv och sin 

personlighet, enligt Morris. Morris insåg att anledningen till att många skådespelare inte 

kunde använda Stanislavskijs system var att man skiljde på skådespelarteknik och personlig 

verklighet.  

 

Skådespelaren måste jobba med sig själv, på daglig basis, för att bli mer sensibel. Morris 

menar att ett sätt att komma närmare sig själv och sina känslor kan vara att spela sin motsatta 

personlighet. Är en av studenterna mycket proper och ordentlig, får denna student spela 

vulgära scener, t.ex. klia sig i skrevet eller agera full. Det är ett sätt att utforska sig själv och 

bryta igenom barriärer. Folk kommer in i skådespelaryrket med en massa tabun och regler hur 

man ska uppföra sig. Dessa regler är gjorda bl.a. av föräldrar, skolor, kyrkor, eller samhället i 

stort. Barn ska vara tysta, vuxna ska inte dagdrömma, män gråter inte etc. Sådana 

instruktioner som cirkulerar som sanningar inom en inskränker ens frihet. Som aktör måste 

man frigöra sig från detta. Så vad är det som stoppar oss? Det är ett antal barriärer, enligt 

Morris. Det är bland annat den klassiska rädslan för att se dum ut, rädslan för att bli utesluten 

ur gemenskap, rädslan för att det ska skada ens image, rädslan för att misslyckas. Det är några 

av de vanligaste hindren från att frigöra sig.43 

 

Morris menar att man ofta kan se skådespelare som levererar perfekta gester, tillsammans 

med ett perfekt tal, och med en utomordentlig artikulation. Morris, som förespråkar realismen, 

ifrågasätter denna smidighet som många skådespelare använder sig av, och frågar sig hur en 

verklig människa egentligen fungerar. I verkligheten är människor inte smidiga, de är 

klumpiga, oförutsägbara och glömmer vad de ska säga. Om man vill skapa ärligt på en scen 

får man utgå ifrån människans natur. När en skådespelare fungerar organiskt och ärligt är hon 

inte smidig. Men i de fallen är hon mer realistisk.44 

 

Förenande av teater och sång 

Klassisk solosång är en typ av sjungen teater. Av tradition är det inte så vanligt att sångaren 

bär rekvisita med sig, och inte heller brukar sångaren byta scenklädsel vid byte av sång. Men 

det finns en tydlig berättelse som solosångaren ska framföra för publik, alltså en typ av 

monolog. Skillnaden är att monologen är sjungen, och att en ackompanjatör bär upp 

karaktärens inre känslor och understryker handlingen. I och med att monologen är sjungen 

tillkommer en del ytterligare. Det handlar i sångarens fall inte bara om att sätta sig in i en 

karaktär och lära in text. Sångteknik spelar också en stor roll i framförandet.45 

 

                                                 
43 Morris & Hotchkis, 2002, s.13 
44 Morris & Hotchkis, 2002, s.21 
45 David Brunetti: Acting songs, 2006, s.6-8 
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Instudering av en sång 

I talad teater är det vanligt att skådespelaren väntar med att lära sig texten tills repetitioner 

med regissör kommit igång.46 I sjungen teater är situationen mer komplex än så. Här 

tillkommer också de tekniska utmaningarna som sången innebär. Det är ett helt annorlunda 

muskulärt arbete, och som regel mer fysiskt ansträngande än talad teater. Det är nödvändigt 

att öva och känna sig bekväm med den speciella muskulära aktivitet som krävs för att kunna 

sjunga rollen. Musiken, med allt vad den innebär av rytm, pitch, dynamik, klangfärg o.s.v. 

och texten, med allt vad den innebär av formandet av vokaler och artikulation av konsonanter, 

är centrala för den processen. Är sången tekniskt krävande kan det påverka sångarens fokus. 

Det är inte sällsynt att se sångare bli mer frånvarande i svåra passager, när sångaren 

koncentrerar sig mer på att klara av svårigheterna, än att leva ut karaktärens inre liv. Som 

regel gör sångaren under hela arbetet med sången medvetna eller omedvetna interpretiska val, 

som efterhand ofta får justeras, med följden att nya tekniska utmaningar kan dyka upp. Teknik 

och interpretation följs nära åt när det gäller sång. 

 

Förarbetet med en sång är viktigt för att sångaren ska kunna ägna sig så mycket åt 

gestaltandet som möjligt, och ägna sig så lite som möjligt åt tekniska svårigheter. Här ges 

exempel på några punkter som kan underlätta instuderandet av en sång.47 

 

1. Om texten är på annat språk, gör en översättning till modersmålet. Du ska veta exakt 

vad du sjunger om. 

2. Läs texten högt. 

3. Se på musiken och texten, både var för sig och som helhet. Det är viktigt att lära sig 

melodin korrekt, såväl toner som rytm. Det är bättre att lära sig sången korrekt från 

första början, än att lära in felaktigheter som är besvärliga att ändra på. 

4. Lyssna på melodin och hör hur kompositören har lagt texten. Vad säger melodin? 

5. Hur har kompositören skapat stämningar i stycket? Hur har han använt rytm, harmoni, 

tonalitet, pauser etc.? 

6. Hur kan jag med mitt kroppsspråk uttrycka de dramatiska förändringarna? 

7. Skaffa en bred kunskap om sången. Vilket sammanhang befinner den sig i? 

8. Lyssna på flera inspelningar av sången, det kan ge idéer till en egen tolkning av 

sången. 

                                                 
46 Thomas de Mallet-Burgess och Nicholas Skillbeck: The Singing and Acting handbook, 2000, s.111-112 
47 Punkt 1-4 är hämtade från, eller inspirerade av, en föreläsning om instudering av sång. Föreläsningen ägde 
rum den 16/1 2011 på Musikhögskolan i Piteå. Föreläsare var Johanna Edlund, sångpedagog på 
Musikalakademin, Strömbäcks folkhögskola. Källorna i detta fall är en inspelning av föreläsningen samt 
stenciler, som delades ut vid samma tillfälle. Punkt 5-7 är hämtade från the Singing and Acting handbook, 2000, 
s.114 
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9. Bekanta dig med förspel, mellanspel och huvudtaget det som händer i 

ackompanjemanget, istället för att bara stå och räkna takter. Hela sången är en del av 

rollfiguren som ska gestaltas. 

 

Detta är exempel på några förstasteg som man kan ta vid instuderandet av en sång. Genom att 

svara på dylika frågor får sångaren en hjälp att tränga djupare och djupare in i musiken. För 

att utveckla en god interpretation kan man inte undvika att fråga vad musiken säger, eller vad 

kompositören försöker säga vid varje ögonblick.48 Sångaren måste vara observant på 

förändringar i den skrivna musiken, t.ex. tonartsbyten, temposkiftningar, dynamikförändringar 

och använda detta som ledtrådar till rollkaraktärens beteende. Sångaren måste visa på 

förändring i kroppsspråk eller röstkvalitet när musiken skiftar i karaktär. 

 

Kommunikation genom sång 

Solosång är en kommunikation där text och musik förenas.49 De flesta människor brukar inte i 

sin vardag kommunicera genom sång. Därför kan aldrig själva solosångframträdandet komma 

att uppfattas som något helt realistiskt, taget från en dag i en människas liv. Det är alltså 

uppenbart att det är ett framträdande på gång när en sångare med pianist framför sånger. Det 

vet publiken, men det behöver inte göra situationen oäkta. Inom musikteatervärlden brukar 

det talas om att det är i de stunder, då karaktärens passion växer sig större än vardagliga 

känslor, som karaktären tar till sång.50 Vid sådana tillfällen är talade ord liksom inte 

tillräckliga.  

 

Det finns stora vinningar med att övergå från tal till sång. I sång kan man få kontraster i rytm, 

pitch och dynamik i mycket högre utsträckning än i tal. Musiken tillför texten en ytterligare 

dimension till karaktären, känslan och situationen. Den kan bredda bilden och förståelsen av 

situationen som karaktären befinner sig i. Musiken kan hjälpa aktören genom att göra 

karaktärens känslor och intentioner tydligare, och musiken kan visa på undertexter i 

karaktärens sätt att resonera. När sångaren behärskar sången rent tekniskt och har satt sig in i 

karaktärens känslor och intentioner, då kan sången beröra på ett ytterligare plan än talad 

teater. Det kan vara nödvändigt att sångaren måste använda ett visst mått av koncentration på 

teknik i vissa krävande passager, men dessa tankar får inte vara de centrala. När sångaren 

framför sin sång för publik får hon ta sin sångteknik för given, och leva ut sången med 

innerlighet.51 

 

 

                                                 
48 De Mallet-Burgess och Skilbeck, 2000, s.117 
49 Brunetti, 2006, s.6 
50 Brunetti, 2006, s.7 
51 Brunetti, 2006, s.50-51 
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Närvaro 

För att kunna engagera publiken måste sångarens karaktär vara närvarande i varje ord. För att 

vara närvarande behöver sångaren bland annat52: 

1. uttala orden med känsla för deras betydelse. Sångaren ska få publiken att tro att det 

som karaktären gör är spontant. Kroppsspråket ska överensstämma med det som 

sjungs, om inte undertexten sitter i kroppsspråket med syftet att visa att karaktären inte 

menar det hon sjunger. 

2. uttala orden tydligt.  

3. släppa lös karaktärens känslor genom orden. 

4. frossa i fantasins värld, och hänge sig frimodigt åt bilder och metaforer. 

5. Sångaren kan använda andningen inte bara för att hålla sångfraserna, utan också för att 

förstärka meningen i frasen, t.ex. sucka av kärlek. 

 

Att vara närvarande i solosång kan vara svårare än i talad teater.53 I vardagligt tal använder vi 

rytm, pitch, dynamik och andning som spontana produkter av vårt uttryck. Vi har vårt 

personliga sätt att använda talet, vilket man i högre grad kan använda i talad teater. Hur 

många gånger i veckan talar en man med en pitch upp till E1 eller G1? Inte särskilt ofta, om 

denne man inte lever ett mycket dramatiskt liv. Det kan dock hända att människor i extrema 

situationer använder ett talspråk i så hög pitch. I solosång är det vanligt med hög pitch, och 

såväl pitch som rytm och dynamik har bestämts på förhand av en annan person. I vissa fall har 

stycket specialskrivits för en annan sångare. Risken är att det låter mekaniskt när det inte är 

sångaren själv som väljer rytm, pitch och dynamik på egen hand. Sångaren får använda 

kompositörens anvisningar som ytterligare ett hjälpmedel, förutom texten, att sätta sig in i en 

annan människas personlighet. 

 

Det som behövs för att ena text och musik är impulser och tankar. Impulserna måste bli 

inlärda i stycket, de ska fungera som en språngbräda för fantasin i framträdandet. Ett effektivt 

fokus arbetar nära tanken.54 I det verkliga livet associerar vi hela tiden fritt. Vi säger något 

högt, men vår inre dialog är samtidigt aktiv. Vi väljer ut i vår hjärna vad som är passande att 

säga och trycker ofta undan den inre dialogen. Likväl finns den där. Det är bra att hela tiden 

tänka på den underliggande texten, även i sjungen teater. Ett tipps kan vara att i noterna skriva 

vilken inre dialog som karaktären för. Att i varje fras ha klart för sig vad karaktären tänker 

och känner. Detta gäller när karaktären sjunger sin text, men även när karaktären har paus, 

som i förspel eller mellanspel. Musiken speglar ofta vad som döljer sig inom karaktären, om 

den är orolig, lugn, eller inte har rent mjöl i påsen. Karaktärens inre liv måste hela tiden vara 

levande för att karaktärens yttre liv ska bli levande.  

                                                 
52 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.131 
53 Brunetti, 2006, s.51 
54 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.169 
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Men det räcker inte med att bara tänka intensivt.55 Publiken kan inte läsa tankar, hur än 

mycket sångaren fokuserar på karaktärens innersta vilja och känslor. Publiken läser av de 

fysiska ledtrådar som sångaren ger dem, fysiska ledtrådar i form av synliga och hörbara 

handlingar. De får en inblick i karaktärens liv genom att de läser av vad sångaren gör med sin 

kropp, sin röst och sitt ansikte. Om sångaren tillåter sig att hänge sig helt till karaktärens 

omständigheter, och vågar följa de impulser och känslor som sångaren känner utifrån detta, 

blir kroppsspråket mer uttrycksfullt.  

 

Ögonfokus 

Ögonen är själens spegel, brukar man populärt säga. När det gäller närvaro är ögonfokus ett 

viktigt redskap för att kommunicera med publiken.56 Ögonen kan guida åskådaren till 

förståelse, de kan visa känslor, och underliggande mening i det som sjungs. Det är uppenbart 

för en publik när en aktörs ögon inte är närvarande. För att aktivera ögonen krävs ett inre 

stimuli, t.ex. en bild eller tydlig undertext, som aktören är i kontakt med. Om ögonen är 

närvarande och observerar, då skapas energi mellan aktör, publik och stimuli. Det finns olika 

typer av ögonfokus, och de ger olika resultat med samma text och musik. Aktören kan i 

sången fixera ögonen vid en punkt långt bort i rummet. Poängen med den fixerade punkten är 

att skapa en spänning, och kanske förväntan. Risken är att det resulterar i ett stirrande. Det 

räcker inte med att mekaniskt leta reda på en punkt på väggen och hålla den stint, fantasin 

måste hela tiden jobba och visa aktörens tankeprocess. Om sångaren låter blicken svepa långt 

bak i konsertsalen ger det ett intryck av stort geografiskt eller känslomässigt landskap. Det 

finns många sätt att variera ögonfokus på. Det är bra att under en sång visa på många olika 

fokus.  

 

Känslor 

För att få ett trovärdigt framförande av en sång måste sångaren gå in i karaktärens känslor.57 

Dessa känslor måste sedan på ett effektivt sätt visa sig för åskådarna. För att klara av detta 

behöver sångaren vända sig till sina egna känslor, sådant hon minns att hon kände vid någon 

särskild händelse. Eftersom det är en hel del starka känslor i många solosånger behöver 

sångaren access till en stor mängd känslor, och till modet att våga uttrycka dem.  

Teaterskolor som följer Stanislavski arbetar ofta efter något som kallas ”sense memory”.58 

Det handlar om en långtgående process med syfte att öppna skådespelarens sinnen och göra 

det enklare för skådespelaren att känna det som karaktären känner. Det kan handla om att 

täcka för ögonen och sedan gå runt och känna på föremål, eller att lyssna på ljud runt 

omkring. Det kan också handla om att i tanken återskapa något som hänt under dagen, så 

                                                 
55 Föreläsning 16/1 2011 av Johanna Edlund 
56 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.169-170 
57 Brunetti, 2006, s.22-23 
58 Morris & Hotchkis, 2002, s.98-117 
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detaljerat som möjligt. T.ex. efter ett möte med en gammal vän kan skådespelaren erinra sig 

hela mötet, alltifrån triviala saker som hur solen värmde i ansiktet, till allvarligare som hur det 

högg till i magen när vännen berättade att en bekant just dött.59 I sense memory kan man 

använda sig av egna upplevelser som stimuli till karaktärens liv. Man kan återskapa en tid, en 

plats, en person, en lukt, eller det som fungerar för skådespelaren. Detta för att stimulera inte 

bara en känsla, utan för att stimulera ett mer komplicerat känsloliv hos karaktären. Om 

skådespelaren ska gestalta en människa som blivit känslomässigt sårad, kan skådespelaren 

återskapa en egen smärta, som hon kände när t.ex. en person kritiserade henne över telefon. 

Hon återskapar genom att erinra sig vad det var som gjorde henne sårad, hon föreställer sig 

telefonen i handen och vid örat, hon återskapar rösten och orden etc.  

 

Utländsk text 

När sången är på ett annat språk än sångarens modersmål är sångaren längre bort från 

meningen av texten.60 När det gäller de många tyska lieder, som finns i den klassiska 

repertoaren, är texterna ofta poetiska, med gammelmodiga ord. Till och med för tyskar kan 

dessa lieder vara svårtydliga. Det är viktigt att i största möjliga mån veta vad man sjunger, 

inte bara översätta på ett ungefär, utan verkligen veta vad varje ord betyder. 

 

Vikten av att känna sin karaktär 

Det är svårt att få impulser till ett naturligt kroppsspråk när man inte känner sin karaktär.61Om 

man inte tar reda på vad karaktären vill, hur karaktären är, och vilket sammanhang karaktären 

befinner sig i, så känner man sig lätt förvirrad och kroppsspråket blir otydligt. Sångaren vill 

under sången överta karaktärens situation och framföra karaktärens berättelse. Problemet är 

att det är ovanligt att en sångares personlighet och liv stämmer helt överens med karaktärens. 

Därför måste en omvandling äga rum.62 Kostym, makeup, rekvisita och dylikt kan hjälpa, men 

förutom detta behövs en stor dos fantasi. För att locka fram fantasin måste sångaren ställa 

frågor. Frågor motiverar sångarens vilja och energi på scenen, det hjälper att skapa 

karaktärens beteende och sorterar bort sådant som skulle vara bara godtyckliga gester. Något 

som också kan hjälpa är att lägga till karaktärsdrag som är långt ifrån dina egna, till exempel 

att ge karaktären en helt annan dialekt, eller ett helt annat kroppsspråk än vad din egen person 

har. 

 

Ett effektivt sätt att komma in i karaktärens verklighet är att använda ordet Om.63 Sångaren 

kan tänka: Om jag vore min karaktär, så skulle jag göra/känna så här… Genom ordet Om kan 

sångaren komma in i karaktärens verklighet utan att förneka sin egen kropp, röst och känslor. 

                                                 
59 Morris & Hotchkis, 2002, s.113 
60 Föreläsning 16/1 2011 av Johanna Edlund 
61 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.148 
62 Brunetti, 2006, s.60-62 
63 Föreläsning 16/1 2011 av Johanna Edlund 
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För att sångaren ska bete sig som Om hon vore sin karaktär, så behöver hon beskriva sin 

karaktärs verklighet tydligt. Stanislavski arbetade med något som kallas för ”given 

circumstances”64, vilket handlar om att skådespelaren ställer frågor som hjälper henne att hitta 

sin karaktärs givna omständigheter. Här följer en rad frågor som kan ge viktiga redskap för 

skådespelaren att tränga in i sin karaktär.65 

 

När händer detta? 

- Vad har hänt karaktären före sången? Vad händer karaktären efter sången? 

- i karaktärens eget liv? 

Var befinner sig karaktären? 

- i världen? 

- i omgivningen? 

Vem är min karaktär? 

- Vad är odiskutabla fakta om karaktären 

- Vad exakt säger karaktären om sig själv? 

- Vad säger karaktären om andra personer som berörs i sången? 

- Vilken ålder, fysiska attribut, status och personlighet har karaktären. Beskriv i detalj. 

- Hur beskriver musiken karaktären? 

Vilka ord eller fraser är mest slående för karaktären? 

- Hur uttrycker karaktären sig? 

- Har karaktären några speciella kännetecken i form av kroppsspråk eller tics? 

- Vad får karaktären att skratta? 

 

Vilken eller vilka situationer i ditt eget liv har paralleller till karaktärens situation? 

 

Vad vill min karaktär? 

- Vilka hinder finns? 

- Hur ska karaktären bryta hindren? 

 

Varför vill karaktären det? 

 

Hur kan man beskriva resan som karaktären gör i sången? 

- Visar musiken på olika framsteg? 

- Vad är klimax i sången? 

- Vilka känslostormar visar musiken på? 

 

 

                                                 
64 Föreläsning 16/1 2011 av Johanna Edlund 
65 Frågorna är hämtade dels från Edlunds föreläsning och De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.148-149 
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Där svaren inte går att finna i kompositörens eller textförfattarens anvisningar, får luckorna 

fyllas ut av den egna fantasin.66 Det är viktigt att sångaren har en så stor bild av karaktären 

klar för sig som möjligt, även om bilden till stor del inte kommer till åhörarnas visshet. Om 

jag bestämmer att karaktären har skräck för hundar, och sången inte berör hundar över 

huvudtaget, så har jag ändå lagt ett ytterligare djup till karaktären. Vill man skildra en annan 

människa behöver man göra ordentlig research, eftersom människor tenderar att vara 

komplexa varelser. Det är bra att ha en checklista som den ovan, eftersom det är lättare att 

göra karaktären konkret. Varje liten romanssång är värd att genomarbetas med djupgående 

frågor, anser jag. Ofta har sångare det stora fokuset på tonbildning och snygga fraser när det 

gäller romanssånger, och alldeles för lite arbete läggs på att gå in i karaktären. 

 

Sångaren kan ha en anteckningsbok från början av arbetet till sista framförandet, där hon 

svarar på de ovan nämnda frågorna. Genom att titta tillbaka på frågorna och svaren kan det ge 

nytt bränsle till fantasin. Det är också ett ypperligt sätt att åtgärda det så kallade ”second 

night- syndrome”67, det vill säga känslan av att stinget i uppträdandet på något sätt avtagit vid 

det andra framträdandet. Det är viktigt att hela tiden förnya orsakerna till karaktärens 

handlande, så att inte ett kroppsspråk blir tomma, mekaniska rörelser. Det är vanligt att 

sångaren under repetition kommer i ett flow och upptäcker gester som känns naturliga att 

göra. Med tiden finns dock risken att själva ursprunget till gesten suddas ut hos sångaren. 

Efter ett tag gör sångaren gesten på mekanisk väg, utan att riktigt tänka på vad den innebär. 

Då kan det vara bättre att ändra vissa gester utifrån vad som känns naturligt i stunden. Det ger 

en mer levande kvalitet åt sången. 

 

I sjungen teater är aktören inte lika fri att helt identifiera sig med karaktären som i teater, eller 

film. Hon måste hela tiden se till att anpassa volymstyrkan i förhållande till lokal, och måste i 

en större lokal göra större gester för att blir förstådd på raderna längre bak. Om sångaren går 

in för mycket i omvandlingen så finns också risken att hon överger tid, pitch, timbre och 

volym som föreslagits i noterna.68 

 

Fjärde väggen 

Fjärde väggen är en teaterterm, som syftar på en tänkt, osynlig vägg, vid scenens framkant.69 

Den väggen gör att sångaren/skådespelaren inte kan se publiken, även fast hon låter blicken 

svepa ut över åskådarna. Åskådarna ser aktören hela tiden genom denna vägg. Det är det 

vanligaste förhållningssättet på en scen att den ensamme aktören tittar ut mot publiken, talar 

för sig själv, fast utan att bryta fjärde väggen. Om personen på scen bryter väggen, det vill 

                                                 
66 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.148-149 
67 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.148 
68 De Mallet-Burgess & Skilbeck, 2000, s.150 
69 http://sv.wikipedia.org/wiki/fjärdeväggen 
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säga plötsligt lägger märke till publiken, eller kanske tilltalar publiken, då får det ofta en 

humoristisk effekt. I antika, grekiska komedier brukade kören ofta tilltala publiken. Ett 

exempel är Aristofanes pjäs ”Fåglarna”. Eftersom man under antiken tävlade om allting, 

tävlade man även om vilken som kunde producera den bästa pjäsen. I ”Fåglarna” hotar därför 

fågelkören att släppa sin avföring på de i publiken som röstar på andra pjäser. Många av 

Shakespeares pjäser har rollfigurer som ibland talar direkt till publiken. Många av hans pjäser 

har en epilog som någon av huvudpersonerna ger en sista kommentar om vad som hänt. 

Brecht använde brott mot fjärde väggen hela tiden, som tidigare nämnts, för att påminna 

publiken om att de tittade på en pjäs. Publiken skulle tänka efter själva, istället för att 

uppslukas av historien. Ett annat exempel på brott mot fjärde väggen är Bondfilmen ”I hennes 

majestäts hemliga tjänst”. Bond (spelad av George Lazenby) försöker rädda Tracy, men hon 

flyr iväg från honom. Det får Bond att titta in i kameran och säga: ”This never happened to 

the other fellow!”, vilket var en referens till Sean Connery, som tidigare hade spelat Bond. 

 

När det gäller solosångarens situation är det vanligt att använda sig av fjärde väggen, 

framförallt när det gäller mer introverta sånger.70 I vissa fall berättar sångaren något för 

publiken, och då är det inte något problem att söka ögonkontakt med personer i publiken. 

Det kan vara mer problematiskt när sångaren ska vara ensam med den fjärde väggen. Finns 

det någon annan på scen att spela mot kan sångaren få impulser från den andre sångaren. Men 

i solosång är sångaren lämnad till sig själv och får själv gestalta händelseförlopp och 

karaktärens inre känslovärld för publiken. Sångaren behöver då använda stora mått av fokus 

och fantasi, och ska inte låta sig störas över att sångaren t.ex. plötsligt ser sin farmor, eller ser 

någon i publiken sitta och gäspa. Brunetti ger rådet till en solosångare som befinner sig i en 

konsertsal att föreställa sig sin bild eller tänkta motspelare strax ovanför huvudena på 

publiken. Brunetti avråder starkt från att söka ögonkontakt med publiken, när inte sången är 

direkt riktad till publiken, då det kan kännas närgånget för åskådaren, och även lätt kan få 

sångaren att tappa koncentrationen. 

 

Sångarens egen sinnesstämning 

Det är förmodligen långt ifrån alltid som sångarens sinnesläge överensstämmer med känslan i 

sången som ska framföras. Sångaren är kanske lätt deprimerad och ska spela någon som är 

glad över att ha fått ett pris. Ernst Rolf, Sveriges okrönte revykung, är känd för sånger som 

”bättre och bättre dag för dag” och ”lägg dina sorger i en gammal säck”. Han led ibland av 

depressiva drag, vilka han naturligtvis var tvungen att kväsa på scen. Efter att julen 1932 ha 

stått på scen och sjungit ”se farfar dansa gammal vals” och spelat in en lustig ”Gott nytt år”-

kuplett begick han självmord.71 Något som kom som en chock för hela Sverige och visar på 

att en skådespelares inre, personliga känslor inte behöver påverka arbetet på scen. Många av 

                                                 
70 Brunetti, 2006, s.57-58 
71 Kalle Lind: Människor det varit synd om, 2009, s.159 
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våra stora skådespelare har haft depressiva sidor, t.ex. Jan Malmsjö. Det finns övningar som 

kan få upp energin hos en dränerad skådespelare. Det är ytterst personligt vad som fungerar. 

Ett exempel bland de böcker som jag läst är en ”yeah”-övning.72 Den går helt sonika ut på att 

sångaren upprepar ordet ”yeah”. Sångaren börjar säga ordet så smått som möjligt, knappt 

hörbart, varefter hon säger det högre och högre. Ordet blir större och större och engagerar mer 

och mer av kroppen. Till sist vrålar sångaren ”YEAH”, och kan kanske drista sig till att lägga 

till ett ”hell” före ”yeah”. Övningens syfte är att få upp adrenalinhalten i kroppen, som 

skådespelaren i bästa fall kan surfa på under föreställningen. 

 

Det finns många hinder från att göra en sångkaraktär trovärdig.73 Ofta handlar hindren om 

sångarens egna rädslor eller spärrar. Självkritik kan vara ett hinder, den kan göra att sångaren 

står tillbaka när hon egentligen borde agera ut. Självkritiken är svår att helt komma ifrån. I 

mångt och mycket kan man tackla självkritiken genom att se nyktert på situationen. Att 

framföra solosång är inte bara en fråga om begåvning eller inspiration. Det handlar om ett 

arbete som kan finslipas och förbättras. Före, eller efter, ett framträdande kan sångaren 

förbättra sitt agerande och sin sång, men under framträdandet kan inte sångaren räkna med att 

förbättra sina färdigheter. När sångaren uppträder så bör han göra det utan att reflektera över 

om det går bättre eller sämre än på repetitioner. Han bör bara uppträda och satsa allt fokus på 

karaktärens känslor och upplevelser. En tröst för en sångare som känner sig ensam och osäker 

kan också vara de konstnärliga gränserna i musiken. Det är inte bara sångaren som person 

som står där, det är karaktären. Publiken vet att det är karaktären som de ser, och kommer inte 

att förväxla sångaren med karaktären och de känslor som karaktären uttrycker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Morris and Hotchkis, 2002, s.139 
73 Föreläsning 16/1 2011 av Johanna Edlund 
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Genomförande och utvärdering av konstnärligt projekt 

 
Frågeställningarna som jag vill belysa i detta arbete är alltså; 

1. Hur kommunicerar solosångaren med sitt kroppsspråk?  

2. Hur arbetar jag med mitt kroppsspråk?  

 

För att belysa frågorna har mitt arbete inletts med insamling av historiska fakta, dels 

teaterhistoria från antiken och fram till våra dagar, och dels forskning inom ämnet 

kroppsspråk. Därutöver har jag sökt kunskap i böcker som förenar teater och sång, och även 

tagit del av föreläsningar och TV-inspelningar. I det kommande redogör jag för projektets 

utformning och design. Därefter beskriver jag metodens för- och nackdelar. 

 

Tillvägagångssätt 

Projektet gick ut på att jag skulle sjunga en sång, vars bakgrund var okänd för mig. Sången är 

hämtad från sångspelet Värmlänningarna74 och är sång nr.3 i ordningen, med de inledande 

raderna ”Jag sjunger och dansar”. Min enda förkunskap om sången var att den härstammar 

från sångspelet ”Värmlänningarna”. Jag kände inte till karaktären som sjunger sången, inte 

mer än till namnet Erik. Jag hade inte någon insikt i karaktären Anna, som Erik friar till i 

sången. Inte heller hade jag inblick i den övergripande historien som berättas i 

Värmlänningarna. Förutom det som kunde utläsas av noterna i form av ackompanjemang, 

melodi och sådana instruktioner som allegretto vivace, så var jag i stort sett ett oskrivet blad. 

Syftet med att vara ovetande om sången var att jag skulle göra en egen tolkning, utifrån de 

punkter som finns på sidorna 18-19 i arbetet. Dessa punkter är förslag på hur en sångare kan 

arbeta med ett nytt stycke. Den enda punkt som jag avstod ifrån att följa var punkt sju, alltså 

att skaffa mig en bred kunskap om sången. Detta för att se hur min interpretation förändrades 

när min konstnärlige handledare informerade mig om bakgrunden till Värmlänningarna, och 

omständigheterna kring just denna sång.  

 

Efter att jag gjort arbetet med att lära in text och melodi, och därefter gjort en tolkning av 

dessa utifrån det som jag uppfattade var kompositörens intentioner, spelade jag in min egen 

interpretation av sången på DVD. Två dagar senare vikte jag, pianisten Britt Wennberg, 

kamerakvinnan Josefin Nilsson och min konstnärlige handledare Kjell-Peder Johansson en 

förmiddag åt att arbeta med sången. Johansson har i egenskap av regissör satt upp hela 

sångspelat Värmlänningarna, och var således väl förtrogen med berättelsen. Han har som 

regissör arbetat med alla karaktärer, deras kopplingar och konflikter mellan varandra. 

Johansson förklarade sångspelet för mig och särskilt Eriks roll i sammanhanget. Utifrån det 

blev bilden av Erik tydligare för mig, vilket gradvis förändrade interpretationen av sången. Vi 

                                                 
74Tal, sång och dansspel av F.A. Dahlgren, se Bonniers musiklexikon, 1995,  s.521 
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utförde under sessionen ett antal övningar, som Johansson förberett. Tanken med detta var att 

jag inte själv skulle förbereda mig, utan att en sångares arbete från grunden med en sång 

skulle bli tydligare.  

 

För- och nackdelar med metoden 

Efter att ha låtit inspelningen vila i runt tre veckor började jag att studera materialet. För att 

analysera materialet på ett metodiskt sätt har jag använt mig av Patrik Aspers Etnografiska 

metoder.75 Aspers skriver om forskning med metoder som baseras på observerande. Han talar 

om videokameran som ett utmärkt hjälpmedel för forskaren. Det finns flera fördelar med 

kamerainspelning, varav den största är att forskaren kan gå tillbaka till sitt material. Forskaren 

behöver inte förlita sig till minne eller anteckningar. Jag bifogar i detta arbete en DVD- 

inspelning av varje övningsexempel som presenteras.  

 

Tekniken med kamerainspelning har också nackdelar, enligt Aspers. Människor har en 

tendens att agera onaturlig när de ställs inför en kamera, varvid beteende och kroppsspråk kan 

stelna till, åtminstone till en början. Eftersom jag i detta fall är studieobjekt kan jag säga att 

påverkan från kameran är försumbar, eftersom jag är van att bli filmad och är helt bekväm 

med alla inblandade personer i lokalen. Jag tror inte att jag skulle ha gjort något annorlunda 

utan kamera.  

 

Jag kan som forskare inte komma ifrån sådant som är mina privata värderingar, inte heller kan 

jag komma från min historia, eller de karaktärsdrag som jag utgörs av. Dessa faktorer brukar 

stundtals betecknas som en forskares ”påverkan”76 på fältet. Det har jag varit aktsam på, i 

största möjliga mån, eftersom jag själv varit både studieobjekt och observatör. När det gäller 

att studera materialet av mig själv, har jag försökt att anta en så saklig hållning som möjligt. 

Det är en av anledningarna till att jag låtit filmmaterialet vila i tre veckor innan jag började 

analysera. Under den tiden hann jag till stor del glömma hur jag tänkte under sessionen. Jag 

kan på detta sett se mig själv mer från ett utifrånperspektiv.  

 

Att det är jag själv som studerar mig själv kan ha en viss påverkan också. Det är inte ovanligt 

att antingen bedöma sig själv mer kritiskt än andra personer, eller att vara mer förlåtande mot 

sin egen person. Jag har vana av att se mig själv på film och känner mig, om än inte 

fullständigt bekväm, någorlunda van vid mitt kroppsspråk utifrån sett. Det har i alla fall varit 

givande och intressant att iaktta sig själv med mer inzoomade vinklar än vanligt. Som sångare 

är det viktigt att veta vilka signaler som sänds ut till en publik. Det är inte ovanligt att jag som 

sångare ser inspelningar från konserter där jag trodde att jag uttryckte någonting tydligt, men 

                                                 
75 Patrik Aspers: Etnografiska metoder, 2007, s.107 
76 Aspers, 2007, s.111 
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av inspelningen att döma kunde ha varit långt mer tydlig. Jag anser att kamera borde, jämte 

inspelningsutrustning, vara ett givet verktyg i en sångares liv.  

 

Den första observationen av inspelningen fokuserade jag inte mycket på detaljer, utan 

försökte se till en helhet. Jag såg igenom inspelningen och pausade bara för att teckna ned de 

första intrycken av observationen, allt som jag iakttog spontant eller kände spontant. Aspers 

menar att det är vid den första genomgången av materialet som forskaren ser mer än någon 

annan dag.77 Aha-upplevelser kommer oftast vid första observationen, och har en tendens att 

mattas av vid fler genomgångar. Därför försökte jag vara särskilt noggrann med att teckna ner 

alla första intryck. Jag har dock försökt att inte låta de första intrycken bli en obestridbar 

sanning, utan att ställa mig öppen för andra tolkningsmöjligheter.  

 

Resultat 
 

I det nedanstående avsnittet presenterar jag resultaten av inspelningarna. Jag har valt att 

presentera varje övning i följande rubriker: Övning, utförande och reflektion. Det är inte alla 

övningar som är trogna manuset till Värmlänningarna, utan vi leker med sången för att i leken 

kunna hitta karaktären Erik. 

 

Exempel 1 

Övning: Detta är den första inspelningen av sången. Den togs två dagar före själva sessionen 

med handledaren. Tanken med detta var att jag skulle visa min egen interpretation, utan input 

utifrån. 

 

Utförande: Inför denna första inspelning hade jag arbetat med sången utifrån de instruktioner 

som notbilden gav mig. Jag hade gjort en egen slags koreografi, där jag bland annat gick ner 

på knä och sträckte fram en imaginär bröllopsring, när jag sjungande frågade om Anna vill bli 

min. När jag sjunger att hon efter frieriet såg åt öster, vänder jag illustrativt huvudet åt öster, 

när jag sjunger att hon såg åt väster, vänder jag huvudet åt väster. 

 

Reflektion: Framförandet är korrekt, sången är glad och jag speglar glädje, men glädjen är 

inte riktigt nyanserad. Det verkar som att jag bara är inställd på att visa en typ av glädje, 

genom hela sången. Jag säger till exempel inte Annas namn med något känslouttryck som 

urskiljer sig. Framförandet anser jag inte vara dåligt, men det verkar fastna i koreografi. 

Eftersom jag inte kände till handlingen i sångspelet, så är mina intentioner i sången luddiga. 

Som iakttagare får jag intrycket av att detta är en sångare, som med sångargester framför en 

sång, och inte en ung pojke som är häftigt förälskad.  

                                                 
77 Aspers, 2007, s.117 
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Exempel 2  

Övning: I denna inspelning fokuseras på sångarens ansiktsgestik. Sångaren ska med endast ett 

talande ansiktsuttryck förmedla sången. Sången riktas denna gång till Eriks vän Anders, 

Anders är i detta fall kameran.  

 

Utförande: Sången utförs med en stor glädje, som är lika onyanserad som i exempel 1. Det är 

få variationer i ansiktsuttrycken. 

 

Reflektion: Anledningen till att jag har få variationer i ansiktet kan dels vara att jag inte har 

tillräckligt med intentioner, det vill säga att jag inte har någon medveten undertext, och dels 

att jag blir lurad av musiken. Melodin i fraserna ”jag smög bort i skogen” och ”till Anna lill 

trogen” är nämligen samma. Detta kan lura en sångare att använda samma uttryck, fastän att 

fraserna har olika meningsinnehåll.  

 

Exempel 3  

Övning: Samma övning som exempel 2, fast nu blir jag informerad av min handledare om 

Eriks relation till sin far. Denna relation komplicerar bilden av frieriet. Fadern har nämligen 

hittat en lämplig fru till Erik. Hon heter Britta och har ungefär samma status som Erik. Den 

Anna som Erik förälskat sig så kraftigt i är av torparfamilj, och står långt under Eriks 

storbondefamilj i status. Erik är medveten om att detta är ett stort problem. Om hans far får 

reda på att han friat till Anna, kan det innebära att hans far fördriver honom. Eriks far är känd 

för sitt häftiga temperament och Erik förstår att fadern aldrig skulle acceptera ett giftermål 

mellan Erik och Anna. Därför bär Erik med sig stråk av allvar i glädjen över att Anna svarat ja 

på frieriet. Detta försöker jag få fram i denna övning.  

 

Vi går i övningen igenom varje fras i sången, så att allt som Erik säger får en större innebörd. 

Till exempel när jag sjunger Annas namn, så tänker jag mer på vad Anna betyder för Erik och 

försöker fylla orden med undertext. Det är inte vilken Anna som helst, utan den kvinna som 

han älskar och vill dela sitt liv med. Samtidigt är ju inte glädjen odelad, jag försöker i fraserna 

få med allvaret i att Erik riskerar att förlora sitt anseende genom att fria till henne. Jag 

försöker att fylla orden med mer mening, och försöker att hitta en underliggande tanke för 

varje fras. Ett annat exempel är när Erik har frågat om Anna vill bli hans fru, då ser hon först 

åt öster och sedan åt väster. Jag måste fråga mig varför hon ser åt olika väderstreck. Det kan 

jag inte veta säkert, men av sångspelet att döma så är Anna också förälskad i Erik. Att hon ser 

åt olika håll kan bero på att känslan är så stark att hon inte kan titta honom i ögonen. Även om 

jag inte vet varför, så måste jag ändå bestämma mig själv för vad jag tror att hon vill, och 

sedan åskådliggöra det för publiken. När Anna svarar ja, så måste jag också bestämma på 

vilket sätt hon säger ja. Är det blygt, eller är det med tvekan för vilka konsekvenser som det 

kan innebära? I denna övning riktar sig Erik åter till sin vän Anders. 



 31

Utförande: Utförandet innehåller fler nyanser. Jag säger till exempel Annas namn med en 

större värme, och visar ett större allvar vid frågan om Anna vill gifta sig med Erik. Jag 

illustrerar Annas osäkerhet och blyghet när hon svarar ja. Kan eventuellt också påverka att 

sången under denna övning sänks från G-dur till E-dur. 

 

Reflektion: Det har här skett en stor skillnad från tidigare övningar. Berättelsen börjar leva nu 

när jag fyller varje fras med mening. Det syns att jag försöker fånga allvaret och är närvarande 

i varje fras. Det hjälper att tänka sig att det är en person man berättar för, i detta fall riktar jag 

berättelsen till kameran som får gestalta Eriks vän Anders. Arbetar fortfarande, som i övning 

2 enbart med ansiktsgestik78, och jag kan konstatera att sången fungerar bra med enbart 

uttryck i ansiktet. Det kan ha underlättat för mig att sången sänktes från G till E. Sången 

hamnar i ett bekvämare läge, som ligger närmare talspråket. Sångtekniken kan påverka fokus 

hos sångare, genom att sångaren till exempel måste förbereda utmanande fraser, och genom 

det lätt kan tappa i koncentration på budskapet i texten. 

 

Exempel 4  

Övning: I denna övning sjunger jag sången riktad till min handledare, som i situationen har 

rollen som Eriks vän Anders. Anders står på samtalsavstånd från Erik. Syftet är att se hur 

kroppsspråket förändras när jag berättar för någon som kan spegla det som sägs. 

 

Utförande: När Erik sjunger att han frågat Anna om hon vill bli hans fru, så reagerar Anders 

med förvåning, vilket i sin tur resulterar i att Erik bekräftar genom att nicka jakande. När Erik 

berättar att Anna svarade ja, så visar Anders stor förtjusning, som Erik svarar på genom att 

visa bekräftande glädje. 

 

Reflektion: Mitt kroppsspråk blev mer dynamiskt och levande när Anders gav respons. Som 

människor är vi vana att få respons på det som vi säger, och får vi tecken på att någon delar 

den glädje vi känner kan det förstärka känslan. Med en duktig motspelare blir det omedelbart 

enklare.  

 

Exempel 5  

Övning: I denna övning sjunger Erik återigen till sin vän Anders, men denna gång är jag 

ensam på scen. Istället för att spela mot handledaren, tänker jag mig att Anders står framför 

mig, på samma ställe där min handledare stod.  

 

                                                 
78 Använder dock av misstag handgestik vid ett tillfälle i övningen. 
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Utförande: Agerandet i denna övning blir mer statiskt, ibland ser jag ut att vara mer förskräckt 

än kär. Använder inte armar och händer alls i kroppsspråket, låter bara ansiktet visa känslor. 

Ser dock inte så glad och kärleksfull ut, utan mer rädd.  

 

Reflektion: Det är svårt att tänka sig en imaginär person framför sig, och sedan sjunga till 

denne. Det är nog en anledning till att jag blir stirrig och stel. Att sjunga till en fantasiperson 

ser lite märkligt ut inför en publik, scenen kräver nog hellre att Erik riktar blicken ut mot 

fjärde väggen istället för någon meter framför sig.  

Fjärde väggen är en utmaning för en solosångare, fantasin måste arbeta hårdare än med en 

motspelare. Fantasin måste i solosång, till skillnad från t.ex. en duett, även arbeta med att 

föreställa sig den person som sångaren sjunger till. 

 

Exempel 6  

Övning: Erik kommer hem till sin far, i scenen gestaltad av handledaren, och berättar att han 

friat till Anna. Erik tror i denna scen att fadern ska bli glad över detta, så han berättar med stor 

entusiasm.  

 

Utförande: Här finns ett organiskt agerande. Jag har en stor intensitet och vilja att berätta vad 

som har hänt. Jag pekar och gestikulerar ivrigt. Som åskådare tror jag på scenen. 

 

Reflektion: Kan vara så att konflikten mellan sorgen och glädjen har ställt till det i tidigare 

scener. Jag tror att jag fokuserade för mycket på att det är en komplicerad kärlek. I denna scen 

skulle jag gestalta enbart glädje, och dessutom att rikta den till en person som kan ge respons 

på ett bra sätt. Värdefullt att ha goda motspelare i sjungen teater. Goda motspelare kan lyfta 

varandra. 

 

Exempel 7a  

Övning: I denna scen kommer Erik också hem till sin far, för att berätta om att han friat till 

Anna. Han tror liksom i övning 6 att fadern ska bli lycklig över detta. Men fadern, som vill 

berätta att han just fått klartecken till giftermål mellan Erik och Britta, blir rasande och slår 

Erik på kinden. Det uppstår en paus, och efter den sjunger Erik den andra versen i sången. 

 

Utförande: Framförandet är organiskt, händerna understryker det som sägs. Erik stoppar 

fadern från att börja prata genom att med händerna visa att han har mer att säga. Erik rycker 

till när fadern brusar upp och smeker kinden efter kindsmällen. Erik sjunger andra versen 

dämpat och eftertänksamt, och riktar de två sista fraserna i vrede mot fadern. 

 

Reflektion: Fastän jag visste att jag skulle få en smäll på kinden, blev jag ändå överraskad. 

Kindsmällen gav bränsle åt pausen och gjorde att andra versen helt naturligt kom att präglas 
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av ett allvar. Kroppsspråket uppfattar jag som mycket naturligt, såväl ansiktsgestik och händer 

är aktiva. Hållningen gentemot fadern är ödmjuk, med lätt böjt huvud. Det är en talande 

ansiktsgestik, när Erik tänker på att Anna faktiskt sa ja, och en naturlig vrede över att fadern 

vill ta den lyckan ifrån honom. I den här övningen arbetade vi med improvisation. Jag hade 

till exempel inte planerat att bli arg, det skedde naturligt. Det gav ett stort mått av trovärdighet 

till scenen. Instuderade sånger kan bli alltför förutsägbara, sångaren vet vilken fras som 

kommer härnäst, vilket kan resultera i slentrian. Improvisation är ett skapande i stunden, 

precis som det verkliga livet är. Bra skådespeleri utgörs av att även det som är väl instuderat 

framstår som påkommet i stunden. 

 

Exempel 7b  

Övning: Samma övning som ovan, fast från strax innan andra versen.  

 

Utförande: Framförandet är organiskt även denna gång, rörelserna är naturliga. Dock 

uppfattar jag inte kroppsspråket som lika dynamiskt som Exempel 7a.  

 

Reflektion: Verkar vara en mer teatralisk reaktion på käftsmällen, när den är förväntad. 

Anledningen kan vara att scenen nu övergått från improvisatorisk till att jag vet ungefär hur 

jag ska reagera. Det är fortfarande trovärdigt, men inte lika äkta som Exempel 7a. Ilskan som 

Erik visar mot sin far ser mer spelad ut, än när den improviserades. Denna scen med fadern 

finns inte med i manuset till Värmlänningarna. Syftet med övningen är att leka med scener, 

som utifrån berättelsen skulle kunna ha hänt. Allt för att ge tyngd åt berättelsen i 

Värmlänningarna. Denna scen gör att Eriks person och relation till sin far blir tydligare. 

 

Exempel 8  

Övning: Instruktionerna för exemplet var följande: Jag skulle föreställa mig att jag i min 

karaktär som Erik var i de Värmländska skogarna, och nyss hade vinkat farväl till mitt livs 

kärlek Anna. Sen skulle jag springa genom skogen och stanna till för att upprepa vad som just 

hände för skogens alla djur. Jag väntade med att springa in på scen tills jag intalat mig en 

lycka, som någorlunda kunde tänkas motsvara Eriks lycka.  

 

Utförande: Jag springer in, och har i denna övning en större energi än tidigare. Kroppsspråket 

är annorlunda jämfört med tidigare. Det är yvigare rörelser, som inte är planerade. Hela 

kroppen är engagerad i denna scen. Jag slänger med huvudet och gungar med kroppen. Armar 

och händer rör sig mest runt hjärttrakten, till skillnad från tidigare exempel. 

 

Reflektion: Det är bra med stimuli, vare sig det kommer av en kindsmäll, eller av en rask 

löptur. I denna övning fick jag energi genom att springa igång mig. Det blev ett yttre stimuli 

som påverkade också min inre drivkraft. Det är viktigt att kunna hitta de inre drivkrafterna 
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också utan något yttre stimuli. Nässén skriver att de antika retorikerna menade att 

kroppsspråket på en scen ska vara: ”ett yttre tecken på en inre känsla”.79 När det blir naturligt 

så berör sången. Ett hjälpmedel kan vara att använda Stanislavskijs metoder att återskapa en 

händelse i tanken, kanske minnas när jag sprang in på scen och var rusigt glad, eller i tanken 

återskapa kindsmällen som jag fick under repetition. Att jag använder armar och händer 

mycket i hjärthöjd, något jag var omedveten om vid inspelningen, kan vara att jag vill visa var 

känslorna i denna scen sitter. 

 

Exempel 9  

Övning: Övningen är ett försök att göra scenen enligt Brechts metoder. Det betyder att 

publiken ska förstå att det är teater, genom att använda sig av så kallad distansering. 

Skådespelaren, eller sångaren visar upp sin karaktär, i det här fallet en kär pojke. Publiken ska 

förstå att jag är en sångare som vill presentera en pojke, kanske till och med visa vad jag 

tycker om pojken. 

 

Utförande: Händerna är väldigt aktiva. De rör sig dock inte alls kring hjärttrakten, som 

föregående exempel, utan gestikulerar betydligt längre ner. Försöker visa hur naiv pojken är 

när han frågar om hon vill bli hans. Det märks att jag försöker hoppa in och ut ur rollen. 

 

Reflektion: Trots att jag försökte att distansera mig, så blev sången ändå mer uttrycksfull och 

trovärdig, än i början av sessionen. Distanseringseffekten betyder inte att sången ska vara utan 

känslor, inte alls. Många av Brechts pjäser är känslosamt starka. Poängen är att åhöraren inte 

ska åka med i känslorna bara, utan förstå varför handlingen utvecklar sig som den gör. Mina 

hand- och armrörelser visar sig lite mer distanserade också. Trots att de är mycket aktiva, så 

har de en mer förklarande hållning, nästan lite föreläsningsgestik. 

 

Exempel 10  

Övning: Denna övning går ut på att jag ska sjunga sången på dialekt. Erik ska vara lite 

dumglad. 

 

Utförande: Under denna övning släpper jag sångtekniken och tillåter text och melodi att bli 

slarviga. Kroppsspråket är klumpigt. I andra versen lägger jag mig ned på golvet. Arbetar med 

en kvist, som jag bland annat kastar upp i luften när jag sjunger att jag är glad. 

 

Reflektion: Kroppsspråket reder sig självt här, jag behöver inte fundera över vad jag ska 

gestalta härnäst. Det finns en stor poäng i att hitta dialekt, eller något annat som gör att min 

                                                 
79 Nässén, 2000, s.24 



 35

egen person får stiga åt sidan lite grann. I mitt eget fall har jag märkt att jag genom 

humoristiska inslag har lättare att hitta karaktärer. 

 

Exempel 11  

Övning: Försöker att sjunga sången så innerligt som möjligt. 

 

Utförande: Sätter innerligheten i rynkad panna och ögonbryn. Jag använder mig av ”typiska 

sångargester”, där händerna åker fram och tillbaka utan någon större intention. De övningar 

då Erik blev mer trovärdig hade jag färre sångargester. 

 

Reflektion: I min strävan efter att beröra publiken så tenderar jag att bli sentimental. Det blir 

en spelad affekt, som inte kommer inifrån. I detta fall trodde jag att jag uttryckte känslor 

genom att rynka ögonbryn och panna, men uttrycket blir faktiskt överspelat. Ett problem med 

sånger är att texten lätt kan förbli enbart ord, som inte har någon större betydelse. Istället för 

att låta innerligheten komma inifrån, så försöker jag sätta innerligheten i mitt ansiktsuttryck, 

med ett otillfredsställande resultat. Jag försöker kompensera min brist på intention genom att 

skrynkla ihop ansiktet, och därigenom tro att jag uttrycker mer.  

Jag hade kunnat börja arbetet med att tala texten sceniskt, utan koncentration på melodi, rytm 

och pitch. Det kan vara ett sätt att i lugn och ro koncentrera sig på vad texten vill säga. Jag 

hade också kunnat agera scenen muntligt mot någon som får spela Anna. Då hade jag kunnat 

visualisera den scenen i huvudet när jag sjunger sången solistiskt. 
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Analys 

 

Memos För att bringa reda i analysmaterialet har jag valt ut en del begrepp som är viktiga för 

ämnet. Dessa begrepp brukar i forskningssammanhang kallas för memos80, och är en hjälp för 

att systematisera analysen av resultatet. Jag har valt ut memos utifrån det som jag tror bäst kan 

belysa detta studium i kroppsspråk. Valda memos är; Ansiktsgestik, Armar och händer, 

Känslor, Närvaro, Dynamik och Stimuli. Memos kan med fördel placeras i ett schema eller en 

matris. Matrisen syftar till att göra det konstnärliga arbetets resultat mer överskådligt. I 

nedanstående matris har jag sammanställt mina sex memos, för att göra en näranalys av min 

andra frågeställning; Hur arbetar jag med mitt kroppsspråk?  

 

 

 

Memos: Ansiktsgestik Armar och 
händer 

Känslor Närvaro Dynamik Stimuli 

Övning 1 Sätter mycket 
gestik i pannan 
och 
ögonbrynen, 
på ett statiskt 
sätt 

Arbetar 
utifrån en 
koreografi 

Visar 
onyanserad 
glädje 

Är inte 
närvarande i 
allt som 
sjungs 

Uttrycket är 
inte så 
dynamiskt 

Det glada 
kompet 

Övning 2 Sätter mycket 
gestik i pannan 
och 
ögonbrynen, 
på ett statiskt 
sätt 

Har svårt att 
inte låta 
armar vara 
med 

Visar 
onyanserad 
glädje 

Tänker inte 
på vad jag 
sjunger i 
varje fras 

Uttrycket är 
inte så 
dynamiskt 

Jag låter Erik 
berätta för 
Anders 

Övning 3 Ögonen 
förmedlar mer 
av texten nu, 
ansiktsrörelser 
stryker under 
det som sjungs 

I öv.3 ingick 
att inte 
engagera 
armar och 
händer 

Försöker 
synbart att 
visa den 
tudelade 
glädjen 

Varje fras har 
en större 
mening, 
texten 
framkommer 
mer 

Betydligt mer 
dynamiskt och 
levande 

Att jag låter 
Erik berätta 
för Anders 

Övning 4 Svarar på 
handledarens 
reaktioner 
genom att bl.a. 
nicka jakande 

Naturligt 
kroppsspråk 

Uttrycker 
känslor 
trovärdigt 

Hög närvaro Mer äkta än 
när jag bara 
använde 
kameran som 
motspelare 

Riktar sången 
till 
handledaren 
som speglar 
vad som 
sjungs 

Övning 5 Sätter mycket 
gestik i pannan 
och 
ögonbrynen, 
på ett statiskt 
sätt 

Använder 
inte armar 
och händer 
alls 

Ser mer 
ledsen och 
förskräckt 
ut, än glad 

Är inte 
särskilt 
närvarande 

Ganska 
statiskt intryck 

Tänker att 
Anders står 
där 
handledaren 
tidigare stod 

Övning 6 Talande 
ansiktsgestik 

Naturligt 
kroppsspråk 

Nyanserad 
glädje 

Närvarande 
genom hela 
sången 

Dynamiskt 
framförande 

Erik berättar 
för fadern, 
spelad av 
handledaren  

                                                 
80 Aspers, s.80-81 
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Övning 7a Varierar 
ansiktsgestiken 
genom de 
olika 
känslorna 

Text och 
hand/arm- 
rörelser följs 
åt 

Glädje, 
förvåning, 
sorg och 
ilska 

Stor närvaro Dynamiskt 
framförande 

Får en 
kindsmäll, och 
därefter 
improviseras 
resten av 
scenen 

Övning 7b Panna och 
ögonbryn är 
överdrivet 
aktiverade 

Händerna 
stryker bl.a. 
kinden som 
blivit slagen 

Visar sorg, 
ett stråk av 
sarkasm och 
ilska 

Stor närvaro, 
dock var 7a 
bättre, 
förmodligen 
pga. 
improvisation 

Dynamiskt, 
men aningen 
överdrivet 

Kindsmäll, 
reagerade 
dock mindre 
när jag visste 
att den skulle 
komma 

Övning 8 Stor 
innerlighet, 
blundar en del 

Arbetar hela 
tiden med 
armar och 
händer uppe 
vid 
hjärttrakten 

Visar 
euforisk 
lycka 

Stor närvaro Det är 
dynamiskt och 
intensivt 

Löpturen gör 
att 
engagemanget 
kommer igång 

Övning 9 Ögonen 
blickar ut som 
att det skulle 
sitta en 
folkskara där 

Arbetar med 
händer/armar 
i ganska lågt 
läge, lite 
förklarande 
gester 

Visar upp 
hur lycklig 
Erik är 

Stor närvaro Får intrycket 
av en 
föreläsare som 
lägger fram en 
historia 

Tänker att jag 
ska visa Erik 
som jag ser på 
honom 

Övning 10 Grimaserar 
något  

Förstärker 
det sjungna 
med att peka 
och svänga 
med en kvist 

Dumglad Närvaro 
genom hela 
sången, 
förutom ett 
kort 
ögonblick när 
jag funderar 
hur jag ska ta 
mig upp från 
golvet 

Varierar 
framförandet, 
genom att stå, 
ligga, stå på 
knäna, kasta 
kvisten etc. 

Fånig dialekt 
och 
improvisation 

Övning 11 Återigen 
statisk gestik i 
panna och 
ögonbryn 

Jag klämmer 
på kvisten, 
utan någon 
anledning, 
vilket stjäl 
uppmärksam- 
het 

Ser mer 
bekymrad 
än glad ut 
vid många 
tillfällen 

Inte särskilt 
stor närvaro 

Rätt statiskt 
framförande 

Kvisten är 
tänkt att 
hjälpa, men 
klämmandet 
på kvisten stör 
framförandet 
hellre  

 

När det gäller arbetets 2:a frågeställning om hur jag arbetar med mitt kroppsspråk, så har 

matrisen varit ett hjälpmedel för att se övergripande samband och närma mig min 

problemställning. Nedan följer några kortfattade iakttagelser utifrån matrisen. Jag refererar till 

matrisen även i diskussionsdelen. 

 

Ansiktsgestik: Det som är slående i matrisen är att jag i 5 av 11 övningar är överdrivet 

aktiverad i panna och ögonbryn. Det är alltså något vanligt förekommande i mitt kroppsspråk. 

Jag är överdrivet aktiverad i ansiktsgestiken, även när min närvaro är hög. I de övningar då 

handledaren spelar mot mig aktiveras dock inte pannan i lika hög utsträckning. 
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Armar och händer: Jag arbetar olika med mina armar och händer utifrån vilken intention jag 

har. När jag sjunger mer hjärtligt, som i Övning 8, är mina händer uppe i hjärttrakten. När jag 

inte är lika innerlig håller mina armar en lägre position. Är i Övning 1 mer koreografisk, men 

får mer naturlig armgestik ju mer jag förstår av Eriks intentioner. Bäst resultat får de övningar 

med motspelare. 

 

Känslor: Det blir bättre resultat i matrisen när jag har en motspelare. Det blir också bättre 

resultat när jag får koncentrera mig på en känsla i taget. I de övningar när jag får gestalta 

enbart glädje, och samtidigt har tydliga intentioner, blir framförandet bättre. När jag i Övning 

5 ska gestalta en glad Erik, med en underliggande oro för faderns reaktion, så blir det i 

stunden för komplicerat.  

 

Närvaro: Jag försöker vara närvarande i varje övning, men det uppfattas inte så utifrån fyra av 

övningarna. I dessa övningar stämmer inte kroppsspråket med det jag sjunger. Ju mer jag får 

kunskap om vem Erik är, och vad det är som styr honom, desto mer närvarande är jag i 

sången.  

 

Dynamik: I fyra övningar är framförandet inte dynamiskt. Det är samma övningar där 

närvaron var låg. Dynamiken och närvaron verkar hänga ihop, på ett påtagligt sätt. I scen 7a 

och 7b är dynamiken som allra störst. Där pendlar ansiktsgestik, armgestik och känsloutspel 

hela tiden. 

 

Stimuli: Det kan avläsas i matrisen att ett yttre stimuli är bra för att skapa ett inre stimuli. Det 

är dock inte alltid det fungerar så bra. I Övning 10 har jag en kvist i handen, och jag leker med 

den på ett varierat och improviserat vis. När jag sedan använder den i Övning 11 fungerar inte 

kvisten som stimuli. Jag börjar fingra på den utan anledning, och den snarare stjälper mig än 

hjälper mig. Hade jag haft ett bättre inre stimuli kanske jag hade fått inspiration att använda 

kvisten på ett dynamiskt sätt. 

 

Reflektion 

 
Jag har i övningarna ovan utforskat framför allt mitt eget kroppsspråk, och hur det förändras 

utifrån såväl inre stimuli som yttre stimuli. Därigenom har jag fått en större inblick i mitt eget 

kroppsspråk, både vad det gäller mina egna färdigheter och mina egna svårigheter. Eftersom 

vi människor till stor del är lika varandra kan mina två huvudfrågor i arbetet till viss del 

överlappa varandra, dvs. hur en solosångare kommunicerar med sitt kroppsspråk och hur jag 

kommunicerar med mitt kroppsspråk. Förhoppningsvis kan andra sångare ha nytta av mina 

erfarenheter. Nedan diskuterar jag det som jag kommit fram till under det konstnärliga 
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arbetets gång. Rubrikerna som jag valt att utgå ifrån är främst hämtade från bakgrundsdelen i 

arbetet. 

 

Instudering av en sång 

För att en sång ska bli riktigt levande krävs ett gediget förarbete av sången. När det gäller mitt 

arbete med ”Jag sjunger och dansar” så arbetade jag utifrån punkterna på sid. 18-19 i arbetet. 

Jag utelämnade en av de viktigaste punkterna, nämligen att ta reda på omständigheterna kring 

sången. Detta gjorde jag för att i inspelningen åskådliggöra processen med arbetet av en ny 

sång. Jag arbetade alltså inte heller med punkterna på sid. 23 där frågor kring karaktärens 

person syftar till att få en tydligare bild av vem jag som sångare ska gestalta. Därför ser man i 

de första övningarna en brist på variation. Jag visar inga tydliga intentioner med sången. Först 

när Eriks karaktär och problematik förklaras för mig börjar jag kunna förmedla variationer. 

Det är då som framförandet blir trovärdigt, och faktiskt riktigt bra. Processen med att tränga in 

i en karaktär är ingenting som görs i all hast. Det är ett arbete som kräver tid och inlevelse. 

Det syns att jag i vissa övningar inte riktigt kan greppa karaktären, utan trevar mig fram. 

 

Utifrån vad jag har sett på inspelningarna har jag gjort instuderingsarbetet lite väl mekaniskt. 

Jag har lärt in text, melodi och försökt att sjunga sången med en behaglig röst. Utifrån detta 

gjorde jag en interpretation som var glad och rätt medryckande, men där kroppsspråket var 

tillrättalagt på ett lite odynamiskt vis. Jag har förstått att ett naturligt kroppsspråk lättare 

kommer till liv när sångaren har tydliga intentioner och större mått av fantasi. Med de 

ingredienserna kan ett hyfsat framförande bli till ett gripande framförande.  

 

Kommunikation genom sång 

Jag delar Brunettis uppfattning av sång som en monolog med melodi.81 När en melodi adderas 

till texten kan det uppstå en del problem. Att sjunga innebär ett större fysiskt arbete än att bara 

tala, stödet ska vara aktiverat och man använder högre pitch, vilket kräver en högre energi i 

kroppen. Klangutrymmet i halsen ska vara vidgat för att formanter ska bildas, och spänningar 

kring käken ska undvikas, vilket kan vara särskilt svårt när sångaren ska spela starka känslor. 

Hållning, stöd och placering av tonen etc. är viktiga delmoment för att sången ska fungera. 

Min uppfattning är att många sångare tappar i närvaro när de kommer till tekniskt svåra 

passager. Fokuserandet på att skapa välljudande toner kan ta över viljan att kommunicera ett 

budskap. I mitt fall spelar sådant in, blir det tekniska utmaningar är det inte sällsynt att jag 

brister i kommunikation. Jag kan förstå att sångare som har större vana och skicklighet inte 

behöver tänka på sådant lika mycket, eftersom sångtekniken fungerar av sig självt i högre 

utsträckning för rutinerade sångare. När jag ska ta G1 i sången måste jag koncentrera mig för 

att få en acceptabel ton, något en van sångare gör mer på automatik. För att ett framträdande 

                                                 
81 Brunetti, 2006, s.6 
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ska bli intressant måste man låta viljan att kommunicera gå före. Sångaren får lita på att det 

arbete som är gjort under övning och instudering fungerar.  

 

Samtidigt kan sångaren använda sig av melodi, rytm och pitch för att komma i kontakt med 

sin karaktär. I fallet med ”Jag sjunger och dansar” talar ackompanjemanget om vad Erik 

känner. Jag kan välja att inspireras av de känslor som musiken avspeglar. Karaktärens affekter 

står ofta inskrivna i notbilden, och ett styckes höjdpunkt är ofta tydligt inskriven. Följer 

sångaren dessa angivelser är mycket vunnet. I Exempel 1 feltolkade jag musiken något, i en 

passage där två fraser med olika textligt innehåll hade samma melodi. När jag sjöng de båda 

fraserna använde jag samma uttryck och gestik, eftersom melodin var densamma. Att det var 

olika innebörd i de olika fraserna framgick därför inte. Jag var inte tillräckligt fokuserad på 

vad jag sjöng i det fallet, utan lät mig svepas med i musiken.  

 

Vikten av att känna sin karaktär 

Denna punkt är A och O när det gäller ett trovärdigt agerande på scen. När karaktären är 

diffus för sångaren, så blir karaktären diffus för publiken likaså. Sångaren måste ställa frågor 

om sin karaktär, exempelvis kan frågorna på sid. 23 belysa karaktären. Det kan vara av värde 

att skriva ner svaren på frågorna, så att sångaren under arbetets gång kan påminna sig om vem 

karaktären är, eller revidera svaren utifrån att sångaren börjar känna karaktären bättre. I de 

övningar där jag hade svårast att hitta karaktären blev mina armar hängande, och jag försökte 

istället att pressa fram uttryck i ansiktet, uttryck som blev svårtydda. I de övningar där jag 

kom närmare karaktären blev kroppsspråket något som bara hände. 

 

Stimuli 

Vad som blev klart för mig under det konstnärliga arbetet med ”Jag sjunger och dansar” var 

värdet av olika stimuli. I Övning 8 arbetade jag bland annat med att springa in på scen. Det 

gav mig en energikick, som jag kunde använda mig av för att komma in i känslan av 

uppsluppenhet. Ett annat stimuli var kindsmällen i Övning 7a och 7b. Det är dock sällsynt när 

det gäller solosång att sångaren får sådana yttre stimuli. Sångaren måste trigga igång sitt inre 

stimuli, med de medel som kan fungera. Det kan handla om att i tanken minnas vad som 

hände när jag drabbades av något liknande i mitt eget liv. Eller det kan handla om att minnas 

kindsmällen som sångaren fick under repetition, och reagera efter den.  

 

Improvisation, gärna tillsammans med motspelare, är också något som kan fungera som 

stimuli. Att improvisera kring handlingen upplever jag som en bra metod att tränga djupare in 

i en historia, och bättre förstå karaktärens drivkraft och känslor. I improvisationen kan 

sångaren få idéer till vilket kroppsspråk karaktären ska ha, om karaktären ska ha något särskilt 

tics, eller en särskild dialekt. Under vissa av mina övningar så blev improvisationen ett 

sökande efter karaktären. Jag tror att det är bra att börja i improvisation, eftersom människor i 
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det verkliga livet ständigt improviserar sina liv. Våra liv bygger mycket på spontana infall 

inför nya situationer eller människor som vi ställs inför. Vissa av de spontana impulser som 

sångaren får genom att experimentera med sin karaktär kan sångaren välja att använda för det 

färdiga resultatet. Andra impulser kan sångaren välja att rata. Det är dock viktigt att komma 

ihåg vilken impuls som kroppsspråket härstammade ifrån, så att inte gesterna förlorar i 

betydelse och spontanitet.  

 

Övning 10 var nog den övning som blev mest levande. I den övningen gav jag karaktären Erik 

en dialekt, samtidigt som jag gav honom en dumglad personlighet. Det hjälpte mig att 

förflyttas mer från min egen personlighet till en karaktärs personlighet. I den övningen lät jag 

bara scenen ske, jag behövde inte tänka ut vad jag skulle göra härnäst.  

 

Närvaro 

När instudering och karaktärsarbete av ett stycke är gjort har sångaren kommit en stor bit på 

vägen mot ett bra framförande. Det som nu behöver tillföras stycket vid varje konserttillfälle 

är närvaro. Sångaren kan aldrig luta sig tillbaka. Det märks på inspelningarna när jag är helt 

och fullt närvarande, och när jag inte är riktigt närvarande. När jag inte är fullt närvarande 

sjunger jag texten och ser glad ut, men det märks att jag inte tänker fullt ut på vad jag sjunger. 

Publiken behöver se att sångaren tänker hela tiden, och kroppsspråket måste vara ett resultat 

av det som sångaren tänker. Att bara tänka räcker inte, man måste tillåta tankarna att ta sig 

uttryck. De impulser som sångaren får kan behöva förstärkas något, så att det blir tydligare för 

publiken vilka känslor, eller intentioner som karaktären har. Detta kan kräva mod att agera ut.  

 

Skådespelaren Michael Baron sa, i det av regler styrda 1700-talet, att reglerna inom 

skådespeleriet förbjuder att armarna lyfts ovanför huvudet, men om passionen leder armarna 

dit är det rätt, för passionen vet bättre än regler. Här är det viktigt att förtydliga tankarna, för 

som Edlund säger kan inte publiken läsa tankar, de vill se vad sångaren tänker. Även när 

sångaren har paus måste sångaren tänka. Vad som kan hjälpa är att gå igenom texten fras för 

fras och tänka igenom vad varje fras betyder. Vad föranleder karaktären att sjunga som den 

gör? Varför smög Erik bort till skogen, till exempel? Ingen fras får bli slarvig. Det kan hjälpa 

att skriva in karaktärens tankar i noterna, och öva in de i sången outtalade tankarna 

tillsammans med den sjungna texten.  

 

I vissa av övningarna, bland annat övning 11, försökte jag att sjunga sången så innerligt som 

möjligt. Jag försökte att vara närvarande, men i min ambition så blev det inte en inre närvaro. 

Jag satte närvaron i en engagerad panna och ihopdragna ögonbryn istället. Vad jag under 

arbetet har upptäckt är att det är bra att först recitera med innerlighet den fras som ska 

sjungas, för att sedan sjunga texten med innerlighet och se om jag har samma uttryck. I mitt 

fall har jag en tendens att överdramatisera när jag inte riktigt är närvarande på djupet i det jag 
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sjunger. Det kan krävas att man återvänder till sina anteckningar om vem karaktären är, eller 

återvänder till den undertext som sångaren eventuellt skrivit in i noterna. Detta för att få nytt 

liv i sången, och som De Mallet-Burgess & Skilbeck skriver, förhindra second night 

syndrome82, dvs. att sångens intentioner går förlorade när sångaren börjar gå på rutin. 

 

Ögonfokus 

Något som till stor del hör ihop med närvaro är ögonfokus. Ögonen visar om sångaren är 

närvarande. Det är lätt hänt att sångaren antingen flackar med blicken, vilket kan signalera 

nervositet, eller att sångaren fastnar med blicken, vilket kan signalera att sångaren är spänd. 

När jag under övningarna med ”Jag sjunger och dansar” inte visste vilken intention jag skulle 

ha, då blev ögonen uttryckslösa. När jag under övningarna upplevde att jag saknade intention, 

minns jag att jag tänkte att nu måste jag fort visa något i mitt uttryck. Vid de tillfällena blev 

resultatet gärna överdrivet, inte sällan fick jag då en flackande blick, eller statiska ögonbryn 

och veckad panna. Känslouttrycken blev i de fallen bara ytligt grundade. I de övningar då jag 

kände mig närmare karaktären Erik blev rörelserna mjukare, de var fortfarande yviga och 

entusiastiska, men på ett sätt som visar att de kommer inifrån.  

 

Ett problem som solosångare har är att veta var ögonen ska vila. Brunetti avråder från att titta 

publiken i ögonen, då det kan kännas för personligt för publiken, men också för att sångaren 

kan komma av sig. Brunetti ger rådet att låta blicken svepa just ovanför publikens huvuden. 

För att det ska ge ett levande framförande av en sång, riktad mot fjärde väggen, krävs ett stort 

mått av fantasi. 

 

Känslor 

En viktig del av arbetet med en karaktär är att försöka sätta sig in i den personens känsloliv. 

Något som kan underlätta är att ställa sig frågan Om. När det gäller sången ”Jag sjunger och 

dansar” får jag fråga mig: Om jag vore Erik, vad skulle jag då känna? I det fallet är han en ung 

man under 1800-talet, han har hög status, och nu har han drabbats av komplicerad kärlek. Det 

är sällsynt att känslor är svarta eller vita, allt som oftast kan man pendla mellan olika känslor, 

beroende på omständigheter utifrån, eller beroende på tankar inifrån. Kan man spegla en 

persons pendlingar får man ett mer dynamiskt agerande, som verkar äkta. Olika människor 

har olika tillgång till känslor, en del har väldigt lätt att sätta sig in i en annan människas 

känslor, andra har svårare. Här finns det olika förhållningssätt, en del griper sig an känslor 

genom att intellektuellt förstå varför en person känner som den gör, och genom att instudera 

vilket beteende människor i liknande situationer brukar ha. Utifrån studierna härmar 

sångaren/skådespelaren dessa beteenden. En annan metod, som utgår från Stanislavskij, är att 

själv bli mer sensibel. Metoden går ut på att bli mer reflekterande över sina egna känslor och 
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reaktioner, och använda sig av sina egna erfarenheter i agerandet. Varje sångare måste välja 

den metod som fungerar för honom/henne. I mitt fall försöker jag hitta paralleller till mina 

egna erfarenheter. Jag försökte till exempel leva mig in i hur det skulle kännas att fråga en 

människa om den vill dela sitt liv med mig. I vissa av mina övningar under sessionen använde 

jag yttre stimuli, i form av bl.a. en käksmäll och en löptur. 

 

Sångarens egen sinnesstämning 

Eftersom sångarens instrument är den egna kroppen kan det vara besvärligt att leverera inför 

en publik, vid de tillfällen i livet då humöret inte är på topp. Även här är sångare naturligtvis 

olika till humöret. Det kan dock vara svårt att hitta känslorna när livet är grått. Beroende på 

vilket stycke man ska framföra kan man eventuellt använda sig av de känslor man för stunden 

känner. Eller så får man helt krasst försöka koppla bort sina egna känslor under konserten, 

vilket bevisligen kan gå riktigt bra, bland annat med tanke på Ernst Rolfs succéer, trots ett 

stundom mörkt sinnelag. 

 

Morris skriver att människor har med sig en massa tabun och regler för hur man ska uppföra 

sig, regler som är gjorda av bland annat föräldrar, skolor, kyrkor eller det samhälle som 

människan har befunnit sig i. Vi har formats på olika sätt, och har alla sådant som stoppar oss. 

Det kan handla om rädsla för att bli utskämd, att bli utesluten eller att misslyckas. Som aktör 

måste man frigöra sig från detta för att kunna spela upp hela register av känslor. I mitt fall är 

jag ofta lugn och noga med att vara korrekt. Därför kan det vara nyttigt för mig att få flumma 

ut som i Övning 10, det gör att jag övar mig i att spränga mina barriärer. 

 

Diskussion 
 

Diskussionen har jag disponerat utifrån de två frågeställningarna, som arbetet kretsar kring. 

Jag använder den historiska bakgrunden för att diskutera det konstnärliga arbetets resultat och 

jag försöker se mitt eget kroppsspråk i ljuset av den historiska kontexten. 

 

Hur kommunicerar solosångaren med sitt kroppsspråk? 

Det är många solosångares problem att veta vad man ska göra av händerna, var man ska rikta 

sin blick, eller hur man ska stå på scen etc. Dessa frågeställningar är inte bara ett 2000-

talsfenomen. De har funnits med ända från antiken, som jag skriver i bakgrundsarbetet. 

Genom historiska källor som bland annat antika skulpturer, medeltida sakral konst, brev och 

scenskisser till operor har vi kunnat få en insikt i vilka typer av gester som förekommit i olika 

epoker. De flesta av de tidigaste skriftliga källorna från antiken, som behandlar kroppsspråk 

på scen, är dock inte riktade inte sångare. Det är främst anvisningar till talare, skrivna av de 

stora retorikerna, framförallt Quintilianus och Cicero. Dessa skrifter visar på att människor i 

alla tider resonerat kring vad som kan betraktas som ett gott kroppsspråk på scen. Framförallt 
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Quintilianus har varit viktig för att inspirera präster, advokater, politiker och sångare ända 

fram till 1800-talet.  

 

Både Cicero och Quintillianus menade att gestikens ursprung kommer från naturen. Med 

naturen menade de människans innersta, sanna jag. Det var viktigt att skådespelaren kände 

äkta känslor, men det var samtidigt viktigt att känslorna inte blev för realistiska. Att spela 

alltför häftiga känslor på scen ansågs vara farligt för skådespelaren, det kunde leda till 

sjukdomar. Därför använde skådespelare gestiken, inte bara för att gestalta känslor, utan 

faktiskt också som ett sätt att distansera sig från alltför häftiga sinnesstämningar. Många av 

råden från de antika retorikerna är rätt manualliknande, till exempel hur fingrarna bör vara 

invikta i pekgesten, när talaren vill göra anspråk på sanning, och pekar upp mot himlen, där 

den gudomliga visheten tänktes vara. Den spelstil som retorikerna förespråkade var av dessa 

skäl rätt stel och koreografisk.  

 

Att bekymra sig för att ett alltför naturalistiskt kroppsspråk skulle kunna vara skadligt 

återfinns även under 1500-talet, i ett av de första dokumenten om teaterteknik skrivet av 

skådespelaren De´Sommis. Han menade att en skådespelare ska sträva efter ett naturligt 

kroppsspråk. Skådespelaren ska observera och imitera det naturliga uppträdandet hos den 

person som skådespelaren vill föreställa, men akta sig för att gå in med alltför stor inlevelse. 

Denna inställning börjar förändras mot slutet av 1700-talet. Då börjar den spelstil som var 

inspirerad av de antika retorikernas manualliknande råd att ersättas av en mer naturlig spelstil. 

Michael Baron var en av skådespelarna som i 1700-talets Frankrike ansåg att en skådespelare 

ska tala med så vardagsnära röst som möjligt, och inte bestämma på förhand vilka rörelser 

som ska framföras. Vid sidan av detta levde de gamla idealen kvar, bland annat hos 

vältalighetsrörelsen elocutionisterna, som var aktiva under 1700 och 1800-tal. Ett framförande 

enligt dess förespråkare skulle vara behagligt med noggrant inövade gester. Armarna skulle 

inte vila förrän framförandet var slut. 

 

Genom hela historien råder det en stor enighet om att den som framträder inte bör förställa 

sig, utan vara äkta. Kroppsspråket skulle vara personligt på det sättet, men samtidigt 

påverkades kroppsspråket av ritualer i samhället, av gestikregler, och av sådant som ansågs 

passande eller opassande vid ett scenframträdande. Alla dessa epoker och kulturella 

strömningar har lett till den naturalistiska hållning som flertalet västerländska solosångare 

verkar ha. Idag har nog de flesta moderna solosångare ingen rädsla för att starka 

känsloutlevelser på scen skulle innebära en fara för hälsan. De flesta skulle nog vilja ha ett så 

naturligt och trovärdigt kroppsspråk på scen som bara är möjligt. De flesta solosångare vill 

beröra sin publik, men många är lite vilsna i solosångssituationen. Jag tror att många har ett 

behov av att lära sig agera.  
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Inom teatern har det genom hela historien funnits ett resonemang om vad som är gott 

skådespeleri. Det har inte talats mycket om sjunget skådespeleri. När det gäller skrifter som 

behandlar sångframträdanden, fokuseras mest på sångteknik och inte lika mycket på scenisk 

gestaltning. Det kan vara en anledning till att många sångare känner sig vilsna när de ska 

agera. När jag letade efter litteratur som förenar sång och teater fick jag inte många napp. Jag 

kunde inte hitta någon litteratur på svenska. Två böcker inom ämnet hittade jag i Sverige, och 

en var jag tvungen att beställa från Amerika. Det är än i våra dagar ett område som inte fått 

något större fokus.  

 

Självklart fungerar ren teaterteknik, som till exempel härstammar från Commedia del´Arte, 

Stanislavskij, Artaud eller Brecht. Avsnittet i uppsatsen med rubriken ”förenande av teater 

och sång” är baserat på böcker som inspirerats av dessa teaterskolor. Teaterskolornas tekniker 

syftar till att få framträdanden som berör och är trovärdiga. Detta genom att använda olika 

metoder, för att skådespelaren ska kunna plocka fram känslor inom sig, eller övningar för att 

skådespelaren ska bli mer närvarande, metoder som bidrar till att kroppsspråket ska fungera 

mer automatiskt och dynamiskt. Det är värdefulla kunskaper som finns i dessa tekniker. 

Sjungen teater innehåller dock ytterligare ingredienser, som inte teaterlitteratur behandlar. 

Aspekter som melodi, rytm, pitch, teknik, samspel med ackompanjatör etc. Så på frågan om 

hur en solosångare kommunicerar med sitt kroppsspråk svarar jag att olika retorikskolor, 

teaterskolor, kulturströmningar är några av de parametrar som har påverkat sångares 

förhållningssätt till kroppsspråk på scen. Många sångare har dock arbetat mer med sin röst, än 

med att sceniskt framföra sånger. De sångare som berör har ofta ett naturligt kroppsspråk, och 

en naturlig innerlighet. När sångaren är närvarande med inlevelse, fantasi och har textens 

innebörd helt klar för sig, blir ofta kroppsspråket äkta, och då kan det skapas magi. 

 

Hur kommunicerar jag med mitt kroppsspråk? 

Jag är naturligtvis också en del av historien och kulturen som jag omfattas av. I likhet med 

många andra solosångare finner jag det också många gånger besvärande vad jag ska göra av 

mina armar och händer. Jag finner det ofta klurigt att under ett soloframträdande veta var jag 

ska rikta mina ögon i en sal med många människor, och har ofta svårigheter med att finna de 

inre stimuli som kan lyfta en sång. Genom arbetet har jag förstått att mycket handlar om att 

vara närvarande på ett särskilt sätt i texten, och att låta fokus på sångteknik stå tillbaka. Det 

handlar inte om att veta på ett ungefär vad jag sjunger om, utan att verkligen lägga stor vikt 

vid varje fras. Det är inte ovanligt att lägga sig till med stereotypa känslor när man agerar, 

som när jag i de första övningarna av ”Jag sjunger och dansar” antar en statiskt glad 

inställning. Ett dynamiskt och trovärdigt kroppsspråk är ett resultat av ett inre arbete, ett 

arbete med känslor, fantasi och närvaro. Eftersom solosångaren inte får impulser från någon 

motspelare, krävs det större mått av arbete med känslor, fantasi och närvaro, än vid en scen 

där sångaren har någon att spela mot.  
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När jag som solosångare gjort arbetet med karaktären, kan jag inte betrakta arbetet som 

avklarat. Jag måste inför och under varje nytt framförande återskapa karaktären, dennes 

känslor, undertext, viljor och så vidare. Annars finns risken att sången tappar sin nerv. 

 

Som jag skriver tidigare i arbetet anser jag att varje liten romanssång förtjänar att bearbetas 

med djupgående frågor. Jag tycker att det finns mycket inspiration att hämta i Stanislavskijs 

arbete med rollfigurer. Stanislavskij var synnerligen ambitiös i arbetet med karaktärer, och 

sågs av kritikerna som lite väl excentrisk. Stanislavskijs metoder motsvarar dock mina åsikter 

om hur arbetet med en sång och text ska göras. Jag är inte så perfektionistisk att jag skulle öva 

en romans 553 gånger innan jag framför den, som Stanislavskij gjorde innan han uppförde 

Tartuffe, men min önskan är att, så långt det är möjligt, gå in i karaktären, att leva och känna 

med den. Brechts metoder är inte dåliga heller. De handlar inte om att skådespelaren 

uttryckslöst ska framföra text och musik, distanseringseffekten utesluter inte innerlighet och 

inlevelse. Skillnaden gentemot Stanislavskijs metoder är att skådespelaren inte ska känna som 

karaktären, utan snarare känna med karaktären. Distanseringseffekten handlar om att sångaren 

presenterar karaktären, med dennes känslor och viljor. Detta kan göras med ofantligt starkt 

uttryck, och är säkert något jag kommer att använda mig av vid enstaka tillfällen. Jag tilltalas 

dock mer av Stanislavskijs metoder, och föredrar att gå in i karaktären med största möjliga 

äkthet. 

 

Jag anser att romanssång, med ett äkta uttryck, är ovanlig. Även fantastiska, rutinerade 

sångare, med stora röster och bra teatertalang kan se besvärade och statiska ut i 

solosångsituationen. Ofta ser jag sångargester i samband med romanssång, alltså händer som 

sträcks fram teatraliskt med otydlig anledning, eller händer som bara hänger slappt och 

signalerar ingenting. Det kan naturligtvis vara ett skönklingande och tilltalande framförande 

ändå, men jag tror att klassisk solosång skulle ha mycket att vinna på att arbeta mer ingående 

med interpretation. Alltför ofta fokuserar sångare på själva tonbildandet. Det är viktigt att 

arbeta med tonbildning, stöd etc., men det arbetet gör sångaren med fördel i enrum, eller med 

sångpedagog. På scen vill förmodligen den breda publiken hellre se en känslomässigt 

engagerad sångare, som har en berättelse att förtälja, än en sångare som tonbildar. 

 

Ett problem med solosång anser jag vara fjärde väggen. Sångaren befinner sig i en situation 

där ett antal människor betraktar honom, samtidigt som sångaren försöker låtsas som att 

publiken inte finns där. Blicken får hela tiden akta sig för att fastna på någon åskådare. Jag 

anser det vara betydligt enklare när jag befinner mig på en scen med starka strålkastare, som 

bländar mig från att se publiken. Då behöver jag inte parera med blicken, utan kan ägna mig 

åt fantasin i större utsträckning.  
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När jag ser på resultaten från mitt konstnärliga arbete i matrisen, kan jag se att när ett memos 

ger positivt resultat, så ger i de flesta fall även de andra det. Ett framförande hänger således 

ihop med många olika parametrar, som samverkar med varandra. När ett memos ger sämre 

resultat, visar som regel de andra en försämring.  

 

Som svar på frågan hur jag kommunicerar med mitt kroppsspråk kan jag säga att det är utifrån 

det historiska och kulturella sammanhang som jag kommer ifrån. Jag kommunicerar med det 

kroppsspråk som följt med mig som person, säkert genom både gener och påverkan utifrån. 

När jag hittar närvaron och intentionerna i sången aktiveras min kropp och jag får kontakt 

med mitt naturliga kroppsspråk, som då arbetar automatiskt.  

 

Sammanfattning 
 

I detta arbete har jag ställt frågorna: 1. Hur kommunicerar solosångaren med sitt kroppsspråk? 

2. Hur kommunicerar jag med mitt kroppsspråk? Jag har utgått ifrån kroppsspråket i historien, 

allt från de gamla retorikerna under antiken till kroppsspråk i modern teaterteknik. Utifrån det 

materialet som jag har kunnat hitta har jag gett exempel på olika parametrar som har betydelse 

i en solosångares framförande, och som kan leda till ett trovärdigt kroppsspråk. Jag har spelat 

in mitt eget arbete med en solosång på DVD, och analyserat min egen process i arbetet med 

instudering och framförande. Jag har studerat vilka metoder som kan vara viktiga för att 

sången ska kännas förankrad och uppfattas vara äkta av en publik. Det är ett antal 

komponenter som bidrar till ett gott och naturligt kroppsspråk när det gäller 

solosångframträdande. Under instuderingen av en sång sker ett viktigt arbete, där sångaren får 

avläsa kompositörens avsikter med sången, genom att titta på anvisningar i notbilden. 

Sångaren måste arbeta med karaktären, vem karaktären är, vad han vill, varför han vill det etc. 

Utifrån karaktärens person och drivkrafter måste sångaren göra en interpretation, där syftet är 

att kunna fånga karaktärens person och känslor. Det finns en rad metoder för att nå fram till 

sin karaktär, bland annat genom Stanislavskijs sense memory, eller improvisation. När 

sångaren hittat karaktären, och sjunger med en stor medvetenhet om vad texten betyder för 

karaktären, är förutsättningarna för ett naturligt kroppsspråk stora. 
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