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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i 

användandet av bildspråk i sångundervisning med klassisk samt afroamerikansk 

inriktning sett till ordval och tillvägagångssätt i arbete med teknik och uttryck. Jag ville 

också ta del av sångelevernas förhållande till sina lärares instruktioner. 

Sammanlagt fyra sånglektioner observerades, varav två med klassisk inriktning och två 

med afroamerikansk inriktning, följt av kvalitativa forskningsintervjuer med de 

deltagande sångeleverna. För att analysera det empiriska materialet har färgkodning 

tillämpats som tillvägagångssätt. 

Resultatet visar att samtliga av de observerade lärarna använde sig av bildspråk i sin 

undervisning, främst när det kommer till arbetet med sångteknik. I användandet av 

bildspråk i arbetet med teknik fanns skillnader både i frekvens och ordval mellan de två 

olika inriktningarna, medan de största likheterna gick att finna i de observerade lärarnas 

arbete med det sångliga uttrycket och textliga innehållet. Resultatet visar också att de 

deltagande eleverna anser sig ha god hjälp av sin lärares instruktioner. Dock kan de lätt 

glömmas bort när det är dags för den egna övningen samt att det finns en risk vid 

användandet bildliga instruktioner att eleverna inte förstår instruktionens fysiologiska 

resultat i kroppen. 

Nyckelord: Bildspråk, Blomsterspråk, Röst, Sång, Sångelever, Sånglärare, 

Sångundervisning. 
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Abstract 

The purpose of this study was to look into teacher’s similarities and differences in use of 

vocal imagery, in teaching voice with classical and afro-american orientation, focusing on  

their vocabulary and method in the work of technique and expression. I also wanted to 

see how the voice students responded to their teacher's instructions. 

Altogether four voice lessons were observed, where of two with a classical approach and 

two with an afro-american approach. These were followed by qualitative research 

interviews with the participating pupils. Colour coding was used to analyze the empiric 

material.  

The results shows that all of the observed teachers used vocal imagery when teaching, 

especially in the work with vocal technique. There were differences between the two 

orientations in the use of vocal imagery both in frequency and vocabulary when working 

with vocal technique, while the main similarities were to be found in the teachers work 

with vocal expression and textual content. The results also shows that the participating 

pupils considered their teachers instructions to be of great help. However, these 

instructions can easily be forgotten when practicing and there is also a risk that the pupils 

will not understand the physiological purpose of the instructions when using vocal 

imagery. 

Keywords: Singing, Vocal imagery, Voice, Voice lessons, Voice students, Voice teachers.  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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare samt de som deltog som informanter. Utan 

er hade detta examensarbete aldrig kunnat bli till. Tack även till mina sånglärare som gett 

mig så mycket kunskap. Ni är en stor källa till inspiration och har bidragit till att min 

nyfikenhet bara växer ju mer jag lär mig om sång och undervisning. 

Jessika Grape 

2015 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1. INLEDNING 

Under mina år som sångstuderande har det för mig blivit allt tydligare hur viktig själva 

kommunikationen mellan lärare och elev är för att jag som elev ska kunna utvecklas 

optimalt. Att bli undervisad i ett enskilt rum med sin sånglärare är en speciell situation 

som kräver betydligt mer av läraren än enbart ämneskompetens, det ställer även krav på 

mer personliga egenskaper som lyhördhet, flexibilitet och uppfinningsrikedom (jfr 

bakgrund). Sångarens instrument sitter så att säga på insidan av kroppen och styrs av ett 

komplext samspel mellan olika muskelgrupper. Sångarens instrument syns alltså inte med 

blotta ögat utan måste kännas och upplevas. Kanhända är det därför vanligt 

förekommande att läraren använder sig av bildspråk i undervisningen. Genom att 

förmedla olika bilder och känslor till sångeleven försöker läraren arbeta med tekniska och 

musikaliska element (jfr bakgrund). 

Jag har själv erfarenhet av att lärares användning av bildspråk såväl förenklat som 

försvårat arbetet. Detta har väckt vissa frågor kring huruvida de bildliga instruktionerna 

är att föredra framför mer tydliga fysiologiska förklaringar. När jag undervisar själv så 

hittar jag ofta på nya bilder i stunden för att kunna hjälpa min elev att förstå. Risken finns 

förstås att eleven inte lär sig vad som egentligen händer i kroppen om jag använder för 

mycket bildspråk. För att kunna förbättra och effektivisera min egen undervisning ville 

jag undersöka hur väl eleverna förstår dessa bildliga instruktioner, samt hur sånglärare 

använder sig av dessa både sett till frekvens och formulering. 

Under min studietid har jag upplevt att sångundervisningen i klassisk respektive 

afroamerikansk musik kan skilja sig åt på flera plan. I klassisk sång är det vanligt 

förekommande att arbeta med teknik och uttryck separat, medan min erfarenhet av hur 

lärare i sång med afroamerikansk inriktning går till väga var begränsad. Därför har jag 

funnit det intressant att jämföra dessa två typer av sångundervisning för att se vilka 

skillnader och likheter som fanns i användandet av bildspråk i undervisningen. Jag vill 

plocka det bästa från dessa olika inriktningar för att i min egen undervisning kunna 

formulera så tydliga och effektiva instruktioner som möjligt. Eftersom vi alla är olika så 
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är det troligt att olika elever lättare tar till sig olika bilder, varför det som lärare är bra att 

samla på sig en så stor bank av olika bilder och förklaringar som möjligt för att kunna 

anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. 

2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med denna studie är att jämföra sånglärares användning av bildspråk i klassisk 

respektive afroamerikansk undervisningstradition. Utifrån syftet har följande 

forskningsfrågor konstruerats: 

• På vilket sätt liknar och skiljer sig olika sånglärares ordval åt i klassisk respektive 

afroamerikansk undervisning vid användandet av bildliga instruktioner?  

• Hur använder sånglärare sig av bildspråket i undervisning av teknik och uttryck i 

klassisk respektive afroamerikansk sångtradition?  

• Har sångelever lättare att utföra lärarens instruktioner om de är bildliga eller konkreta?  
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3. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras först bruket av bildspråk och dess betydelse inom 

sångundervisning enligt tidigare forskning. Därefter beskrivs mästarläran som 

undervisningstradition inom musikundervisning. Dessa avsnitt följs av en presentation av 

två lärandeteorier. Först beskrivs hur lärandet till sin natur är situerat och sker genom 

legitimt perifert deltagande, och avslutningsvis vilken betydelse språket har i 

undervisning sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 

3.1 Bildspråk i sångundervisning 

I sångundervisning är det vanligt förekommande att man använder sig av bildspråk, även 

kallat ”blomsterspråk”. Nationalencyklopedin specificerar bildspråk såsom alla bildliga 

uttryckssätt, där ingår till exempel metafor och liknelse. 

Helt medveten kontroll över röstorganet går inte att uppnå då många av röstens 

funktioner sker undermedvetet, såsom till exempel användandet av röstens olika register. 

Kontrollen sker i stället indirekt och här tar vi tidigare erfarenheter, det upplevda ljudet, 

samt bilder till hjälp (Vennard, 1968). Vägen till denna indirekta kontroll är omdiskuterad 

och åsikterna kring bildspråkets användande som hjälpmedel skiljer sig åt hos olika 

pedagoger (Moorcroft, 2011). Moorcroft (2011) diskuterar både vilka slags bilder som 

bör användas och när, samt ifall bildspråk verkligen är ett hjälpmedel som bör användas 

över huvud taget. Det finns de som fokuserar på mekanik och anser att sångundervisning 

bör ha sin grund i anatomi och forskning. De som har ett mer empiriskt förhållningssätt 

anser att denna kunskap är sekundär och nyttjar metoder som de själva upplevt leder till 

positiva resultat, såsom användandet av bildspråk. Vanligt är dock att sångläraren inte 

håller sig längst ut på ena kanten, utan kombinerar dessa båda aspekter i sin undervisning. 

Vennard (1968) anser att bildspråket kan vara till stor hjälp i undervisningen men att 

läraren bör vara noggrann i sitt ordval för att inte blanda ihop anatomi och bilder och på 

så vis skapa missförstånd. När vi sjunger kan vi ibland uppleva resonans på platser där 

det faktiskt inte finns några resonansutrymmen, såsom att tonen går rakt ut genom 
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huvudet. Detta är förstås en fysisk omöjlighet då vi de facto har en hjärna i vägen, men 

bilden kan vara ett hjälpmedel i arbetet med resonans. Viktigt är då att påpeka att detta 

endast är en föreställning och att tonens vibrationer i själva verket sker någon annanstans. 

Titze (1994) anser att läraren bör individanpassa sitt språk för bästa effekt, eftersom alla 

elever har olika behov lär också olika ord ha varierande effekt. Han använder sig av fem 

språkkategorier som han kallar för effort words, comfort words, energy words, color 

words samt sensory words. Till kategorin effort words hör ord såsom forcera, spänning, 

belastning, tryck och styvhet. Dessa ord kan ha negativa effekter och bör undvikas när 

man vill uppnå en fri röst. Comfort words innefattar ord som stöd, frihet, flöde samt 

avslappning, och kanske inte har sin bästa effekt på elever som saknar energi, men kan ha 

en lugnande effekt på elever med hög energinivå och som är överaktiva i sin muskulatur. 

Energy words innebär ord såsom kraft, spänst, styrka och effektivitet, medan till 

kategorin color words hör ord såsom briljans, skimmer, ljus och mörker. Den sista 

kategorin sensory words innefattar ord som beskriver vad vi kan uppleva kroppsligen, ord 

som placering, bröstregister, öppen svalg och tätning (Titze, 1994). Liksom Vennard 

anser även Titze att begränsad kunskap om röstfysiologi kan leda till missuppfattningar 

om hur rösten fungerar, och att det kan vara värre med en felaktig fysiologisk bild än 

ingen alls. För att undvika missuppfattningar kan meningar formuleras såsom ”Med ... 

menar jag”, samt genom att i hög grad använda ord med en definierad betydelse. 

Språkets betydelse för kommunikationen mellan sånglärare och elev är grunden till varför 

bildspråket används (Chen, 2006). Genom bilder uppstår en bro mellan kropp och sinne 

där fysiska reaktioner triggas med hjälp av dessa mentala bilder, som exempel kan bilden 

av att bita i ett äpple vid höga toner användas för att skapa en naturlig och avslappnad 

placering av tungan. Om läraren kontinuerligt fokuserar på själva problemet kan 

resultatet bli att ju mer eleven försöker slappna av och sänka tungan – desto mer spänd 

blir den (Chen, 2006). Bilden av att bita i ett äpple blir en lösning för att åstadkomma det 

önskade fysiska resultatet utan att fokusera på muskelns aktivitet, eller i det här fallet 

frånvaro av aktivitet. Chen (2006) anser att trots bildspråkets stora stöd och spridning 
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bland lärare och utövare, så saknas det ännu tillräcklig forskning kring hur bildspråk 

används i sångundervisning. 

För att sångläraren ska kunna använda ett bildspråk som eleven förstår anser Clements 

(2008) att det är viktigt för läraren att lära känna sin elev. Till exempel bör läraren fråga 

huruvida eleven tycker om eller utövar någon sport, då fysiska aktiviteter kan vara en rik 

källa till liknelser och bilder. Bildspråket är viktigt då det är flexibelt och användbart 

inom många områden i sång, såsom arbete med hållning, andning, fonation, resonans och 

artikulation. Om läraren lär sig elevens egna språkbank av bilder kan denne välja en 

lämplig och trovärdig bild för att förklara och exemplifiera det önskade resultatet (Chen, 

2008). Läraren behöver vara medveten om sitt ordval då oönskade resultat kan uppstå om 

en bild inte förklaras korrekt, även om bilden i sig är bra. Bildspråket kan vara en stor 

hjälp i sångundervisning men kan dock aldrig helt ersätta vikten av noggranna tekniska 

förklaringar (Chen, 2008). Det är inte ovanligt att en lärares bildspråk lever vidare när 

elever i sin tur blir lärare och lär ut dessa bilder till sina egna elever. 

3.2 Mästarlära 

Mästarlära har länge förekommit som undervisningsmetod inom flera olika 

utbildningsområden men är kanske främst förknippat med hantverksyrken där eleven går 

som lärling (gesäll) hos en mästare (Kvale, 2000). Metoden är också, så vitt vi vet, den 

mest traditionella formen av musikpedagogisk verksamhet, på alla nivåer, där eleven 

söker sig till en specifik lärare för att lära av denna (Hanken och Johansen, 2013). 

Mästarens förhållningssätt till yrket präglar undervisningen som vägleder eleven på 

vägen från nybörjare till expert genom kontinuerlig prövning och utvärdering av 

lärlingens färdigheter (Kvale, 2000). 

I sångundervisning är det vanligt förekommande att läraren förebildar och eleven härmar. 

Läraren kommenterar och korrigerar sedan elevens försök tills det är korrekt utfört och 

det är här bildspråket kommer in som ett verktyg i undervisningen. Genom att beskriva 

sin egen upplevelse av en korrekt utförd aktivitet skapar läraren en bild eller metafor för 
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eleven att utgå ifrån vid nästa försök. Denna bild kan sedan förändras och anpassas efter 

den enskilde elevens förutsättningar och behov. 

Mästarlära sker i en social organisation, en så kallad praxisgemenskap bestående av 

mästaren och lärlingen, där eleven skolas in i yrket genom att successivt bli allt mer 

deltagande i yrkets aktiviteter och tillägnar sig på så vis inte enbart de färdigheter och 

kunskaper som är väsentliga för att bli en fullvärdig yrkesmedlem utan även dess 

värdesystem (Kvale, 2000). Om eleven så småningom själv blivit expert och mästare 

inom sitt område behöver denne inte längre reflektera över vilka handlingsregler som styr 

en specifik situation utan agerar instinktivt. Ett exempel på en situation där vi agerar 

instinktivt är när vi cyklar - när vi väl bemästrat denna färdighet behöver vi inte längre 

reflektera över huruvida vi borde trampa snabbare för att hålla balansen utan denna 

aktivitet sker spontant och intuitivt. Ett liknande exempel i sång kan vara att sångaren tar 

in rätt mängd luft som krävs för att sjunga en viss fras, utan att reflektera över det. 

För att denna undervisningsform ska fungera optimalt är det viktigt att det skapas en bra 

relation präglad av ömsesidig tillit mellan mästaren och lärlingen. Denna relation 

kommer sedan att utvecklas under tidens gång och det är av lika stor vikt för både läraren 

samt eleven att den fungerar (Kvale, 2000). 

Mästarlära har fått utstå kritik för att vara konserverande och föråldrad (Kvale, 2000). I 

musikundervisning är det dock vanligt att ha olika lärare vid olika skeden i sin utbildning 

vilket minskar risken för att eleven enbart blir en kopia av sin lärare. För att eleven ska 

bli självständig är det viktigt att använda sig av kritiskt tänkande i sin utbildning, då det 

kan vara svårt att särskilja vad i lärarens vägledning som bygger på professionell grund 

och på sociala konventioner (Hanken och Johansen, 2013). När eleven så småningom 

träder in i nya praxisgemenskaper, både som sångstudent och som musiker, så påverkar 

det deltagandet i den gamla och på så vis bygger eleven successivt upp sin egen 

yrkesidentitet (Kvale, 2000). 
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3.3 Situerat lärande som legitimt perifert deltagande 

Legitimt perifert deltagande bygger på begreppet att allt lärande är situerat, vilket innebär 

att det är beroende av i vilken situation det äger rum. Tolkningarna av begreppet situerat 

kan skilja sig åt, varför Lave och Wenger (1991) använder sig av termen legitimt perifert 

deltagande för att ytterligare konkretisera innebörden. Lärande är integrerat i sociala 

praktiker och går ej att separera från dessa. Situerat lärande bygger enligt Lave och 

Wenger på hur kunskap och lärande är relaterat, där situerat lärande kopplar samman 

synen på vikten av kognitiva processer med synen på vikten av sociala aktiviteter. 

Lärande är en integrerad del av sociala praktiker i vår omvärld, men är inte en fristående 

process som uppstår i alla tänkbara situationer oberoende av tid och rum. Begreppet 

legitimt perifert deltagande föreslås beskriva engagemang i sociala praktiker där lärande 

är en integrerad beståndsdel. Viljan att delta är en grundläggande och avgörande faktor 

för lärande och för att berättiga deltagandet som legitimt (Lave & Wenger, 1991). 

Perifert deltagande kan förstås som att det finns flera nivåer av mer eller mindre 

inkluderat och engagerat deltagande i fältets aktiviteter (Lave & Wenger, 1991). Termen 

perifert deltagande kan leda tankarna till föreställningen att det finns ett centralt 

deltagande, men Lave och Wenger menar snarare att deltagandet utvecklas till att bli mer 

fullständigt. Lave och Wengers använder ordet perifert i en positiv, dynamisk bemärkelse, 

som syftar till att nykomlingar successivt delges redskap för förståelse genom ökat 

deltagande. Lärande är inte en förutsättning för deltagande och medlemskap, utan lärande 

genom legitimt perifert deltagande är i sig ett medlemskap under utveckling. Legitimt 

perifert deltagande är dock inte detsamma som en lärling som går i skola hos en mästare, 

begreppet är inte i sig en skolform, en teknik eller pedagogisk strategi. Det är ett 

analytiskt synsätt och teori för att förstå lärande. Lärande genom legitimt perifert 

deltagande sker oberoende av undervisningsform (Lave & Wenger, 1991). 

3.4 Språkets betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv 

Språket är en så naturlig del av vår vardag, både i form av samtal och text men även 

tankar, att vi knappt längre reflekterar över dess komplexitet och många funktioner. Med 
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hjälp av språkets kategorier kan vi benämna och särskilja det som finns i världen omkring 

oss, både det som går att se och ta på men även det som inte har en fysisk existens som 

exempelvis känslor (Säljö, 2000). En annan av språkets funktioner är att bevara, både 

individens men även kollektivets, kunskaper och förståelse. Det har en tolkande och 

jämförande funktion på så vis att vi kan utbyta erfarenheter och lära av varandra med 

hjälp av de begrepp och kategorier vi använder för att beskriva dessa (Säljö, 2000). Enligt 

det sociokulturella perspektivet är språket medierande, vilket ungefär betyder 

förmedlande, på så vis att det blir ett redskap för människor att kommunicera, samspela 

med varandra och göra omvärlden meningsfull eftersom vi inte har ett direkt och otolkat 

förhållande till den (Säljö, 2000). Hur vi tolkar och uppfattar vår omvärld är därför inte 

neutralt utan påverkat av vår kultur, och våra beskrivningar av den beror både på vad vi 

väljer att förmedla, den situation vi befinner oss i samt vår relation till personen vi 

samtalar med. En kulturell kodifiering äger alltså rum vid återgivningen (Säljö, 2000). 

Samma skeende kan också uppfattas annorlunda av olika människor, beroende på vilka 

språkliga och intellektuella redskap vi besitter. Behärskningen av dessa redskap är ett 

viktig inslag i det sociokulturella perspektivet på lärande. Medieringen är beroende av 

vilka redskap vi har tillgång till vilket i sin tur påverkar hur lätt vi kan förklara eller 

förstå. Enligt det sociokulturella perspektivet är utvecklingen av medierande redskap en 

väsentlig del av lärandet för att successivt kunna formulera, förstå samt praktisera alltmer 

nyanserat aktiviteter som tidigare var okända för oss (Säljö, 2000). Ur ett språkligt 

perspektiv blir dessa redskap främst av en intellektuell samt diskursiv karaktär. Med 

diskurs menas i det här sammanhanget uttryck och begrepp specifika för sitt 

sammanhang, så som den pedagogiska eller sångliga diskursen, vilka kan vara svåra att 

förstå om vi inte är insatta i ämnet (Nationalencyklopedin, 2014). 

Under 1800-talet skedde en institutionalisering av lärandet och inrättande av 

massutbildning i stora delar av Europa. Som en följd uppstod kommunikativa mönster 

och roller, som elev och lärare - vilket kan liknas med rollerna lärling och mästare, där vi 

agerar annorlunda än i andra situationer och sammanhang. En institutionell diskurs 
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uppstår vilket påverkar sättet på vilket människor kommunicerar inom det institutionella 

sammanhanget (Säljö, 2000). Förvärvandet av denna diskurs möjliggör deltagande i 

social samspel, men påverkar också vårt sätt att tänka - det inre talet. Språket är alltså 

både kollektivt, interaktivt och individuellt på en och samma gång, vilket innebär att det 

fungerar som en länk mellan dessa (Säljö, 2000). Vygotskij anser att den sociala 

samverkan är grunden för att lärande och utveckling ska ske, vilket sedan ligger till grund 

för bildandet av vårt medvetande. Vi måste alltså förstå de sociokulturella aktiviteter ur 

vilka utvecklingen uppstår för att kunna förstå våra individuella mentala processer 

(Dysthe, 2003). Denna process från social samverkan där mentala funktioner medieras 

och blir till inre tal kallar Vygotskij för internalisering, som sker genom en komplex 

process av kontinuerligt växla mellan inre och yttre tal (Dysthe, 2003). 

I samspelet mellan elev och lärare är det enligt Bakhtin viktigt att dialogen bibehålls och 

inte övergår i monologisk undervisning där läraren styr (Dysthe, 2003). Monologen är, 

enligt Bakhtin, ett auktoritativt yttrande där kunskap överförs, till skillnad mot dialog där 

kunskap uppstår genom interaktion och diskussion mellan lärare och elev (Dysthe, 2003). 
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs för hur den undersökande delen av denna studie gått till väga. 

Här beskrivs först urvalet av informanter och en presentation av dessa, sedan själva 

genomförandet av studien följt av val av metod. Eftersom detta inte är en kvantitativ 

studie utan en kvalitativ undersökning har jag som metod valt en kombination av 

observation och kvalitativ forskningsintervju. Sedan skildras hur analysen av det 

empiriska materialet gått till väga och därefter avslutas kapitlet med metoddiskussionen. 

4.1 Urval 

Till denna studie observerades fyra olika sånglektioner, varav två i klassisk tonbildning 

med klassisk repertoar samt två i afroamerikansk tradition med dess tonbildning och 

repertoar. Samtliga fyra lärare som deltog i studien har en pedagogisk examen med 

inriktning mot sina respektive genrer. Av dessa lärare arbetar den första vid 

musikhögskola, den andra vid folkhögskola, den tredje på musikestiska programmet på 

gymnasiet och den fjärde bedriver egen verksamhet, och studien genomfördes på 

respektive skola/företag. Det föll sig så att av de lärare som tackade ja till att delta i 

studien var båda lärarna i klassisk tradition i övre medelåldern medan båda lärarna i 

afroamerikansk tradition var yngre, runt 30 år gamla. Samtliga av de observerade lärarna 

är kvinnor. 

I och med att studien genomfördes på olika utbildningsnivåer fanns ett kunskapsspann på 

eleverna från nybörjare till mycket erfarna och åldrarna sträcker sig från gymnasieålder 

till medelålder. I och med elevernas kunskaps- och åldersskillnader varierade även deras 

vana av att bli observerade. Dessa elever intervjuades direkt efter det observerade 

lektionstillfället på respektive skola/företag i ett rum där vi kunde sitta enskilt och 

samtala ostört. Av de observerade och intervjuade eleverna var två kvinnor och två män. 

4.2 Genomförande 

Lärarna kontaktades via mail eller telefon. Efter att de tackat ja förklarade jag studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Jag bad att de själva skulle höra med sina respektive elever 
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ifall de kunde tänka sig att delta både i observation och intervju, samt om de godkände att 

dessa tillfällen skulle spelas in. Samtliga elever var gamla nog att föräldrar inte behövde 

tillfrågas. Innan respektive lektioner informerades elev och lärare igen om hur 

observation och intervju skulle gå till, att dessa spelades in med hjälp av dator och 

telefon, att deltagande var anonymt samt att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 

deltagande. Vid lektionerna försökte jag att så långt som det var möjligt placera mig i en 

del av rummet där eleven inte kunde se mig. Datorn placerades så att både elev och lärare 

filmades, men ibland var det inte möjligt att hitta en optimal plats för datorn vilket 

innebar att lärare och elev vid tillfällen hamnade utanför bild. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ljudupptagning på mobiltelefon som placerades på bordet. 

4.3 Observation 

Metoden observation används för att studera vad som händer, och är användbart framför 

allt när det som ska studeras är beteenden och skeenden i verkliga situationer (Patel och 

Davidson, 2011), vilket i det här fallet innebär individuella sånglektioner. Forskaren 

studerar objektivt beteenden, följer förlopp, det som sker och sägs (Aspers, 2012). En 

fördel med observation är att forskaren får tillgång till ett djupgående empiriskt material, 

samt att metoden inte är beroende av deltagarnas minne utan det går att studera beteenden 

och skeenden då de inträffar (Patel och Davidson, 2011). Vid observation är forskaren 

inte heller lika beroende av huruvida aktörerna är villiga att lämna ut information eller ej 

som vid intervjuer. Det är inte ovanligt att människor säger en sak och gör en annan, 

vilket inte nödvändigtvis handlar om direkta lögner utan även kan bero på omedvetenhet 

eller svårigheter att formulera situationen i ord (Patel och Davidson, 2011). 

Denna studie är en fallstudie, vilket innebär att den görs på en avgränsad grupp (Patel och 

Davidson, 2011), då det inte är möjligt att undersöka hela fältet i det här avseendet. 

Huruvida resultaten är representativa beror på urvalet av fallen samt mängden 

information som forskaren haft möjlighet att samla in. Ju mer information som finns att 

tillgå, desto större är förutsättningarna för forskaren att förstå aktörerna (Aspers, 2012). I 

denna studie är observationstillfällena ostrukturerade samt icke deltagande, vilket innebär 
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observatören inte aktivt deltar i aktiviteten utan kan ägna sig helt och fullt åt själva 

observerandet. Anledningen till valet att vara icke deltagande är att observatörens 

deltagande i sånglektionen skulle förändra själva aktiviteten som därför inte längre skulle 

vara en naturlig situation. Ostrukturerad observation lämpar sig bättre för kvalitativa 

studier, vilket innebär att allt relevant noteras i fältanteckningarna, i stället för 

strukturerad där ett observationsschema används. Ett exempel på observationsschema är 

en lista där observatören noterar varje gång ett beteende inträffar (Patel och Davidson, 

2011). Den här studien har genomförts med hjälp av både fältanteckningar och 

videoupptagning som sedan transkriberats. Fördelen med videokamera som hjälpmedel är 

att observatören kan gå tillbaka till materialet och på så vis göra nya tolkningar (Aspers, 

2012) samt att de fältanteckningar som görs under själva aktiviteten inte behöver vara 

lika utförliga. En nackdel kan vara att deltagarnas beteenden kan förändras när de vet om 

att de blir inspelade (Aspers, 2012). Därför har dessa bild- och ljudupptagningar gjorts 

med hjälp av datorn som är ett vanligare inslag än videokamera i undervisningsrummet. 

4.4 Intervju 

Observationer har kompletterats genom att intervju av sångeleverna efter den observerade 

sånglektionen. För att erhålla informantens version av vad det är forskaren har observerat 

är det bra att även genomföra intervjuer, observation har flera fördelar men alla händelser 

går heller inte att observera (Aspers, 2012). Intervjuerna har varit semistrukturerade 

vilket innebär att forskaren har ett antal förberedda frågor men kan följa upp svaren med 

nya frågor samt välja att byta frågeordning. Fördelen med denna intervjuform är att den i 

högre grad liknar ett vanligt samtal än vad en helt strukturerad intervju gör, men samtalet 

är ändå styrt i och med forskarens för ämnet relevanta frågor (Aspers, 2012). Intervjun 

kan dock aldrig bli helt som ett vanligt samtal då deltagarna har socialt bestämda roller 

vilket skapar en maktbalans i och med att intervjuaren oftast styr samtalet i större 

utsträckning än den intervjuade (Aspers, 2012). Denna maktbalans är nästan helt omöjlig 

att undvika och kan ge negativa effekter på samtalet. Andra faktorer som kan påverka 

intervjuns resultat är för det första att forskaren bara kan ställa frågor utifrån sin egen 
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erfarenhet och kunskap om fältet, för det andra så påverkar forskarens förkunskaper även 

hur denne tolkar och förstår svaren. Dessa intervjuer spelades in med hjälp 

ljudupptagning på telefon, och fältanteckningar användes ej för att skapa en så normal 

samtalssituation som möjligt. Mobiltelefonen placerades i närheten på ett bord. 

4.5 Analys 

Sånglektionernas längd varierade mellan 35 och 45 minuter, och intervjuerna var 10 till 

15 minuter långa. Efter det att det inspelningarna av observationerna och intervjuerna 

transkriberats påbörjades arbetet med det empiriska materialet. I den här studien har 

metoden med färgkodning tillämpats för att strukturera materialet, som beskrivs av 

Aspers (2012). Först lästes hela det empiriska materialet igenom för att skapa ett 

helhetsintryck. När detta var gjort påbörjades arbetet med att skapa induktiva koder, 

dessa koder är alltså inte skapade ur teoretiska begrepp utan ur materialet (Aspers, 2012). 

I och med att koderna är sprungna ur empirin så är de ett resultat av mina 

tolkningsprocesser. För att koderna ska fungera krävs det att de är entydiga och 

inkluderar det empiriska materialet, vilket menas att ett och samma avsnitt inte ska gå att 

kategorisera under flera koder. När allt transkriberat material var kodat, skapades 

underrubriker för att ytterligare sortera i empirin. Underrubrikerna analyserades, för att 

därefter åter delas upp i åter nya kategorier. Efter kategoriseringarna kunde mönster 

skönjas, men för att förstå dessa krävdes en återgång till det empiriska materialet i sin 

helhet. På så vis har jag växlat mellan del och helhet för att försöka skapa en så 

fullständig förståelse som det går. Detta skifte mellan del och helhet kallas för den 

hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson, 2011). Företrädare för den hermeneutiska 

traditionen menar att människors avsikter speglas i handlingar och språk, och det är 

genom att tolka dessa som förståelse uppstår (Patel & Davidson, 2011). Forskarens 

förförståelse för fältet är också en tillgång vid tolknings- och analystillfället. 

4.6 Metoddiskussion  

Samtliga av de observerade lärarna var kvinnor, vilket varken var önskat eller planerat, 

men är samtidigt ett resultat av den kvinnliga dominans som råder inom yrket. Det är fullt 
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möjligt att resultatet påverkats av könsfördelningen, men då jag själv enbart undervisats 

av kvinnliga pedagoger samt endast observerat kvinnliga lärare är det omöjligt för mig att 

svara på vilka dessa skillnader skulle kunna vara. Det föll sig också så att de klassiskt 

skolade lärarna var betydligt äldre. Samtliga av de deltagande lärarna är dock erfarna 

utövare inom sitt område varför jag ändå bedömer resultaten som representativa. 

Min upplevelse vid observationerna var att min närvaro inverkade på lärarna i olika grad 

då vissa verkade påverkas mer än andra av att jag fanns i rummet. Mitt fokus var att 

underlätta situationen för eleverna så mycket som möjligt genom att placera mig på så 

sätt att de inte skulle behöva se mig. Detta innebar dock att jag var konstant synlig för 

läraren. Jag upplevde inte att min och datorns närvaro störde lektionerna eller påverkade 

elevernas prestationer i negativ riktning, även om det var ett onaturligt moment i 

undervisningssituationen. Det är absolut möjligt att mitt deltagande och det faktum att de 

blev inspelade skapade en nervositet som kan ha påverkat lektionstillfället. Det är dock 

alltid en risk vid inspelning att deltagarnas beteenden förändras (Aspers, 2012). 

Att använda kvalitativa intervjuer som metod för att ta del av elevernas egna erfarenheter 

och uppfattningar visade sig vara lämpligt. I och med att intervjuerna var 

semistrukturerade gavs möjligheten att i möjligaste mån skapa ett naturligt samtal och 

undvika en ojämn maktbalans, samt att ställa frågorna i den ordning som föll sig 

naturligt. Även om jag som intervjuare styrde samtalets riktning så fanns möjlighet för 

informanterna att tala fritt utifrån sina egna tankar, och jag som intervjuare lät 

informanterna prata på även om innehållet inte alltid var av hög relevans för studien. 

Detta för att jag ville uppmuntra utförliga svar och inte hämma informanterna att 

redogöra mindre utförligt i övriga, mer relevanta frågor, utan låta samtalet flyta på. Dock 

höll sig samtalet alltid inom ämnets ramar och krävde inte någon större styrning från min 

sida utöver de förberedda frågorna och följdfrågorna. 

Vissa frågor krävde en del betänketid, vilket jag som intervjuare tolkat som något 

positivt. Jag fick svar på samtliga frågor och ingen fråga missförstods av informanterna. 

!  14



Ibland upplevde jag att frågan huruvida eleven förstår det fysiska resultatet i kroppen vid 

bildliga instruktioner skapade en viss stress hos några av eleverna, vilket jag tolkat som 

en effekt av en inneboende önskan att vara duktig och kunna mycket. Att då inte kunna 

svara att man förstår exakt allt som händer kan ha bidragit till att en viss oro eller stress 

uppstod. 

Metoden att använda observation i kombination med intervju visade sig vara ett bra val. 

Intervjuerna med de enskilda eleverna kompletterade det empiriska materialet från 

observationerna då det tillförde elevernas egna tankar och reflektioner kring ämnet, vilka 

inte kom fram under observationerna. Under lektionstillfällena var det huvudsakligen 

läraren som styrde konversationen, medan eleven fick möjlighet att komma till tals under 

intervjun. Under lektionen låg också mitt fokus på själva läraren då jag ville få del av 

deras formuleringar. Ett alternativ hade kunnat vara att även genomföra intervjuer med 

lärarna för att få ta del av deras erfarenheter och upplevelser, då förståelsen för 

informanterna ökar ju mer information som finns att tillgå (Aspers, 2012). 
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer jag först, utifrån de kategorier som skapades vid analysen av 

det empiriska materialet, redogöra för resultatet av observationerna. Kategorierna 

beskriver hur lärarna instruerar sina elever med abstrakt respektive fysiskt bildspråk i det 

sångtekniska arbetet, samt i arbetet med musik, interpretation och uttryck. 

Därefter beskrivs resultatet på fyra av frågorna vid intervjuerna med de enskilda eleverna. 

Först redogör jag för huruvida eleverna tycker det är lättare med bildliga eller konkreta, 

fysiska instruktioner. Därefter redogörs för om eleverna förstår det fysiska resultatet i 

kroppen vid bildliga instruktioner. Sedan behandlas om eleverna tycker det är lätt att 

komma ihåg lärarens instruktioner vid den egna övningen, samt avslutningsvis om 

instruktionerna är till hjälp när eleverna ska öva själva. 

Deltagarna i studien är anonyma varför de nedan hänvisas till som Lärare K1, Lärare K2, 

Elev K1 och Elev K2 där K står för klassisk inriktning, samt Lärare A1, Lärare A2, Elev 

A1 och Elev A2 där A står för afroamerikansk inriktning. Då denna studie inte syftar till 

att göra jämförelser utifrån ett genusperspektiv har jag valt att använda könsneutrala ord 

när jag hänvisar till eleverna, men inte när jag hänvisar till lärarna eftersom de alla är 

kvinnor och det därmed inte fyller någon funktion att avkoda denna information. 

5.1 Abstrakt bildspråk i arbete med teknik – klassisk undervisning 

I arbetet med att få Elev K1 mer aktiv i sin stödmuskulatur samt sjunga med ett lågt 

struphuvud och diafragma använder sig Lärare K1 av bilden av ett ankare 

”Tänk ner som ett ankare så här.” (Lärare K1 visar med händerna ihop uppe vid 
bröstkorgen och låter sedan händerna sjunka ner och isär från bäckenet och utåt, 
som ett ankare.) 

Både Lärare K1 och Elev K1 upplever att den här bilden är ett bra hjälpmedel och ger 

önskat resultat. Lärare K1 frågar vad som händer när Elev K1 tänker att hen sjunger som 

ett ankare. 
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”Jag vet inte men det känns ju lättare när man tänker ner, när man tänker att man 
får lite mer kraft.” (Elev K1 gestikulerar ett ankare med händerna.) 

Lärare K1 förklarar syftet med instruktionen: 

”Vad du gör egentligen är att du modifierar luften genom att tänka någonting 
annat.” (Lärare K1 gestikulerar detta med händerna) ”Och egentligen, det där gör 
man ju för att hålla diafragman nere och struphuvudet nere, det är ju bara därför 
man gör det, och att hålla kvar det trycket.” 

Lärare K1 fortsätter att påminna om bilden av ankaret under lektionens gång. Ibland sker 

detta enbart med gester och ibland i instruktioner. 

”Så, du faller ner, så du andas ju på samma sätt och så fortsätter du ner i det där 
ankaret.” 

Lärare K1 upplever att Elev K1 inte anpassar andningen till övningen de arbetar med. 

Övningen går till så att eleven gör ett glissando från grundton upp till kvinten och sedan 

ner igen på konsonanten r. Elev K1 andas inte in tillräckligt med luft och sjunger inte 

med en konstant luftström. För att förtydliga hur förberedelse, alltså inandning, och sång 

hänger ihop använder Lärare K1 bilden av en våg. 

”Det är som att man, det är ju en våg, det är som att man fångar upp den där 
vågen och sen börjar du att sjunga.” 

Lärare K1 förtydligar: 

”Så att du inte bara gör att du står, du står bara och sen tar du luft som inte är 
kopplad till det du ska göra. Luften måste ha nån mening.” 

Lärare K2 gör en rytmisk artikulationsövning där stödet arbetar med korta och små 

rörelser. Syftet med denna instruktion var att få eleven att arbeta mjukare, mindre statiskt 

och med mindre rörelser i sin stödmuskulatur, 

”Du behöver aldrig dra in, utan det bara fladdrar. Som fjärilsvingar” 

Lärare K2 kompletterar instruktionen genom att själv förebilda med händerna på den 
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nedre delen av buken för att Elev K2 ska kunna se hur rörelsen ska gå till, samt genom att 

jämföra med den rörelse som sker när man skrattar. Lärare K2 förklarar också att en 

förutsättning för att kunna arbeta på det här sättet i sin stödmuskulatur är att man är 

avslappnad. 

”När man är riktigt såhär avspänd, då kan man göra de där små.” 

Lärare K2 gör en glissandoövning med Elev K2 på stavelsen va. Övningen går till så att 

Elev K2 startar på kvinten och gör en glissando ner till grundton. Eleven får följande 

instruktion: 

”Känn lite fågelholk, modell större fågelholk” (Lärare K2 skrattar till lite.) 

Syftet med instruktionen är att få eleven att slappna av i käken vid uttalande av stavelsen 

va, samt öppna upp i sina resonansutrymmen genom att lyfta i mjuka gommen. 

Instruktionen får effekten att Elev K2 börjar gäspa, vilket är ett tecken på att 

instruktionen gett önskad effekt. 

”Så släpper du den liksom, som en skopa, grävskopa som bara ramlar 
ner.” (Läraren visar genom att låta käken hänga löst.) 

Även denna instruktion har som syfte att få eleven att slappna av i käken och bara låta 

den hänga. Instruktionen får samma effekt som föregående, nämligen att Elev2 gäspar. En 

liten stund senare glömmer Elev K2 att slappna av i käken och Lärare K2 påminner 

genom följande instruktion: 

”Känn det som att du är på väg att somna nästan.” 

Elev K2 börjar gäspa också av denna instruktion. Därefter arbetar Lärare K2 med att Elev 

K2 ska sjunga med mer resonans genom att lyfta i mjuka gommen och sjunga med öppet 

svalg. 

”Tänk att du har som en stor grotta inne.” (Gestikulerar kring huvudet.) 

I arbetet med resonansen använder sig Lärare K2 även av bilden av en ballong. 
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”Ungefär som att du har luft i en ballong, där är luften, den är inte nån 
annanstans, den är liksom i ballongen.” 

Lärare K2 berättar att när sångare använder sig av sina resonansutrymmen så kan 

vibrationer upplevas i huvudet. 

”Och där är klangen då, får man den känslan, då är det i regel ganska rätt det man 
gör.” 

5.2 Abstrakt bildspråk i arbete med teknik – afroamerikansk undervisning 

Lärare A1 ritar upp en här bilden på whiteboard-tavlan. Bildens syfte är att Elev A2 ska 

visualisera frasen och jobba kontinuerligt med stödmuskulaturen i stället för att rycka till 

med musklerna i frasens början och göra slut på för mycket luft. Detta kallar Lärare A2 

för antingen friläge, fritt läge eller free support. Siffrorna symboliserar att det efter 

avslutad fras fortfarande ska finnas luft kvar. Strecket till vänster är frasens början och 

det högra strecket markerar frasens slut. 

I————————I 10-20% 

Under lektionens gång återkommer Lärare A1 till bilden då och då för att påminna Elev 

A1 att planera sina fraser och sjunga med ett jämnt luftflöde. Lärare A1 använder sig 

också av en annan bild för att komma åt problemet att Elev A1 arbetar för explosivt i 

starten av frasen. Den här bilden beskriver vad Elev A1 gör när hen arbetar för hårt i 

frasens start. 

”Som att du ska lyfta en sten, eller hur, utan att du verkligen börjar mjukt, så att 
du ekonomiserar, för det som händer då är att du har jättemycket kvar här.” 

Begreppet ekonomisera är också ett ord som Lärare A1 återkommer till under lektionen. 

Även ekonomisera syftar till att Elev A1 ska planera sina fraser och inte göra slut på all 

sin luft. Lärare A1 förklarar begreppet så här: 

”Och då kan du ha kanske 10-20 % kvar här av energi, eller hur, oavsett hur lång 
frasen är.” (Pekar på högra delen av bilden.) ”Om du verkligen målsätter att nu 
ska jag hålla så här länge, om du ger allt här, (pekar på vänstra delen av bilden,) 
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då blir det ju att du nästan måste gå ner i energi. Då dalar det.” 

Efter att ha arbetat med dessa bilder en stund tycker Lärare A1 att Elev A1 jobbar 

mjukare i stödmuskulaturen och planerar sina fraser bättre. Lärare A1 vill också att Elev 

A1 gör successivt längre fraser för att öka på sin muskelkapacitet. 

Lärare A2 vill att Elev A2 ska andas djupare i kroppen i stället för att andas högt uppe i 

bröstkorgen med spända axlar. 

”Nu gjorde du väldigt mycket upp med bröstkorgen och axlarna, försök att vara 
still här.” (Lärare A2 visar på kroppen) ”Och jobba liksom med magen. Så att det 
är som, när du andas in fylls magen med luft. Och så ska vi tömma den. Det blir 
som en ballong.” 

Elev A2 känner nu själv att andningen skedde högt uppe i bröstkorgen och att hen 

spänner sig. När vi bukandas slappnar magmusklerna av och bukens organ sjunker ner 

vilket ger effekten att magen går ut. Med bukandning menas dock inte att vi har luft i 

magen. När vi sedan andas ut aktiveras bukmusklerna som arbetar in i kroppen vilket ger 

resultatet att magen går in, som en ballong som fylls och töms på luft. 

För att få Elev A2 att ha en mer upprest hållning vid inandning ger Lärare A2 

instruktionen att Elev A2 ska stråla. Detta för att lyfta och bröstkorgen och inte sjunka 

ihop. 

”Så att du liksom, upp med bröstkorgen, strålar.” (Lärare A2 gestikulerar genom 
att sträcka armarna uppåt och åt sidorna.) ”Och så andas du in.” 

5.3 Fysiskt bildspråk i arbete med teknik – klassisk undervisning 

Bilden som beskrivs nedan används i en talövning på stavelsen r i ett glissando från ett 

lägre talläge upp till ett högre och därefter tillbaka igen. Lärare K1 vill att Elev K1 ska 

använda en jämnare luftström i stället för att trycka på med luften i det högre partiet 

vilket ger ett spetsigare ljud. 

”Och då får du öppna mer neråt, annars så blir det en peak, och då trycker du på.” 
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Eftersom det inte finns hålutrymmen i bäckenet och buken är det inte fysiskt möjligt att 

öppna här, utan instruktionen är enbart ett mentalt hjälpmedel. Genom att tänka att det 

sker en öppning neråt vid inandning får eleven en djupare andning samt blir mer avspänd 

i muskulaturen kring höfter och den nedre delen av buken. Samma instruktion under 

fonation innebär att eleven fokuserar neråt i kroppen i stället för luften som passerar i 

motsatt riktning. Resultatet av denna instruktion blir att Elev K1 gör talövningen med en 

jämnare luftström. 

Lärare K1 använder sig av en annan instruktion som också syftar till att tänka neråt, men 

denna gång ner mot käken i stället för ner i kroppen. 

”Texten är ju här.” (Lärare K1 visar med händerna utmed käken.) ”Känn att du 
sjunger ner, du jobbar ner mot underkäken, du vilar mot underkäken kan man 
säga.” 

Lärare K1 ger denna instruktion för att få Elev K1 att fokusera på texten i stället för 

tonhöjden samt för att slappna av i käken. Om fokus ligger på tonhöjd finns risk för att 

onödiga spänningar uppstår. 

Lite senare ger Lärare K1 en instruktion som är en kombination av de två ovanstående. 

”Sjung ifrån här och ner, från käken till bäckenet.” (Visar med händerna från käke 
till bäcken.) 

Strax före det att denna instruktion gavs diskuterades Elev K1s upplevelse av var luften 

tar vägen vid inandning. Elev K1 upplever att bröstkorgens framsida vidgas men vill 

vidga mer i bröstryggen. När denna instruktion gavs fokuserade alltså Elev K1 på att 

andas bak i ryggen för att sedan tänka att själva sången går från käken och ner till 

bäckenet. 

Lärare K2 arbetar med att få Elev K2 att utnyttja sina resonansutrymmen. De gör en 

övning där de börjar på oktaven för att gå neråt via kvinten och tersen för att till sist landa 

på den undre grundtonen, och detta sjungs på stavelsen bro. 
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”Du har ingen hjärna säger vi.” (Lärare K2 skrattar till vid detta uttalande.) 

Elev K2 förstår att detta endast är ett bildligt hjälpmedel och att det egentligen inte finns 

några hålutrymmen där hjärnan sitter. Det är dock inte ovanligt för sångare att uppleva 

resonans och vibrationer i andra delar huvudet än där de faktiskt sker. De fortsätter att 

jobba med resonans men går vidare med en ny övning som startar på grundton, går upp 

till tersen, tillbaka till grundton, upp till tersen igen och så till slut tillbaka till grundtonen. 

Detta görs på stavelsen ro. Efter ett tag byts tersen ut mot kvinten. 

”Tänk att klangen, när du ska gå upp så är det där (pekar upp från huvudet) uppe, 
det som händer. Stort inuti huvudet.” 

Lärare K2 kompletterar dessa instruktioner med att förebilda för att få Elev K1 att förstå 

vilket resultat som eftersträvas, samt ber Elev K2 att slappna av i käken och truta med 

läpparna som hjälp för att sjunga med mer klang. 

5.4 Fysiskt bildspråk i arbete med teknik – afroamerikansk undervisning 

Lärare A1 fokuserar på att arbeta med stödmuskulaturen med sin elev och använder sig 

av flera olika bilder och instruktioner för att hjälpa sin elev att hitta rätt slags aktivitet. 

Delvis används bilden att stödet har ett visst område att jobba på, ett minimiläge och ett 

maximiläge, och Elev A1 ska inte komma till maximiläge redan på första ordet. 

”Om du gör det, väldigt, väldigt, väldigt sakta, och kanske inte rycker, för vanligt, 
väldigt vanligt är att man rycker första ordet. Att man har dragit in, om man har 
det här spannet att jobba på (måttar med händerna) så har man dragit in nästan 
hela på första.” 

De fortsätter träna på att stödmuskulaturen ska arbeta kontinuerligt från frasens början till 

slut. Nu används också bilden att musklerna i den nedre och främre delen av magen 

arbetar in mot ryggraden, eftersom det är i den riktning musklerna arbetar och buken går 

in. Däremot går inte musklerna hela vägen in till ryggraden. 

”Och så in mot ryggraden. Bra, superbra, och så när du känner att nu har jag 
förbrukat hela rörelsen, då är du klar.” (Lärare A1 säger detta under tiden Elev A1 
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sjunger.) ”Och då hade du ändå lite kvar där, eller hur.” 

Bilden av att musklerna arbetar in mot ryggraden samt att de har ett visst spann, en linje, 

att arbeta på kompletterar varandra och är olika sätt att använda bilder med målet att 

uppnå samma resultat. 

”Då gör du hela igen och så binder du ”You’ll remember me...” Nästan lite 
överdrivet bara för att inte rycka i stödet.” 

Här använder Lärare A1 ordet binder om stödmuskulaturens aktivitet som bild för att 

skapa en kontinuerlig aktivitet. På sätt och vis har stödmuskulaturen den funktionen, för 

om musklerna arbetar ryckigt bildas en ojämn luftström vilket ger resultatet att 

sångfrasen inte hänger ihop utan blir stötig. 

Även lärare A2 arbetar med att få sin elevs stöd att arbeta i en jämn rörelse. Elev A2 

arbetar för aktivt med stödmusklerna och tycker det är svårt att slappna av ordentligt 

mellan fraserna, vilket skapar en konstant spänning. 

”Magen får inte bli hård, det får inte bli som att du (visar genom att spänna sig). 
Så att du låser den, det ska vara elastiskt.” 

För att försöka åtgärda detta får Elev A2 föreställa sig att bukmusklerna är elastiska och 

inte låsta, vilket kan sägas skapa känslan av att de är ungefär som ett gummiband som 

sträcks och släpper under sångens gång. 

Som beskrivs under ovanstående rubrik har Elev A2 en hög andning med mycket aktivitet 

i övre delen av bröstkorgen. Elev A2 är nu medveten om att detta sker och kan vid 

koncentration göra en djupare andning men upplever detta som ovant. 

”Det kommer bli så mycket lättare om du kommer ner i kroppen” 

Lärare A2 har tidigare sagt: 

”Man känner skillnad, (visar genom att andas in högt i bröstet) det blir mer tunga 
andetag. Vi vill har mer... ett väldigt fritt flöde, det ska kännas lätt.” 
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Lärare A2 motiverar här varför andningen ska vara djup och inte hög. Det blir lättare att 

sjunga med en djupare andning och vid användning av föreställningen att kommer ner i 

kroppen. Denna bild påminner om den Lärare K1 använde sig av, vilket beskrivs ovan, 

där Elev K1 fick sjunga från käken och ner samt föreställa sig att det öppnades neråt i 

kroppen. 

5.5 Instruktioner i arbete med musik, interpretation och uttryck 

Lärare K1 talar om hur det går att variera uttrycket beroende på vilken personlighet man 

väljer att gestalta. 

”Vad är det jag säger, varför säger jag det här? Sen tycker jag att då kan du prova 
också, vad skulle jag säga om jag skulle säga det såhär liksom... jag skojar lite 
med honom, jag är jätterädd för honom, jag älskar honom. Hur skulle du säga 
det?” 

Lärare K2 vill att Elev K2 ska uttrycka sångens känsla mer och påminner om textens 

innehåll, och önskar att innehållet ska speglas i sången. 

”Tänk på att det är en kärlekssång. Mitt hjärta är förlorat, mitt hjärta är förlorat, 
du älskar inte mig (förebildar med den känslan) det är verkligen... prova att göra 
det.” 

Lärare A1 talar om att hitta rätt karaktär genom att jämföra de två olika sångerna som de 

just nu arbetar med och beskriver den ena sången som lugn och mjuk medan det finns 

mer energi i sång nummer två. 

”Här, fields of gold är ju soft, det är lite mjukare och det är som en annan (visar 
känslan genom att gunga från sida till sida). Där får man kanske bygga upp lite 
mer energi.” 

Lärare A2 ber sin elev fundera över nyansen av den känsla som uttrycks samt ordens 

innebörd. 

”Och gå in lite mer, hur arg är du på en skala ett till tio. Och försök verkligen att 
känna på de här orden, att när du sjunger near me, touch me, feel me är det 
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fortfarande att du önskar nånting, eller är du helt ... usch för dig? Fundera lite 
snabbt så kör vi den en gång till.” 

Lärare A2 önskar att Elev A2 ska ta fram känslan av irritation ännu mer. 

”Tänk på att ta fram klorna och var lite mer... (morrar, visar med händerna som 
klor) irriterad, det här är ett superinfekterat sår. Och rytmiken hjälper dig att få 
det lite mer... man blir så här arg... Prova den känslan.” 

5.6 Intervjuer 

På frågan huruvida det är lättare att förstå bildliga eller konkreta fysiologiska 

instruktioner svarade två av eleverna att de föredrar bildliga instruktioner och en föredrar 

konkreta fysiologiska. Två av eleverna anser dessutom att båda sortens instruktioner 

kompletterar varandra och tillsammans skapar ökad möjlighet för förståelse. 

Elev K1 tar lättare till sig bildliga instruktioner och tror det personligen kan finnas en risk 

att tänka för mycket vid konkreta, fysiologiska instruktioner. 

”Jag kan ta till mig lättare om jag får en bild. Jag kanske tänker för mycket om 
jag får en konkret, du ska tänka på svanskotan.” 

Elev A1 föredrar en kombination av de båda metoderna och är nöjd med sin lärares sätt 

att instruera. 

”Jag tycker nog att det är rätt bra med både och, för hur det än är så är det ändå en 
lite stressituation, man ska ta instruktion och så vidare, man ska göra det på  
ganska kort tid och det händer ganska mycket. Jag tycker nog det skulle vara 
svårare om hon bara gjorde en av de sakerna. Nu är det så att förstår man inte den 
ena saken så kan man förstå den andra. Och det är inte som så att det alltid är 
liksom det ena eller det andra, tycker det förstärker liksom. Och det är hon rätt 
duktig på, för hon ser ju när inte jag fattar när hon ritar. Håller inte på liksom med 
mer av samma sak, då byter hon sätt att förklara.” 

Elev A2 är inne på samma spår och tror att det kan ske en utveckling från att i början 

föredra bildliga instruktioner till att så småningom lättare förstå vad som händer i 

kroppen. 

!  25



”Det är nog lite både och, jag är ganska bildlig av mig. Men jag tycker också att 
jag som fysiskt har lärt mig känna igen grejer för att man har tränat på det. Det är 
nog lite både och. Det ena skulle nog inte funka så bra utan det andra, man 
behöver båda delar. Kan vara så att man från början såg det mer bildligt, men att 
man med tiden lärt sig vad som händer fysiskt.” 

En av eleverna är utbildad sjuksköterska och har i och med sin utbildning lätt att förstå 

vad som händer i kroppen när läraren ger bildliga instruktioner. Av övriga elever anser en 

att det är svårt att förstå helt och fullt i och med det saknas anatomiska kunskaper, en 

annan att det ibland är lätt att förstå men inte alltid. Den tredje tycker det är lätt i och med 

att läraren ofta förklarar på ett sådant sätt att instruktionens fysiologiska syfte blir tydligt. 

Jag frågade eleverna huruvida de kom ihåg någon särskild instruktion som du fått av sin 

lärare som de tyckte var bra. Elev K1 svarade att en instruktion som gav stor hjälp direkt 

var att ta tag i konsonanterna och föreställa sig var texten ligger. Elev K2 kunde inte 

komma på en specifik instruktion men tyckte att många instruktioner var bra och kom 

ofta att tänka på dem när hen väl sjöng. Elev A1 hade inte tagit lika många lektioner som 

övriga elever och därmed inte hunnit få lika många instruktioner men upplevde att tanken 

att ekonomisera luften hade gjort det mycket lättare att sjunga för att luften inte tog slut 

lika fort. Elev A2 kom och tänka på en instruktionen där sångaren föreställer sig att hen 

har en varm potatis i munnen för att öppna i svalget. 

Ingen av de intervjuade eleverna tycker det är lätt att komma ihåg instruktionerna de fått 

av sina respektive lärare. Två av eleverna svarade att det är lättare att komma ihåg vad 

läraren sa om de övar dagarna efter lektion. Samtliga elever försöker göra anteckningar 

för att komma ihåg vad läraren sagt, men om detta inte görs glöms instruktionerna lätt 

bort. Elev A2 får övningsmaterial från sin lärare vilket underlättar den egna övningen. 

Elev A2 säger så här: 

”Men det har varit bra att få material på, för det kan vara lätt att man får 
instruktioner och sen kommer man hem och så bara, men vad gjorde vi, men när 
man har lite grand att bläddra i... Men jag skulle inte komma ihåg allting.” 
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Elev A1 har övervägt att fotografera lärarens anteckningar på tavlan som en metod för att 

kunna komma ihåg dessa. 

”Nu ritade hon inte så mycket, men förra gången då ritade hon ganska mycket. Så 
det, det är lite så där att man inte riktigt... Och övar jag inte på några dagar då är 
det lätt att glömma. Ja så är det ju vad man än försöker lära sig.” 

Instruktioner som det arbetas med mycket under lektionen, och som återkommer på flera 

lektioner, är lättare att komma ihåg tycker Elev K1. 

”Om man upprepar saker man jobbar med under flera lektioner eller kanske varje 
lektion, då sätter sig ju det, och då kan jag känna – okej, nu ska jag tänka på det 
här för det tjatar man om. Så det är väl vissa grejer som sitter. Men det är inte lätt 
att komma ihåg allting. Och visst, jag försöker ju anteckna liksom ibland, och om 
det är nåt speciellt. Men, det är... Jag tycker det är ganska svårt att öva själv.” 

När jag frågar Elev K2 om det är lätt att komma ihåg instruktionerna svarar hen så här: 

”Nä, det skulle jag inte säga. Jag skriver ju ner nu, det kanske du såg, att jag skrev 
ner vissa instruktioner som såhär, öva på det här, på just det här stället. Då är det 
ju det jag skrivit ner som jag kommer ihåg, och så ibland så kan jag som – just 
det, och så sa hon det här. Men det är inte ofta det blir så där exakta instruktioner 
som jag kommer ihåg. ” 

Alla elever anser att de instruktioner som de får och kommer ihåg är till hjälp vid den 

egna övningen. Elev A2 uppskattar när hen får konkreta instruktioner angående vad som 

ska fokuseras på under övningen tills dess att de ses nästa gång, speciellt om detta har 

arbetats med under lektionen. Även Elev A1 anser att det underlättar när de områden som 

ska prioriteras vid egen övning även tränas tillsammans med läraren på lektion, så att de 

momenten redan har övats in. Både Elev K1 och Elev K2 tycker att instruktionerna är till 

hjälp men att det kan vara svårt att komma ihåg vad som ska övas, och svarar så här: 

"Alltså till viss del. För eftersom jag inte kommer ihåg exakt allting så kommer 
jag inte kunna återskapa den lektionsbilden på samma sätt, exakt, men ... Det 
tycker jag absolut. Att har jag hjälp av dem.” 
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”Ja. Alla instruktioner är ju till hjälp. Fast, att komma ihåg dem kan ibland vara 
svårt. Ifall jag inte får tid nu nästkommande två dagarna kan det bli jobbigt den 
tredje dagen kanske att komma ihåg just vissa små detaljer.” 
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6. Resultatdiskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag resultatet av denna studie under tre rubriker 

formulerade utifrån forskningsfrågorna och syftet. Detta görs i förhållande till den 

tidigare forskningen, de lärandeteorier och den undervisningstradition som beskrevs i 

bakgrunden, samt mina egna tankar och reflektioner över resultatet. Jag ger 

avslutningsvis även förslag till framtida forskning. 

6.1 Likheter och skillnader av ordval vid arbete med sångteknik 

Det visade sig att samtliga observerade lärare använde bildspråk i sin undervisning, men 

vid analysen framkom att det fanns skillnader både vad gäller frekvens och ordval. Det 

område där bildspråket användes mest av samtliga lärare var i arbetet med sångteknik. 

Efter genomfört försök kommenterar och korrigerar läraren med hjälp av instruktioner 

och förebildning varpå eleven gör ett nytt försök, såsom beskrivs i avsnittet om 

mästarlära (Kvale, 2000), då läraren prövar och utvärderar elevens sångliga färdigheter i 

form av övningar och sånger. Som hjälp delger då läraren eleven en metafor, eller bild, 

som beskriver lärarens upplevelse av korrekt sångteknik. Under de observerade 

lektionerna i klassisk tradition användes ofta abstrakt bildspråk i form av substantiv, 

specifika ting. Jämförelser gjordes med saker såsom ett ankare, en våg, ett par 

fjärilsvingar, en fågelholk, en grävskopa eller en ballong. Även sånglärarna som 

undervisade i afroamerikansk tradition använde sig av abstrakt bildspråk, men här förkom 

inte lika många jämförelser och de var huvudsakligen av en annan karaktär. Dessa lärare 

jämförde med verb och aktiviteter som att lyfta en sten eller stråla. Även här förkom 

bilden av en ballong, samt den uppritade bilden av en fras. Dessa skillnader blev vid 

analysen mycket tydliga och jag fann resultatet intressant. Det var inte ett resultat som jag 

förväntat mig eller tidigare reflekterat över vid mina egna sånglektioner. Exakt var dessa 

bilder hör hemma enligt Titzes (1994) språkkategorier är inte helt självklart men de 

tordes passa in under color words och energy words. Ingen av lärarna använde vad Titze 

(1994) kallar för effort words där han manade till försiktighet för att inte skapa onödiga 

spänningar. 
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I arbetet med sångteknik använde sig de fyra lärarna också av fysiskt bildspråk. Här 

beskrev de två lärarna med klassisk inriktning bilder såsom öppna neråt, jobba eller vila 

mot underkäken, sjung från käken ner till bäckenet, tänk att du har en grotta i huvudet, 

ingen hjärna, stort i huvudet och klangen fastnar i huvudet. De förklarade också att syftet 

med dessa bilder var att skapa ett lågt utgångsläge för struphuvudet och diafragman, 

skapa en jämn och balanserad luftström samt arbeta med resonans. När de två lärarna 

med afroamerikansk inriktning använde sig av fysiskt bildspråk var syftet att uppnå en 

jämn och kontinuerligt rörelse i stödmuskulaturen. De bilder eller jämförelser de då 

använde sig av i sina instruktioner var fritt läge, jobba mot ryggraden, binda med stödet, 

släppa, motstånd, elastiskt och komma ner i kroppen. Även här finns vissa skillnader i 

ordval, men framför allt skilde sig de sångliga områden inom vilka dessa bilder 

applicerades åt. För att inte skapa förvirring och felaktiga bilder av hur röstapparaten 

fungerar är det i användandet av sådana bilder viktigt att inte lära ut en felaktig anatomisk 

bild enligt Vennard (1968). 

Samtliga av lärarna tycktes ha ett mer empiriskt förhållningssätt till sin undervisning 

(Moorcroft, 2011) snarare än ett mekaniskt förhållningssätt där undervisningen utgår från 

anatomi och forskning. Detta betyder inte att lärarnas undervisning inte är baserad på 

anatomi och forskning, utan att fokuset på lektionerna var att skapa en korrekt sångteknik 

och inte att förklara den i detalj. Ur ett sociokulturellt perspektiv får bildspråket en 

medierande funktion, ett verktyg för läraren att kommunicera och förmedla sina 

upplevelser och kunskaper (Säljö, 2000). Bilderna blir personliga på det vis att vår 

uppfattning av omvärlden inte är neutral utan tolkad, samt att hur och vad vi säger är 

påverkat av relationen till den vi talar med. Eftersom samma skeenden kan upplevas 

annorlunda av olika människor kan här finnas en förklaring till varför olika lärare väljer 

olika bilder i sin undervisning, eftersom människor påverkas av sina språkliga och 

intellektuella redskap (Säljö, 2000). 

6.2 Likheter och skillnader av ordval i arbete med uttryck 

I lärarnas arbete med det sångliga uttrycket och behandling av musiken var lärarna 
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förvånansvärt enhetliga. Här valde samtliga lärare att utgå från känsla och karaktär. De 

talar om sångernas innehåll, hur fraser bör sjungas beroende av vad som ska förmedlas 

och på vilket sätt eleven vill sjunga detta. Här förekommer betydligt mindre, alternativt 

inget, abstrakt bildspråk eller fysiskt bildspråk utan det är textligt innehåll och känsla som 

får stå i fokus. Här används formuleringar som ”varför säger jag det här”, ”tänk på att 

det är en kärlekssång”, ”det är lite mjukare” och ”var lite mer irriterad”. Tre av de 

studerade lärarna använde också ordet prova när det bad sina elever att sjunga med en 

viss känsla. Den här delen av lektionen var relativt liten jämfört med den tid som ägnades 

åt det sångtekniska arbetet vid samtliga av de fyra observerade lektionstillfällena, och det 

går att diskutera hur stor del av lektionen som egentligen bör ägnas åt teknik och åt 

musicerande, uttryck och interpretation. Det kommer jag däremot inte relevant i denna 

studie, varför jag inte kommer att ta upp det i den här diskussionen. 

6.3 Elevernas förhållande till lärarens instruktioner 

Huruvida det är lättare att förstå bildliga eller konkreta fysiologiska instruktioner tycks 

vara högst individuellt. Däremot svarade hälften av eleverna att de tror att en 

kombination av dessa kan vara den allra bästa lösningen, så här är det verkligen upp till 

läraren att stämma av vad just den enskilda eleven föredrar och svarar bäst på. När jag 

frågade om eleverna kunde komma ihåg någon speciell instruktion de tyckte var bra 

tänkte ändå tre av eleverna på instruktioner de fått som var just bildliga, vilket eventuellt 

kan vara ett tecken på att det som elev inte alltid är helt lätt att veta vilka instruktioner 

som är lättast att ta till sig. Om läraren väljer att använda bildliga instruktioner i sin 

undervisning finns dock en risk för att eleven inte förstår det fysiska resultatet i kroppen 

om läraren inte går igenom detta ordentligt, enligt resultatet av intervjuerna. 

Det resultat som jag fann högst intressant var att ingen av de tillfrågade eleverna tyckte 

det var lätt att komma ihåg sin lärares instruktioner. Eleverna skrev ibland ner sin lärares 

kommentarer men det är svårt för läraren att veta vilka instruktioner och kommentarer 

som antecknades och som eleven kommer att fokusera på under sin övning fram till nästa 

lektionstillfälle. Då samtliga elever ändå anser att lärarens instruktioner är till hjälp vid 
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den egna övningen finner jag det synnerligen viktigt att det finns ett fungerande och 

noggrant system där läraren specificerar vad som ska vara i fokus under den kommande 

tiden, vilka instruktioner eller bilder som eleven ska följa och tänka på i övningen. Om 

inte detta sker finns stor risk att eleven fokuserar på andra moment än de läraren ansåg 

viktigast, då det ofta ges många instruktioner under en lektions gång och det är 

nödvändigt för eleven att sålla bland dessa. Då jag inte har intervjuat lärarna har jag inte 

fått svar på hur de själva memorerar vilka instruktioner och bilder eleven svarar bäst på. 

För att underlätta för både elever och lärare och främja utveckling verkar det vara både 

effektivast och lättast om det finns en dialog mellan lärare och elev. Läraren behöver veta 

vilka instruktioner som eleven lättast tar till sig, så att denne kan fortsätta att använda sig 

av samma instruktion i det kommande arbetet, och skapa liknande i framtiden. Läraren 

behöver också veta huruvida eleven har förstått den givna instruktionen. Eleven behöver i 

sin tur förstå instruktionens syfte för den kommande övningen samt vilka av lärarens 

instruktioner som ska vara i fokus till nästa tillfälle. Enligt Bakhtins syn på lärande är det 

också viktigt att samtalet mellan lärare och elev behåller formen av dialog och inte 

övergår i en monolog där kunskaper enbart överförs utan interaktion och diskussion 

(Dysthe, 2003). Genom anteckningar och dialog kan både lärare och elev säkerställa 

förståelse för instruktionerna samt att rätt områden prioriteras. Jag har själv erfarenhet av 

att det kan vara svårt att öva för att man inte vad som ska övas och hur. Detta är onödigt 

då det inte krävs varken någon längre tid eller större ansträngning från elev eller lärare att 

tydliggöra detta och minimera den förvirring som kan uppstå. Efter att ha sammanställt 

resultaten av denna studie tror jag att det som lärare inte går att vara nog tydlig, samt att 

det man som lärare aldrig kan ställa för många frågor för att få ta del av sin elevs tankar, 

uppfattningar och personliga preferenser i undervisningen. 

6.4 Framtida forskning 

Då omfattningen av denna studie var begränsad vore det intressant att genomföra den i 

större skala med fler informanter, samt även genomföra kvalitativa forskningsintervjuer 

med de observerade sånglärarna. Då den information om bildspråk i sångundervisning 
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som finns att tillgå är utspridd i diverse böcker och studier vore det en stor tillgång att få 

ta del av en litteraturstudie i ämnet. Vidare skulle studien kunna fördjupas än mer genom 

att jämföra olika tekniska och genremässiga inriktningar inom såväl klassisk samt 

afroamerikansk sångtradition. Något jag personligen reflekterat över men som inte 

diskuterat i den här studien var hur sånglärare använder sig av förebildning och fysiska 

gester för att förmedla sin kunskap till eleverna, vilket även det vore en intressant att 

utforska vidare.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

• Vad gjorde ni idag på lektionen?  

• Vilka instruktioner fick du av läraren?  

• Vad gör du när du inte förstår en instruktion? Kommer du ihåg något sådant tillfälle?  

• När läraren ger en bildlig instruktion, såsom ........., förstår du instruktionens syfte och 

vad det fysiologiska resultatet i kroppen blir?  

• Kommer du ihåg någon särskild instruktion som du fått av din lärare som du tyckte var 

bra?  

• Tycker du att det är lättare att förstå bildliga eller konkreta fysiologiska instruktioner?  

• När läraren ger en bildlig instruktion, omvandlar du den till egna bilder?  

• När du övar själv, tycker du det är lätt att komma ihåg lärarens instruktioner?  

• Är lärarens instruktioner på lektion till hjälp när du övar själv?  
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