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FÖRORD 
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som på något sätt har varit delaktiga i den här 
studien. Ett extra stort tack till informanterna som har delat med sig av sina erfarenheter, 
kunskaper och som har inspirerat mig under den skrivande processen av uppsatsen. Ett stort 
tack även till Christer Wiklund och Sture Brändström som har ledsagat mig under arbetet och 
bidragit med mycket värdefull återkoppling. Ett sista tack vill jag rikta till min familj och 
mina käraste som har stimulerat, muntrat upp och peppat mig till att genomföra studien från 
början till slut under årets lopp.



 

ABSTRAKT 
 
Cecilia Pekkari (2007) Lärande och arbetsformer för sång inom populärmusikaliska genrer, 
examensarbete. Luleå, Sverige. Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska 
Universitet 
 
Syftet med studien var att få ökad insikt och förståelse för lärande av pop-, rock- och 
soulsång. Speciellt intresse ägnades moment i sångundervisningen som berör stilenligt sound, 
sväng och personligt sound/uttryck, och undervisningsmetoder som kan vara lämpliga. Efter 
granskning av forskning i böcker, tidskrifter, artiklar och sidor på Internet utfördes intervjuer 
av tre aktiva sångpedagoger i Sverige som arbetar med den populärmusikaliska genren som 
utgångspunkt. Resultatet visar att elever kan lära sig att sjunga pop och rock stilenligt och 
med sväng främst genom att lyssna och härma förebilder och föregångare inom stilen, samt 
genom att eleverna får möjlighet att träffa en pedagog som kan vägleda eleven på ett fruktbart 
sätt i hans eller hennes utveckling. Det är också av intresse att eleverna får lära sig att 
reflektera över vad det är de hör i musiken, vad de tycker om och inte, och finna sin egen 
identitet inom stilarna. Till en början är ”skådespelarmetoden” en bra metod för att lära sig 
uttrycka känslor i sången. Med tiden kan eleven bygga upp sitt eget personliga uttryck med 
sina samlade erfarenheter. De viktigaste momenten i sångteknik för kroppen är bl. a. stöd, 
hållning och andning och det bör finnas en medvetenhet om att sångteknik endast är ett medel 
för att uttrycka något, inte ett ändamål i sig. Ett personligt uttryck är viktigare att ha som 
sångare än att nödvändigtvis alltid sjunga med en perfekt sångteknik och sånghälsa. Personligt 
uttryck uppnås genom att eleven får en bra grundteknik och får lära känna sin röst så att hon 
eller han kan göra personliga val inom tekniken i genren. En bra metod för att lära sig sjunga 
med sväng är att musicera med andra. I ensemblesituationen får sångaren öva sig på att bidra 
till arrangemanget och ”groovet”.  
 
Nyckelord: Populärmusikaliska genrer, sångundervisning, stilenligt sound, personligt uttryck, 
sväng, sångmetodik.
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INTRODUKTION 
 
Mitt intresse för sångteknik med inriktning på pop-, rock- och soulgenren kom av att jag fann 
det svårt att applicera de övningar jag fick av mina klassiska sångpedagoger i den verklighet 
som jag mötte som popsångerska. Förståelsen för arbetssituationen, röstens funktion och 
soundidealen i de här sammanhangen var ringa. Idag är musikstilarna väldigt svåra att 
benämna. Det gemensamma för populärmusik är att den oftast har ett relativt konstant tempo, 
genom hela låtarna. När jag talar om begreppet pop-, rock-, soulgenren så är detta en 
övergripande benämning för de afro-amerikanska genrerna; pop, rock, jazz, blues, soul, 
gospel och funk. Ur genren som jag benämner pop-, rock-, soulgenren springer de flesta av 
populärmusikens understilar. Det är alltså inom denna genre som jag valt att fördjupa mina 
kunskaper.  
 
I uppsatsen används benämningar och begrepp som för den ej insatte i ämnet kan vara svåra 
att förstå. Som bilaga 2 finns därför en ordlista med förklaringar av dessa benämningar och 
begrepp. De ord som finns med i ordlistan markeras med asterisk första gången de 
förekommer i texten. 
 
Att jobba som sångpedagog i grundskolan, på gymnasiet och även på vuxenutbildningar idag 
kräver att jag som lärare har kunskap inom denna genre. Av egen erfarenhet så vet jag att 
antalet pop-, rock-, soulgenreinriktade* elever är stort, betydligt fler än de elever som vill 
sjunga inom den klassiska genren. Som sångpedagog vill jag kunna förbereda mina elever på 
den arbetssituation som medföljer när man arbetar som popsångare, t ex i ett band, då man 
kan ha svårt att höra sig själv under spelningar pga. hög ljudnivå eller har flera krävande gig* 
under samma vecka och måste lära sig att ”ta hand om sin röst”, dvs. att inte ”slita ut” rösten. 
Jag vill som lärare därför stödja och utveckla elevens lärande i att bl. a. sjunga upp och sjunga 
ner, som är väsentliga moment i röstvård för att minimera slitage på rösten, framförallt inom 
de populärmusikaliska genrerna. Jag vill också som lärare ha kunskap om den sångteknik som 
krävs för att sjunga stilenligt inom genrerna men med ett så litet slitage på rösten som möjligt.  
Inom de olika musikstilarna finns det ett språk, ett utseende och ett soundideal* som jag som 
lärare, även om jag arbetar utifrån varje sångares personliga klang, bör känna till för att 
vägleda eleven inom musikstilarna. Jag vill hjälpa mina elever att hitta sin unika röst, sitt 
personliga uttryck och sin personlighet som sångare. 
 
 

UPPSATSENS SYFTE 
 
Syftet med arbetet är att få ökad insikt och förståelse för lärande av pop-, rock- och soulsång. 
 
Frågeställningar: 
 
- Vilka moment i sångundervisning är väsentliga för att stödja elevers utveckling inom pop-, 
rock-, soulgenrerna vad gäller stilenligt sound*, sväng* och personligt sound/uttryck? 
 
- Hur gör lärare för att stödja och utveckla dessa kunskaper och färdigheter i 
undervisningssituationen?  
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BAKGRUND  
 

Pop och rock i skolan 
 
Kan man lära sig att sjunga pop och rock i skolan? Det är kanske den första frågan jag bör 
ställa mig. Lärandet av pop-, rock-, soulmusik sker vanligtvis i helt andra sammanhang än i 
den institutionella musikundervisningen. En lärandemiljö kan t ex. vara det egna hemmet när 
man lyssnar, gör transkriptioner, spelar och komponerar musik. Vid sidan om den 
institutionella undervisningen i musik lär sig ungdomar att sjunga eller spela själva, med hjälp 
av föräldrar, syskon eller kompisar genom att lyssna och imitera andra sångare och musiker 
och att planka* skivor inom den genre de är intresserade av. Anna-Karin Gullbergs 
doktorsavhandling Skolvägen eller garagevägen (2002) koncentrerar diskussionerna kring två 
musikaliska kontexter, varav den ena utgör den institutionella miljön (skolan) och den andra 
de ickeinstitutionella/informella miljöerna utanför institutionerna (samhällets 
repetitionslokaler och musikscener) där musiker och sångare verkar. Inom dessa miljöer 
formas den musikaliska, språkliga och kroppsliga kommunikationen på olika sätt, liksom 
läroprocesserna tar olika vägar. Sedan länge har lärare och musiker både inom skolan och 
inom det etablerade musiklivet diskuterat och kommit fram till att pop och rockmusik låter 
annorlunda inom och utanför skolan. Numera är det dock inte längre frågan om HELT skilda 
musikvärldar. Sångpedagoger och instrumentallärare inom pop och rock har börjat anställas 
vid kommunala musikskolor och inom den högre utbildningen engageras aktiva jazzmusiker 
och i viss mån rockmusiker för att undervisa inom sitt specialområde.  
 
Även om man anlägger en öppen, ödmjuk och icke auktoritär syn på hur rockmusik bör 
behandlas i skolan, lyser det ofta igenom hur svårt det är att förena rockens ”väsen” med 
skolans, av tradition formaliserade undervisningstradition (Ericsson, 1996).  För att lyckas 
och respekteras som lärare och pedagog inom pop och rockgenren är en viktig förutsättning 
att ha en gedigen kunskap inom genren och stilarna, kännedom om den vida repertoar som 
kan rymmas i en genre och vad som utmärker ett visst arrangemang (Johansson, 1996; 
Lilliestam, 1995). Att fungera som pedagog inom populära genrer medför således att elever 
och studenter kan besitta en mycket större erfarenhet och kunskap än sina lärare både om 
vilka artister som är verksamma inom en genre och hur soundet ska vara (Gullberg, 2002). 
Johansson (1996) beskriver detta fyndigt genom att poängtera:  
 

Man får också räkna med att eleven plötsligt kan påpeka att ”det här låter precis som 
basstämman i den där låten av Oasis”, eller något liknande. Sådant händer sällan inom 
notbunden, ”klassisk” undervisning. Det är sällsynt att pianoelever på kommunala 
musikskolan tar upp ett stycke i en Agnestig-bok och börjar diskutera i vilken mån det 
liknar Mozart. Inom rockundervisningen kan motsvarande hända ofta (s 37). 

 
Är det då möjligt att genom undervisning bli en god pop- och rocksångare och vad är min roll 
som sångpedagog inom denna genre?  
 

Sjunga pop kan man väl inte lära sig hos nån töntig sångpedagog!? Nej, alldeles riktigt, 
det kan man inte. Däremot går det alldeles utmärkt att lära sig sådant som har med 
sång och röst att göra hos en sångpedagog. Det går att lära sig att använda rösten på 
ett riktigt sätt så att den både håller, utvecklas och låter rätt i stilen. (Kullberg & 
Sjögren, 1994, s.5) 
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”Rösten är ett instrument som alla har. Alla använder den dagligen och den är inte så 
svårbemästrad som många tror.” (Sadolin, 2006, s.4) I boken Komplett Sångteknik (2006) 
skriver Cathrine Sadolin följande: ”Naturligtvis kräver det övning att sjunga professionellt, 
men man kan lära sig det mesta om man vet hur rösten fungerar och tar utgångspunkt i samt 
vidareutvecklar dess naturliga funktioner” (s. 4). 
 
Kanske går åsikterna isär kring frågan om man verkligen kan lära sig att sjunga pop och rock 
genom undervisning i skolan men som bl. a. Kullberg & Sjögren (1994) beskriver, kan 
sångpedagogen försöka dela med sig av den kunskap hon/han besitter, inspirera och vägleda 
samt försöka ge svar på frågor kring sångteknik, sound och stilkännedom. 
 
I nästa avsnitt beskriver jag följande tre aspekter med relevans för uppsatsens syfte: 
sångteknik & soundideal i genren, personligt sound och uttryck samt att sjunga med sväng. 
 

Sångteknik och soundideal i genren 
 
Den första aspekten berör alltså sångteknik och soundideal i stilen. Sångteknik är ett moment 
som sångare oavsett genre berörs av i sitt utövande. Går det att kombinera olika stilars 
soundideal med en ”bra” sångteknik? Daniel Zangger Borch har forskat kring pop-, rock-, 
soulröstens funktion. I en artikel om sångpedagogik för popsångare, hämtad från Röstläget 
(1998) skriver han följande:  

 
De röstmässiga kraven är väldigt stora på en popsångare. Förutom att man kan få 
sjunga upp till 30 låtar per kväll 4-5 dagar i veckan, i rökiga, stökiga lokaler så 
sjunger vi ofta i ett högt tonläge, killar i tenor- och tjejer i altläge med full röst oavsett 
genetisk förutsättning. (s.2) 

 
Zangger Borch fortsätter sedan:  

 
Anledningen till denna tonhöjdstress kan vara att popmusiken spelas, sjunges och 
skapas alltid av den innevarande tidens unga människor och i deras ungdomliga iver 
finns det en god portion energi och kompromisslöshet i det musikaliska språket, man vill 
att musiken ska ha glöd och utstråla ungdomlig energi. (s.2) 

 
Med utgång från popsångares vardag enligt ovanstående citat så kan man förstå att pop-, rock- 
och soulsångare behöver vårda sin röst. Självklart så gäller de allmänna röstvårdsreglerna 
även för popsångare (Zangger Borch, 1998). Fortsättningsvis beskriver han dessa 
röstvårdsregler med tydliga jämförelser till röstvårdsregler inom klassisk sångteknik. Han 
påpekar bl.a. vikten av uppsjungning: ”Varför bör man sjunga upp*? Många har ställt sig 
frågan och det finns ett entydigt svar: Det är nödvändigt för att kunna använda rösten på bästa 
sätt under lång tid.” (Zangger Borch, 2005, s.15). Andra liknelser som kan dras till klassisk 
sångteknik är det han skriver om hållning, andning och stöd; följande tre citat: ”En god 
hållning ökar möjligheten att kontrollera andningen som är grunden för god sångteknik, 
Andningen för en sångare är som bränslet för en bil.” ”Det är absolut nödvändigt att ha god 
andningskontroll (…)”, ”Stöd är kontrollerad andning.” (Ibid, s.15) Dessa grundläggande 
principer inom sångteknik förebildas oavsett genre, klassisk eller populärmusikalisk.  
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Vad är det då som gör att sångmetodiken inom populärmusikaliska genrer skiljer sig den 
klassiska sångmetodiken? Den första punkten kan benämnas ”klangidealet” och beskrivs som 
följer:  

 
Rock-, pop-, och soulstilarnas ursprung är oftast en blandning av afroamerikanska call 
& response* och den engelska balladtraditionen. Från början var detta uttryckssätt 
alltså en förlängning av talet. Sången var enkel och talmässig till sin karaktär och syftet 
var att berätta sanningar, förmedla budskap och känslotillstånd (…) Det är alltså 
naturligt att vi inom dessa genrer huvudsakligen använder den normala talrösten som 
grund och sedan experimenterar för att fördjupa sound och fraseringsförmåga. (Ibid, s. 
39).  

 
Eftersom sångare inom pop-, rock-, soulgenren huvudsakligen utgår från talrösten när de 
sjunger så måste vi brottas med något som kan kallas registerskarvar mellan våra olika 
register*; bröstregister, falsettregister osv. Zangger Borch (1995) beskriver detta:  

 
Det finns i princip två användbara register för popsångare. Fullröstregister (normal) 
och falsettregister för killar, och fullröst-, mix- och huvudregister för tjejer. Inom 
popmusik jobbar vi med att både öva upp styrka, kontroll och vidgning av registren men 
även med separering och egalisering av registerskarvar. (s. 6) 

 
Genom granskning av böcker, tidskrifter och sidor på internet som berör sångteknik inom 
populärmusik har jag funnit en ”djungel” av olika sångpedagoger med olika teorier, 
benämningar, begrepp och sångtekniska lösningar till de problem en pop-, rock- och 
soulsångare tampas med i sitt arbete.  
 
Seth Riggs, en framgångsrik amerikansk sångpedagog som har jobbat med ett antal 
professionella och välkända sångare inom genren; t ex. Stevie Wonder, Michael Jackson, 
Michael Bolton, och guidat dem i deras arbete kring rösten beskriver sångtekniken inom 
popgenren mycket enkelt och utifrån talet: 
 

Speech-level singing – feeling and sounding natural. You should be able to sing through 
your entire range-from the lowest of your notes of your chest voice, up through the 
highest notes of your head voice-in a smooth, even, or what we call connected manner, 
and still maintain a relaxed speech-level posture. (Riggs i Carratello, 1992, s. 34) 

 
Detta är en av de många teorier kring att hitta en funktionell röstteknik för popsångare, men 
inom genren finns det också olika soundideal som kanske inte alltid skulle benämnas som 
gynnsamma för rösten, men som genom musikens historia och utvecklingen av de olika 
stilarna; pop, rock, jazz osv. fått stor betydelse för genrerna. Cathrine Sadolin skriver om de 
stilenliga sounden i boken Komplett Sångteknik (2006):  
 

Förr i tiden innan man kunde förstärka rösten elektriskt, var sångarna själva tvungna 
att hitta sätt att sjunga som kunde höras på stort avstånd. Genom det uppstod 
sångtekniker och klangideal. Den typ av ljud man föredrog i västvärlden, och som 
sångare skolades i, kallades klassisk. När mikrofonen blivit uppfunnen kunde man 
plötsligt förstärka alla ljud. Nu kunde man också använda de ljud som tidigare varit för 
svaga att höras. Detta gav oskolade ljud en lika framträdande plats som skolade ljud. 
Nu kunde stort sett alla röstens klanger användas och det uppstod andra klangideal. 
Många av de nya sätten att sjunga visade sig vara lika ansträngande och svåra att 
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utföra som de skolade teknikerna. Problemet var att det inte fanns någon undervisning i 
de nya sångstilarna. Sångarna var tvungna att själva ta reda på hur de skulle sjunga för 
att inte skada sina röster. De kunde inte få hjälp av den klassiska sångtekniken eftersom 
den förutsatte ett klangideal som de inte var intresserade av. Följden blev att många 
skadade sina röster. Därför ansågs de nya sångstilarna vara farliga och ohälsosamma 
för rösten – trots att många klassiska sångare också hade röstproblem. (s.4) 

 
Inom undervisning är det ett ovärderligt redskap att kunna se vad man gör. Tyvärr har 
sångundervisning fått klara sig utan ett sådant redskap då instrumentet sitter ”inuti” kroppen 
och det har under årens lopp lett till många myter om hur ljuden skapas. Nya rön har nu även 
uppkommit som berör skillnader mellan olika sätt att sjunga. Håkan Soold (2007) har skrivit 
en artikel i Eskilstuna-Kuriren som berättar om Eva Björkner, forskare inom sångteknik på 
KTH. Hon har gjort studier som genomförts på opera- och musikalartister och har kommit 
fram till att det inte finns något stöd i resonemanget om att klassisk sång skulle vara mindre 
skadlig för rösten än andra sångsätt.  
 
Cathrine Sadolin skriver också följande om det hon kallar ”effekter” inom populärmusiken:  

 
Effects are usually indispensable for a solo career in rythmic music. Effects are those 
sounds that are not connected to melody and text, sound that underline the singer’s 
expression or style. For example: Distortion*, rattle, growl*, vocal breaks, air added to 
the voice*, screams*, hoarse attacks* and creaks*. (Sadolin, 2000, s. 75).  

 
Dessa ovannämnda faktorer är enligt ovanstående forskares utvecklingsarbete, förutsättningar 
för att sjunga stilenligt inom pop-, rock-, soulgenren. Detta harmoniserar med denna studies 
syfte som handlar om att finna arbetssätt för att kunna hjälpa elever kring dessa ovannämnda 
sångtekniska moment och utveckla elevers lärande i de soundideal, effekter (belting*, twang*, 
growl, dist) som är vanliga i Rock-, pop-, och soulstilarna.  
 

Personligt sound och uttryck 
 
Aspekt nr två handlar om personligt uttryck och sound inom sång i de populärmusikaliska 
genrerna.  
 

Sopran, alt, tenor, bas är benämningar på röstkategorier som utgår från den klassiska 
musiken och anger både klangfärg och omfång. Inom rock-, pop-, och soulgenrerna är 
det svårare att hitta adekvata benämningar. Rock-, pop-, och soulsångaren bygger hela 
sin sångliga identitet på att ha ett unikt sound. (Zangger Borch, 2005, s. 55).  

 
Det finns många ideal för hur den konstnärliga gestaltningen i olika genrer och sammanhang 
kan vara, men det finns också ett personligt, unikt sound som Zangger Borch understryker, 
som varje sångare inom pop-, rock, -soul bör ta vara på. ”Det finns självklart många typer av 
röster, hesa, glasklara, höga, låga stora små, och alla varianter däremellan, men en punkt som 
är avgörande för framgång som sångare inom de populärmusikaliska genrerna kan benämnas 
som personligt sound.” (Zangger Borch, 1995, s.5) ”Vårt personliga, önskade, sound bygger 
på de personliga röstideal vi har och de fysiska förutsättningar vi, som sångare har.” (Ibid, s.5) 
 

Soulsångaren har ibland en tendens att låta öppet nasal* genom att låta en stor del av 
klangen komma från näshålan, medan vissa rocksångare vill ha ett distat sound som 
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åstadkoms genom överkomprimering av strukturer i struphuvudet. På liknande sätt kan 
man skapa sound och uttryck som speglar vår personlighet eller vårt idealsound. 
(Zangger Borch, 2005, s. 55).  
 

”Teknik är bara ett medel att uttrycka sig med, medan själva uttrycket, att berätta något, är det 
mest betydelsefulla” (Sadolin, 2006, s.4). Kullberg & Sjögren berör också det personliga 
uttrycket i boken Sing It (1994). 
 

Det personliga uttrycket är själva hjärtpunkten i den musik vi talar om. Det hänger inte 
bara ihop med soundet utan också med sättet att improvisera kring låten för att göra 
den till din egen. Det är här den avgörande och viktiga skillnaden till klassisk musik 
ligger, inte i själva sångtekniken! Därför är det viktigt att jobba med 
improvisationsavsnittet i anslutning till alla låtar. (Ibid, s.8) 

 
Ki Rydberg Asplund (1991) skriver om metoden att härma* andra sångare för att lära sig hitta 
ett sound. ”Varför skulle det vara positivt att härma en annan sångare? Är det inte meningen 
att man ska hitta en egen stil? Jovisst, men tänk å andra sidan på hur man från början lär sig 
tala, hur man lär sig ett språk.” (s.6) Rydberg fortsätter vidare ”Vad man gör vid härmning är 
att man ”går in och lånar” sångerfarenheter. Vad man sen vill använda dem till är givetvis upp 
till en själv. Det unika med rösten är hur man använder sina erfarenheter” (s.7). Även 
Kullberg & Sjögren (1994) beskriver metoden att härma andra sångare som ett bra 
utvecklingsalternativ: Jazz och popspråket talar många olika dialekter och det allra bästa sättet 
att lära sig språket är att lyssna och härma. På det viset får du in både frasering*, rytmisering 
(timing)* och uttal samtidigt med melodin (s.6). Detta är ett intressant ämne i 
undersökningen, då jag söker arbetssätt för att hitta det sound som man önskar. 
 

Att sjunga med sväng 
 
En tredje aspekt som jag intresserat mig för inom metodik för rock-, pop-, och soulstilarna är 
det man i folkmun kallar sväng. Begreppet sväng är svårdefinierat eftersom det innefattar en 
känsla. Att definiera något musikaliskt som svänger kan beskrivas som medryckande i sitt 
sammanhang. Rytmen är den musikaliska grund man bygger harmonier och melodier på. I 
rock-, pop-, och soulgenrerna är rytmen en huvudsaklig ingrediens (Zangger Borch, 2005) och 
för att lyckas sjunga t ex. soul eller gospel stilenligt krävs en känsla för sväng och timing.  
 
Kozlowski, (1979) menar att det är av stor betydelse, att det som ska svänga sker så avspänt 
som möjligt. Därför måste övningar för rytm, improvisation* och sväng vara mycket enkla 
när man är nybörjare. ”Hellre rikta uppmärksamheten mot att ”känna frasen”, vara medveten 
på vilket ställe man befinner sig under musikens lopp, än att satsa på svåra löpningar och 
missa kontakt med orkestern ”tappa bort sig.” (Ibid, s.4) Man bör lägga stor vikt vid rytmiska 
övningar eftersom rytmiken är det bärande elementet i de flesta musikstilar. När man som 
lärare lyssnar på elevkonserter märker man ofta att just det rytmiska brister i det musikaliska 
framträdandet.  
 

Rytmik och rytmiska övningar har måhända inte högsta prioritet i det dagliga 
musicerandet/utövandet. Det borde dock vara lika självklart att regelbundet och under 
kontrollerade former utföra rytmiska övningar av olika slag, som att kontinuerligt jobba 
med tonbildningsövningar, teknikövningar, andningsövningar m.m. (Thornberg, 1997, s. 
3) 



 Lärande och arbetsformer för sång inom populärmusikaliska genrer 

 - 7 -

 
Weir (2001) menar att vikten av rytm inom jazzgenren är av mycket stor betydelse.  
Rytm är en av de mest grundliga, definierande och utmärkande momenten i alla musikaliska 
stilar, speciellt inom jazz och har därför stor betydelse. För vokalimprovisation inom jazz är 
valet av stavelser och artikulation viktiga faktorer för att finna en bra rytmisk känsla, timing 
och rytmisk definition i ett vokalt solo. ”All rytmisk känsla relateras gentemot en stadig puls.” 
(Ibid, s.75) Med andra ord, om en gestaltning svänger eller inte, beror till stor del på vilket 
sätt sångaren använder sina rytmer i samband med den stadiga pulsen. Varje rytmisk stil, eller 
sväng, kan vara lite olika och tilltala olika sångare: man kan placera rytmen lite före slaget, 
mitt på slaget och vissa sångare vill sjunga lite efter slaget för att finna känslan för sväng. 
(Ibid, s.75). 
 

The first step in learning to utilize this subtle awareness of rythmic feel is to develop a 
strong internal sense of the steady beat. It’s not possible to establish a relationship to 
the steady beat until the steady beat itself is strongly internalized. (Ibid, s. 75) 

 
Michelle Weir (2001) skriver fortsatt om att alla sångare borde använda sig av en metronom* 
för att utveckla känslan för en inre stadig puls. Utan den känslan är det en mycket liten chans 
att sångaren någonsin hittar svänget. Hon fortsätter sedan med att konstatera att den bästa 
vägen till att hitta känslan för att t ex. sjunga jazz med rätt rytmisk känsla är att lyssna till 
inspelningar med jazzartister som sjunger med sväng.  
 
Bob Stoloff har studerat improvisation inom jazz och skriver i sin bok Scat! Vocal 
improvisation techniques följande:  

 
A phrase of any length will be effective if it has rythmic equilibrium. This can be 
achieved by carefully integrating duple and triple rhythmic figures, ties, rests, 
articulation markings and accents. Syllables with carefully chosen vowel sequences, 
when added last, will enhance the phrase with coloration. (Stoloff, 1996. s. 15) 

 
Eftersom rytmen är viktig inom de populärmusikaliska genrerna, enligt ovanstående 
författare, bör jag fundera över om undervisning inom detta är av stor vikt för elevernas 
utveckling. Hur stödjer jag i sådana fall elever i utvecklingen att känna rytmer stilenligt i 
populärmusikaliska genrer? Hur får man sången att svänga?  
 
Under nästa avsnitt ges en beskrivning av de styrdokument som bildar grund för skolans 
uppdrag. Vilka värderingar, ideal, riktlinjer och förhållningssätt gäller för lärare i dagens 
skola? 

Skolans uppdrag 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, kan 
man under rubriken Skolans uppdrag läsa följande: 

 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 
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utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. (Lpo -94, s. 6) 

 
 
I kursplanen för sångundervisning i nivå tre på estetiska programmet kan man läsa att kursen 
ska ge fördjupade kunskaper om instrumentets eller sångröstens möjligheter till eget 
skapande. Kursen skall även uppmuntra till självständigt och undersökande arbete vid 
instudering. (Skolverket, 2000) ”Ett mål för kursen är även att de ska ge kunskaper om 
instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter samt vidareutveckla stilmedvetande, 
musikalisk kommunikationsförmåga och stimulera till personligt uttryck.” (Ibid. s.97)  
 
Att undervisning inom musik är viktig i skolan stärks i ovanstående citat. Genom att stödja 
och utveckla elevers kunskap att hitta ett personligt sound, sväng osv. stärker jag elevers eget 
skapande samt tillåter elevens harmoniska utveckling och bildningsgång. Eleven får 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper men framförallt skapa 
något eget, genom att hitta sin personlighet i sången. 
 

METOD 
 
Efter granskning av olika texter i böcker, tidskrifter, artiklar och sidor på Internet finner jag 
att det finns ganska lite forskning om hur man går tillväga i undervisningen och ganska få 
övningar som behandlar moment som sväng, uttryck och stilenliga sound inom populärmusik. 
Jag vill genom intervjuer finna ytterligare lösningar på denna sångmetodiska fråga kring 
soundet, både det stilenliga och det personliga soundet/uttrycket samt om svänget. Intervjun 
ger till skillnad från en enkät ett för syftet rikare material då jag utgår från den intervjuades 
personliga upplevelser och den intervjuade blir medskapare i processen. (Trost, 1997). Jag har 
alltså valt att utföra en kvalitativ undersökning. Om man jämför kvantitativ forskning, där 
fokus ligger på att få fram data som går att föra statistik över, så är den kvalitativa intervjun 
ett samtal där svaren inte är möjliga att mäta eller rangordna. (Kvale, 1997) 
 

Försökspersoner 
 
I uppsatsen om pop-, rock-, soulsångares kunskapsutveckling ville jag ta reda på hur lärare 
bäst kan stödja elevers utveckling och valde att använda mig av intervjuer av sångpedagoger. 
Genom att intervjua pedagoger som idag är verksamma inom området pop-, rock-, 
soulundervisning förväntade jag mig att få en, för syftet relevant bild av deras uppfattning om 
arbetet inom genren. Kvale (1997) talar om den kvalitativa intervjun som ett samtal vilket är 
en grundläggande form av mänskligt samspel. 
 
Tre intervjuer med sångpedagoger i Norrland som jobbar med elever i olika åldrar utfördes. 
De intervjuade personerna var alla kvinnor med olika lång erfarenhet inom yrket. Urvalet av 
informanterna gjordes efter de möjligheter, jag som forskare, geografiskt hade. Pga. 
ekonomiska och tidsmässiga skäl hade jag ingen möjlighet att utföra intervjuer med 
sångpedagoger i stora delar Sverige. Jag tog reda på vilka sångpedagoger i närområdet som 
arbetade med de moment som jag för syftet önskar undersöka och kontaktade dem för att 
sedan bestämma en tid för intervju. Holme och Solvang (1997) skriver att man kan öka 
informationsinnehållet genom att använda personer som på goda grunder kan antas ha riktligt 
med kunskap om de moment som jag undersöker. Genom egendesignade intervjuer inom 



 Lärande och arbetsformer för sång inom populärmusikaliska genrer 

 - 9 -

ämnet ville jag beskriva och tolka fenomenet pop-, rock- och soulsång och genom detta få 
ökad insikt och fördjupad förståelse av det studerade området.  
 

Procedur 
 
Intervjuerna genomfördes med olika personer, över samma tema för att få ett så stort material 
som möjligt (Jacobsen, 1993). Intervjuerna var inriktade på sångpedagoger som utövar 
undervisning i pop-, rock-, soulgenren med speciellt intresse för de olika soundideal, rytm- 
och svängideal som beskrivits i bakgrunden. Frågorna jag ställde har en mer personlig 
karaktär eftersom svar på den enskilde musiklärarens situation, åsikter och upplevelser 
föredrogs. Intressant var bl. a hur läraren går tillväga teoretisk och praktiskt i sin undervisning 
kring ämnet, vilka moment läraren speciellt prioriterar, hur läraren upplever att 
undervisningen ger resultat och hur läraren går tillväga för att stödja utvecklingen inom 
sound, sväng osv. 
 
Intervjun var halvstrukturerad, dvs. innehöll i förväg definierade frågor med utrymme för 
följdfrågor. Fördelen med att ha en delvis strukturerad intervju är att jag kommer igång och 
har vissa kärnfrågor som kan ställas vid samtliga intervjuer. Intervjun spelades även in för att 
i efterhand kunna sammanställa de svar som gavs. Detta gjorde att det var lättare att fokusera 
på intervjun i stunden genom att slippa föra anteckningar samtidigt. Patel & Davidson (2003) 
menar att det är till stor fördel att en kvalitativ intervju bearbetas medan den finns i färskt 
minne för att det i sin tur kan ge nya idéer och infallsvinklar inför det fortsatta arbetet. Jag 
tycker även här att inspelning av intervjun var en fördel, då det fanns möjlighet att bearbeta 
materialet flera gånger och gå tillbaka om det behövdes. Att höra någon tala visar så mycket 
mer än vad som är möjligt att få fram genom att endast skriva ner intervjun.  
 

Analys 
 
När intervjuerna var utförda och bearbetningen, tolkningsarbetet och analysen påbörjades, så 
gjordes ett antal genomlyssningar av intervjumaterialet. Under första genomlyssningen 
antecknade jag ordagrant vad de intervjuade personerna sa, vilket gav mig ett stort material 
och sidantal, ca 15 sidor, som beskrev vårt samtal exakt. Jag gjorde även en andra 
genomlyssning av intervjuerna för att försäkra mig om att jag uppfattat åsikterna och svaren 
rätt. Därefter, genomlästes intervjumaterialet och texten sammanfattades till mindre 
berättelser. Även en sista gång förkortades och sammanställdes intervjusvaren till mindre 
berättelser, som trots storleken fortfarande bibehöll kärnan in de intervjuades åsikter och svar.  
 

Tillförlitlighet 
 
Efter att ha utfört intervjuerna granskades sedan den informationsinhämtande metoden. I 
forskningen utgick jag från ett hermeneutiskt förhållningssätt (Backman, 1998). I vårt 
naturliga förhållningssätt reflekterar vi sällan över hur de tolkningar vi gör av oss själva och 
omvärlden egentligen har kommit till och vilka faktiska omständigheter de bygger på. För att 
en kritisk granskning av rapporteringen ska vara möjlig måste forskningsprocessen redovisas 
noggrant för läsaren, vilket jag har eftersträvat. Vid ett vetenskapligt förhållningssätt är det 
viktigt att klargöra min förförståelse innan tolkningsarbetet påbörjas och därefter bör jag 
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också vara medveten om förförståelsen och att den bör hållas tillbaka så att den inte får ett 
okontrollerat inflytande över tolkningsarbetet. En aktiv öppenhet strävas efter genom att 
kontinuerligt reflektera över om förförståelsen får alltför stor inverkan på hur texten uppfattas 
och det är också viktigt att ha ett öppet förhållningssätt även under insamlingen av data.  
Det är även av stor vikt att ha i åtanke att förklaringar spelar en stor roll i vårt naturliga 
förhållningssätt, och att de förklaringar vi använder till vardags vanligen är införlivade i vår 
förförståelse. De nya förklaringar vi kan tänka oss ta till när vi konfronteras med något nytt, 
ligger med stor sannolikhet i linje med det vi tidigare accepterat som sanning. Jag vill ta ett 
ytterligare steg och lyfta fram den dolda innebörden bakom det jag förstår, och hänvisar till 
Ricoeurs hermeneutik. (Ibid, 1998) Den öppenhet och följsamhet som Gadamer (Ibid, 1998) 
förespråkar kompletteras med ett kritiskt och distanserande förhållningssätt.  
 
I utformningen av resultatdelen har jag använt mig av olika former av beskrivningar; 
beskrivningar gentemot traditionen, då jag resonerar om rimligheten i en tolkning, 
beskrivning med hjälp av teoretiska konstruktioner och tidigare forskning samt av 
strukturanalys, då de delar som verkar ha samma eller liknande meningsinnehåll förs samman 
för att textens innebörd ska framstå tydligare. 
För att pröva bärkraften i mina tolkningar formulerade jag i början av tolkningsproceduren 
flera konkurrerande tolkningsmöjligheter att ta ställning till för att på så sätt sortera fram den 
mest meningsfulla tolkningen. 
 
Därefter gjordes en analys av materialet, en avläsning av resultaten från intervjuerna och en 
personlig tolkning av resultaten för att finna de svar på frågeställningarna i syftet som jag 
anser vara riktiga. Jag funderade då över bl. a. följande: Finns det skillnader och likheter 
mellan de olika pedagogernas tillvägagångssätt i undervisningen? Vilka moment prioriteras 
mest eller minst? Hur upplever lärarna att undervisningen ger resultat? Vad i undervisningen 
kan jag ta med mig i mitt fortsatta jobb som sångpedagog? De personliga berättelserna 
tolkades och jämfördes med varandra för att finna gemensamma svar, nyckelord, åsikter och 
lösningar, för att kunna dra slutsatser som ger svar på frågeställningarna i syftet och som 
sedan presenteras i delen resultatdiskussion. 
 

RESULTAT 
 
Redovisningen av resultatet från intervjuerna blir i form av små berättelser, eftersom 
intervjufrågorna delvis var öppna och pedagogens inställning och undervisningsmetod förstås 
bäst genom en personlig berättelse.  

”Forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, 
förfalska, vilseleda eller plagiera.” (www.vr.se) Alla forskningsresultat måste därför redovisas 
öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen 
betraktas som vetenskapligt godtagen. Resultatsammanställningen är en sammanfattning av 
de resultat på frågorna som intervjuerna enligt min tolkning gav. De intervjuade personernas 
namn är fiktiva. 

Intervju 1 
 
Maria har jobbat som sångpedagog i 15 år och jobbar för närvarande vid en musikhögskola 
där hon undervisar bl. a. pop- rock och soulsång samt ensemble.  
 

http://www.vr.se
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Maria anser att man kan lära sig att sjunga pop- rock och soul i skolan genom att lyssna på 
musik, härma andra sångare och genom att läsa musik på noter. En av de viktigaste metoderna 
för att lära sig är att lyssna på mycket musik anser hon. Som elev bör man skaffa sig 
referenser och försöka hitta ”det man tycker om” och ”det man inte tycker om” i olika genrer. 
Utifrån den egna kunskapen inom sångteknik, sound, stil bör eleven för att tillgodogöra sig 
kunskap, försöka analysera och applicera detta på sitt eget musicerande.  
 
Det som Maria anser är viktigast att jobba med inom sångteknik för att kroppen ska klara av 
att sjunga pop- rock och soul är stöd* och andning, och det är något som eleverna genom 
undervisning bör få koll på. Övriga moment inom olika sångtekniker är en smaksak anser 
hon. En god sångteknik är att kunna vara nöjd med hur man låter och sin situation som 
sångare/sångerska. Det finns kutym inom olika genrer som kan vara en god sångteknik just 
för den genren medan sångtekniken inte föredras och förebildas i en annan genre.  
 
Även om man väljer att sjunga med effekter som dist och growl kan man ha en god 
sångteknik. Man bör skilja på god sånghälsa och god sångteknik, och är det god sånghälsa* 
man är ute efter så kanske man får använda effekter som distorsion och growl med måtta. 
Distorsion kan vara reell distorsion där stämbanden inte sluter tätt och kan vara slitsamt på 
rösten i för stora mängder. En distorsion där man drar bak tungroten och gör en trång passage 
mot svalgväggen är inte ”äkta” dist utan något man kan lära sig och heller inte lika slitsam 
som den äkta distorsionen. Vissa röster har naturligt ett distat sound men de flesta har 
tättslutande stämband och måste ta till en effekt för att hitta det distade soundet. Väljer man 
som sångare att använda en effekt som dist som kan slita på rösten om den används i för stora 
mängder och som kanske är på gränsen av en sångares förmåga så bör man använda det i 
lagom mängd. Att sjunga med dist en enstaka låt eller tillfälle vid ett gig behöver inte vara 
farligt. 
- Man kan jämföra ansträngningen i halsen vid ett träningspass på gymet. Man kan få 
träningsvärk men det går över, och man behöver vila mellan passen.  
 
Som sångare anser Maria att man ska använda effekter om man vill och om det hjälper en i 
ens konstnärlighet men det är också viktigt att man är väl medveten om sin kapacitet för sitt 
instrument och kunna se vilka konsekvenser som följer av hur man väljer att sjunga.  
 
Det egna uttrycket är viktigast att jobba med tillsammans med elever anser Maria. Det egna 
uttrycket är inte något som man föds med utan är något som man behöver arbeta med. Man 
finner uttrycket efter bl. a analys av andra sångare och musiker. Härmandet och analyserandet 
gör att man får ett stort bibliotek av licks* och tricks* som man sedan kan välja och vraka 
mellan och på så sätt hitta sitt eget uttryck och tolkning*. Känslolivet är också en stor del av 
det personliga uttrycket, men det kan vara svårt att applicera känslorna i sin sång om man inte 
har tekniken för att göra det, på så sätt går tekniken och uttrycket hand i hand.   
I undervisningen tillsammans med elever arbetar Maria ofta med moment som personligt 
uttryck, stilenligt sound och sväng.  
- Jag försöker att utgå från den röst som var och en har, som är unik och bör bevaras, säger 
hon. Maria vill inte gjuta sina elever i samma röstliga form utan försöker jobba för att främja 
elevens personlighet i sången. Med den personliga rösten som utgångspunkt försöker hon göra 
det bästa av just den rösten i de olika stilar hon undervisar. Om en röst är naturligt twangad, 
lite nasal, så kanske personen sjunger country stilenligt utan att behöva tänka efter medan 
personen kanske behöver ställa om i sitt ”resonansrum” för att kunna sjunga soul på ett 
stilenligt sätt.  
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Personligt uttryck är att mena ”vad man sjunger” och att arbeta som pop- rock och 
soulsångare kräver ett personligt uttryck. Ett personligt uttryck är det som skiljer en sångares 
insats från ”bra” till ”magisk” säger Maria.  
- Som musiker själv så vill jag hellre beröra 10 st i publiken med min insats och 10 kanske 
tycker att jag suger än att 20 st tycker att insatsen var ok. I dessa genrer kan det finnas 
motsättningar mellan god sångteknik* och uttryck, om man anser att god sångteknik är lika 
med hälsosam sångteknik. Genren innefattar ytterligheter inom sången då man sjunger 
mycket starkt, högt i tonläge och med högt tryck eller använder sig av effekter. Maria 
undervisar också effekter inom genren till sina elever.  
 
Som lärare anser hon att det är hennes uppgift att informera eleverna om att det kan finnas 
konsekvenser av att sjunga på ett visst sätt under lång tid. Det är varje sångares uppgift att ta 
ställning till om det är värt konsekvenserna. En hårdrockssångare som ständigt sjunger 
mycket högt, starkt, med distorsion ”håller” eventuellt bara som sångare i 10 år, men vill 
kanske hellre sjunga på det sättet än att sjunga betydligt mjukare och ”hålla” i 30 år. Det är 
upp till var och en att avgöra. Maria tycker att sångare bör hitta en medelväg för att få behålla 
sin konstnärlighet men också en sångteknisk och röstkonditionsmässig hållbarhet*. Röster är 
mycket individuella och vissa sångare klarar också av att sjunga hårdare under längre tid t ex. 
det är däremot viktigt att man lär känna sin egen röst, vad den tål och lära sig att ta hand om 
den. 
 
Maria jobbar också med momentet stilenligt sound tillsammans med sina elever. Stilenligt 
sound är en musikhistorisk orientering och som lärare försöker hon ge exempel på klingande 
förlagor som eleven får lyssna på. Både tillsammans med henne som lärare får eleven träna 
sig att försöka analysera musiken, sätta finger på den klangplacering som används, uttal eller 
vilka effekter som används. Vad är det som gör att det låter country? Att härma och lyssna på 
andra sångare är den främsta metoden för att lära sig sjunga stilenligt. Maria försöker också få 
eleven att ta ställning till det den hör. Är det bra eller dåligt? Detta påverkar också 
motivationen att lära sig och eleven kan lära sig snabbare. Arbetssättet härmning är alltså 
något hon förespråkar men hon påpekar också att härmning inte får stanna vid härmning. Efter 
detta ska eleven gå vidare med att sätta sin egen prägel på sången.  
 
Att sjunga med sväng är väldigt genrebundet säger Maria. Det är också olika för olika genrer. 
För att sången ska svänga kan man ibland ligga före slaget, efter, eller rakt på slaget beroende 
på hur svänget i stilen är. Det kan också ha att göra med hur man utnyttjar ljuden i texten t.ex. 
i funk där sången är ganska kort och perkusiv, då man betonar konsonanter och använder sig 
inte så mycket av långa toner. Hon tror att alla kan skola sig till att sjunga med sväng men att 
man har olika förutsättningar för detta. De allra flesta klarar av att räkna till fyra i en låt som 
går i 4/4 och nästan alla människor känner puls*, och då bör alla också kunna träna sig till att 
sjunga med sväng. Det är väldigt sällan hon träffar sångare utan känsla för puls men hon 
medger att det har inträffat någon enstaka gång och att det svårt att veta hur man ska gå till 
väga som lärare en sådan gång.  
 
Maria jobbar med sväng i samband med interpretation* i olika stilar, i specifika låtar t ex, 
men använder sig inte speciellt mycket av noter vid rytmträning. På den nivå som sångare är 
på musikhögskolan är det oftast inte rytmläsning sångarna behöver utan Maria använder sig 
mer av ”känslan” som man uppfattar i musiken. Hon medger att hon nog skulle kunna bli 
bättre på att använda metoder för rytm- och svängträning där noter är ett instrument i 
undervisningen.  
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Som sångpedagog använder sig Maria av både förklaring* och förebildning* i sin 
undervisningsmetod. Som lärare får man vara flexibel efter vilka elever man har. Hon vill 
kunna möta varje elev på elevens premisser och vissa behöver mer förklaring än förebildning 
och vice versa. De olika sätten kompletterar varandra tycker hon. För att inte motverka det 
personliga uttrycket hos elever så får man som lärare heller inte vara för dominant och 
påstridig i sin förebildning så att man kväver elevens egna personliga uttryck. 
 
Maria uppfattar att hennes undervisning resulterar i elevernas lärande. Man måste vara 
medveten om att sång och sångteknik tar lång tid att lära sig. Hon tycker därför att det är 
roligt att jobba med samma elev ett par års tid för att man ska få vara med om att se 
framstegen hos eleven. Man ska också vara medveten om att man som lärare oftast inte står 
för hela ”frälsningen” utan att det är summan av intryck från skolan, omvärlden etc. som 
formar eleven.  
 
Om eleven inte känner sig trygg, vågar öppna sig känslomässigt eller inte har tagit sig vidare 
från härmningsfasen och inte tillför något eget till tolkningen så kan det vara svårt att arbeta 
med det personliga uttrycket menar Maria. Eleven ska ju ”våga klä av sig naken” för att man 
ska kunna bygga något nytt som är personligt och äkta. Personligt uttryck måste komma från 
eleven själv och som lärare kan det vara svårt att locka fram det. Relationen mellan lärare och 
elev har alltså stor betydelse för hur eleven lyckas hitta ett personligt uttryck. Det gäller att 
skapa en juste stämning på lektionerna. Ett moment som sväng t.ex. i undervisningen är mer 
påtagligt att jobba med, mindre personligt och ”utanför människan”. Resultat som Maria 
tycker sig ha sett hos de flesta av sina elever är bl. a. kunskap om stilenliga sound. Hon menar 
att många elever har man under en kortare tid och stilenliga sound är något man kan arbeta 
med från första lektionen medan personligt uttryck kanske kräver längre tid som inte alltid är 
tillgänglig. 
   

Intervju 2 
  
Lisa har arbetat som sångpedagog i 11 år och undervisar i bl. a pop/rock/soulsång och 
ensemble vid en gymnasieskola. 
 
Lisa tror att man för att lära sig att sjunga inom pop-, rock-, och soulgenrerna behöver någon 
som kan vägleda sångaren inom genrerna, där pedagogen också är ”hemma” i stilen. I 
undervisningen så är den gehörsbaserade inlärningen mer omfattande jämfört med klassisk 
sånginstudering. Genom att lyssna och härma förebilder och föregångare inom stilen kan 
eleverna lära sig att sjunga inom pop-, rock-, och soulgenrerna säger Lisa. 
 
Eftersom Lisa arbetar som sångpedagog vid ett gymnasium så tycker hon att de moment som 
är viktigast och mest behövliga för elever att arbeta med är registerövningar. Det viktiga för 
eleverna är att de vill och får ”göra” musik, dvs. musicera, och för dem är sångtekniken sällan 
ett självändamål. Lisa känner att hon som sångpedagog har en roll att parallellt med elevernas 
musicerande få eleverna medvetna och förstående kring t.ex. registrens uppbyggnad. Elever 
som är omedvetna om sin röst tror ibland att rösten är ödesbestämd, att man låter på ett visst 
sätt, t ex. ljust eller mörkt, och är inte medvetna om att man kan förändra sitt sound och sin 
sångteknik. Som pedagog vill Lisa göra dem medvetna om att alla register tillhör den egna 
rösten och kan användas på olika sätt samt man kan lära sig, träna upp det man vill med sin 
röst. Hon tycker också att det är viktigt att ge eleverna genrebredd inom de olika stilarna och 
att arbeta med speciella moment inom det, bl. a. sound, rytm och språk. Improvisation och 
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utsmyckning är också något som tillhör stilen och som eleverna bör bli vana vid. Även 
interpretation med texten i fokus är något som Lisa anser som viktigt. 
 
Flöde och register är två moment som hon tycker är väsentliga för att kroppen ska klara av att 
sjunga inom pop-, rock-, och soulgenrerna. Hon vill att eleverna ska förstå hur stor påverkan 
mängden flöde har på hur sången låter, och upplever idag att många, speciellt tjejer, är så 
kvästa av sin egen kroppsuppfattning och bristande självförtroende och behöver få känna 
känslan av att ”släppa loss” och sjunga ut med bra flöde i sången. I sin undervisning så 
försöker Lisa göra eleverna medvetna om att man för att kunna sjunga pop och rock behöver 
vandra över de olika registren, och att all sång inte behöver vara bröstklang trots att det utåt 
låter så. Hon kan också känna att en av de svåraste momenten kan vara att lära elever att öva 
upp tillräckligt med styrka för att kunna göra t ex. en rocklåt rättvisa. Uttrycket ”medvetenhet 
om sångteknik och rösten” är en av de främsta kunskaper Lisa vill förmedla till sina elever. 
Det kan t ex. gälla medvetenhet om vad det ”kostar” att klämma i, i form av luft, gap eller 
medvetenhet över att man kan välja att ”offra” tekniken t ex. ”spänna sig” för att man vill 
komma åt ett coolt sound.  
- Det är inte hela världen om jag blir lite hes en gång, jag kan sträcka mig när jag spelar 
brännboll ouppvärmd också, men det går över. Samtidigt vill hon också göra eleverna 
medvetna om att nöta 7 timmar varje kväll i rökiga lokaler kan slita på rösten, dvs. göra 
eleverna medvetna om sånghälsa.  
 
Det hon som sångpedagog vill åstadkomma är att eleverna ska finna en naturell, tekniskt 
hållbar röst, där de så naturligt som möjligt kan vandra mellan registren, där de även kan 
sjunga starkare eller svagare och kan göra val för stunden som kanske inte är ultimata för 
sånghälsan men som tillför just ”den låten” det lilla extra. För Lisa så är god sångteknik då 
man kontrollerat styr flödet så att man kan ”göra” mer eller mindre, då man har en naturell 
röstklang som inte är färgad av någon specifik genre och som är smidig uppåt och neråt i 
registret. För att vara nöjd med sin sångteknik ska man försöka hitta den röst och teknik som 
kan utföra det man musikaliskt vill utföra. 
 
Lisa arbetar med personligt sound/uttryck, stilenligt sound och sväng tillsammans med elever 
och främst i de sånger hon använder som material. De sångövningar hon gör under 
lektionerna har mest fokus på att hitta den naturella rösten. Ett personligt sound i 
pop/rockbranschen kan vara tillgjort t ex. nasalt, hest* osv, men är enligt henne inte det 
naturella soundet. Hon menar att branschen har en ganska ”vriden” uppfattning och accepterar 
hellre att personligt sound som kan vara sångtekniskt ”helt galet”. Lisa tycker att personligt 
sound kan vara på två olika sätt. Det ena är den röst som man har naturligt har, rakt ”upp och 
ner” och som sitter på ett naturligt ställe vad gäller klangplacering. Det andra är de personliga 
sound man kan lägga till i olika genrer och som kan skilja sig från varandra, t ex. låta nasalt, 
hest, luftigt osv.  
 
Lisa upplever att elever ofta är förprogrammerade på att vilja låta som en specifik sångare 
eller artist och vill få eleverna att vidga sina vyer. Hon tycker att det är för tidigt att som 16-
åring bestämma att man som sångerska är och alltid kommer att vara specifikt t ex. rock- eller 
countrysångerska. Hon vill få eleverna att förstå att alla har sin egen ”tårta” med flera tårtbitar 
av olika stilar som tillsammans bildar det personliga soundet. Eftersom de har många år på sig 
kan de upptäcka nya saker med sin röst och vad som är spännande och kul att sjunga, och bör 
vara öppna för att testa olika saker inom sång. Det personliga soundet ”bildas” av mångfalden 
och valet av hela ”tårtan” senare i livet.  
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Däremot så tycker Lisa att tolkning och uttryck är något man kan arbeta med tillsammans med 
eleverna från dag 1. På ett sätt så kan hon tycka att man inte behöver ett personligt sound som 
pop/rocksångare, men däremot är ett personligt uttryck betydligt viktigare. I grunden tycker 
Lisa inte att det finns motsättningar mellan god sångteknik och personligt uttryck, däremot 
kan det finnas motsättningar mellan god sångteknik och personliga, tillgjorda, sound.  
- Visst kan det förekomma motsättningar, men jag tror inte att man behöver hetsa upp sig 
över det och bestämma sig för att aldrig använda dem, säger hon också. Uttrycksförmåga och 
uttryck är viktigt att bevara och arbeta med tillsammans med elever. 
- Man lyssnar hellre på en sångare som berör men kanske inte är tekniskt fulländad än 
tvärtom. 
 
Som lärare ska man också vara medveten om att tekniken kan hjälpa eleven att uttrycka något 
och de två momenten bör gå hand i hand. Elever som bara är 16 år behöver hitta uttryck och 
uttrycksförmåga inom sången överhuvudtaget. I början kanske man behöver använda sig av 
skådespelararbete för att hitta uttrycket, och till slut kanske det blir ett personligt uttryck, men 
kan vara jättesvårt att hitta när man är en ung sångare och kan ta mycket lång tid innan det 
naturligt faller på plats.  
 
Lisa arbetar också med stilenliga sound tillsammans med elever. Oftast så får eleverna lära sig 
genom att lyssna och härma föregångare inom stilen. En uppgift kan t ex. vara att planka en 
låt till punkt och pricka och sjunga med i låten samtidigt som skivan spelas. Oftast så 
använder sig Lisa av metoden förklaring när det gäller stilenliga sound. Hon förebildar ibland 
men pratar desto mer. Hon upplever att de elever som hon undervisar är väldigt 
gehörsbaserade i sin inlärning, och har lätt för att ta in kunskap genom örat och sedan låta det 
komma ut genom munnen utan att egentligen reflekterat över hur de gick till väga för att lära 
sig att sjunga på det specifika sättet. På så sätt kan Lisa uppleva att eleverna kan vara 
ointellektuella kring sin sång och behöver förklaring till varför det ”blir”, ”låter” på ett visst 
sätt.  
- Om de härmar mig i min förebildning går allt väldigt fort och de förstår inte vad de 
gjorde/sjöng. Vissa gånger förklarar och beskriver jag utan att förebilda överhuvudtaget, så 
att de själva ska få fundera över hur man hittar t ex. soundet. Jag vill alltså hjälpa dem att 
strukturera det som kan upplevas abstrakt i sången.  
 
För att lära sig att praktiskt utöva stilenliga sound så anser Lisa att härmningsmetoden är den 
absolut bästa metoden att använda. Ganska sällan undervisar Lisa i effekter i pop och 
rocksång. Hon upplever kunskapen kring effekter som ganska nymodig och känner sig inte 
säker i undervisningen kring dem. Detta är något hon vill lära sig mer om. Hon anser också att 
sångare behöver en bra grund i sång och teknik innan de medvetet ”börjar mixtra på” kring 
effekter i stilar. Det finns motsättningar mellan att sjunga med effekter och en god sång teknik 
och en sångare behöver vara medveten om sin rösts kapacitet för att sånghälsosamt använda 
sig av för krävande effekter. Med måtta kan en sångare använda sig av effekter utan skaderisk 
och det är även ett val var sångare för sig får göra. 
 
Lisa definierar sång med sväng som att vara delaktig och bidra till groovet* lika mycket som 
de övriga musikerna i ensemblen. En sångare behöver se utanför sin egen sångvärld för att 
svänga ihop med ensemblen. Svänget kan bero på t ex. små rytmiska detaljer, hur orden sägs 
eller hur långa/korta toner man sjunger. Hon tror också att man kan skola sig till att sjunga 
med sväng genom att bli medveten om rytmer, kanske med rätt pedagog. Känslan för sväng 
och hur väl man kan lära sig att sjunga med sväng beror också på hur välutvecklat gehör man 
har. Vissa föds med känsla för sväng men vissa kan också hitta känslan efter undervisning. 
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Lisa upplever också att känslan för sväng kan vara genrebundet hos elever. En elev kan 
”svänga” i R n’ B men inte i jazz t ex. I undervisningen jobbar Lisa med sväng inom låtarna 
och ”i stunden”, och hon önskar att hon hade fler sångövningar som tränar svänget. I låtarna 
så behöver man som pedagog sätta fingret på varför det inte svänger t ex. Ibland kan känslan 
eller uttalet medföra att en elev lättare hittar svänget. 
 
Överlag så använder sig Lisa mer förklaring än förebildning i sin undervisning. Hon försöker 
förklara på olika sätt, rita upp, använda kroppen osv, för att göra eleverna mer medvetna. Det 
kan också upplevas ge vinst och förlust, då eleven som kanske sjungit utan att tänka hela livet 
helt plötsligt behöver börja göra ”val” kring hur de sjunger, t ex. vilket register de bör välja. 
Däremot kan hon känna att metoderna passar olika till olika moment. T ex. vill hon inte 
förebilda i momentet personligt uttryck där eleven ska ”finna sitt eget uttryck”. I ett sådant 
moment förklarar hon hellre och försöker locka fram det man vill komma åt hos eleven. Hon 
tycker att det är roligt att jobba på gymnasiet då eleverna är formbara och växer under de år 
man träffar dem. 
 
Lisa upplever att eleverna lär sig saker på hennes lektioner. De som blir medvetna om sin röst 
får ett lugn som sångare/sångerskor. De flesta blir medvetna om sin röst och har fått en insikt i 
olika genrer. Hon upplever att de flesta vidgar sina vyer kring musik och sång. Det svåraste 
att undervisa tycker hon är hård musik då alla sångare helt enkelt inte har kapaciteten att 
sjunga hårt, högt, och starkt. Musik som är väldigt modern kan också vara svårt att undervisa 
och få eleven att hitta sitt eget uttryck i. På så sätt kan det vara lättare att använda låtar som 
eleverna vid första lyssningen inte direkt känner till.  
- Jag är pedagog med kunskap om rösten och om olika stilar, och eleven har sin röst, 
personlighet och sin idé kring sång och tillsammans ska vi bli en unik försoning som leder till 
sångutveckling hos eleven, som också beror på engagemang, arbetsinsats av eleven och hur vi 
möts som människor.  
 

Intervju 3 
 
Sofia jobbar som sångpedagog vid en kommunal musikskola där eleverna är mellan 13-18 år. 
Hon har jobbat som sångpedagog i mer än tio år.  
 
Sofia tror att elever kan lära sig att sjunga pop, rock, och soul genom att i undervisningen få 
lyssna mycket på musik och genom att ha en pedagog som kan vägleda eleven rätt och 
samtidigt vara ett föredöme inom sång och sångteknik.  
Sofia jobbar med elever som är relativt unga, i tonåren, och många som är nybörjare, vilket 
medför att de moment inom sång som är viktiga för eleverna kan vara väldigt basala som t ex. 
att våga öppna munnen och att sjunga ut*. Det allra viktigaste momentet som hon känner att 
hon får jobba med är att få eleverna att lita på att deras egen röst ”duger” samt att få dem att 
känna sig trygga i sin egen röst. Att väcka elevernas nyfikenhet inom genrerna är också ett 
moment som ständigt berör.  
- Då gäller det att inte börja med alla moment och genrer på en gång utan istället att utgå 
från var varje elev i sig ”är” för tillfället, och ta till vara på elevernas intresse för sång, även 
om de just för tillfället bara t ex. tycker om svensk pop, säger Sofia. Med åren får eleverna 
mer genrebredd och kunskap i de olika genrerna. Ett annat viktigt moment i undervisningen är 
att eleverna ska lära sig att kunna sjunga utan att ”få ont i halsen” och klara av att sjunga 
under en längre tid. 
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En god sångteknik enligt Sofia är att det känns bra och bekvämt att sjunga och att man som 
sångare känner att man ”orkar” sjunga så länge som man kan behöva som sångare. Hon säger 
också att uttrycket i sången bör komma i första hand och tekniken därefter. Att ha en god 
hållning, kunna stå sångvänligt, att kunna öppna munnen tillräckligt är grundläggande 
moment inom sångteknik som är viktiga för att kroppen ska klara av att sjunga pop, rock, och 
soul, och också de första moment som Sofia jobbar med tillsammans med elever. Att hitta 
stödet i sången kommer därefter, men det är inte det allra första hon prioriterar i 
undervisningen. Med nybörjare och unga sångare så måste man inrikta sig på ett moment i 
taget menar hon, och det kan vara så grundläggande moment som att stå ordentligt när man 
sjunger. Därefter momentet att öppna munnen och frambringa ett ljud, och därefter att hitta 
stödet i sången. Idag kan Sofia medge att hon förr i tiden hade för bråttom med eleverna och 
tog in för många moment samtidigt i undervisningen vilket mer förvirrade eleverna än gav 
dem grunderna för en god sångteknik. Idag har hon insett att hon behöver gå mer metodiskt 
tillväga, och ta ett moment i taget. 
 
Sofia arbetar mycket med personligt uttryck tillsammans med elever, och kan använda 
övningar för det ganska tidigt i elevernas undervisning. De stilenliga sounden kan förekomma 
i undervisningen genom att hon låter elever lyssna till ljudliga exempel och föregångare eller 
att hon själv förebildar i hur t ex. gospel kan låta, jämfört med t ex. folkmusik. Detta sker då 
eleverna fått i uppgift att t ex. sjunga låtar inom ovanstående genrer, men generellt sett 
kommer de stilenliga sounden och instudering av dem senare när eleverna har sjungit ett par 
år. Även momentet sväng förekommer i undervisningen.  
 
Det personliga uttrycket och undervisning inom det är en av Sofias styrkor som sångpedagog. 
När hon väljer att arbeta med det personliga uttrycket hos elever så väljer Sofia ofta att jobba 
med mycket med texter som helst får vara på svenska. Tillsammans med eleven går hon 
igenom texten och analyserar dess innehåll. Är texterna på engelska ber hon eleverna 
översätta den till svenska för att lättare förstå budskapet. 
- På tok för många sångare från åldern 13 till 60 år har aldrig haft en ”susning” om vad 
texterna de sjunger egentligen handlar om så det är ett moment som vi som sångpedagoger 
bör prioritera tillsammans med eleverna.  
 
I undervisningen med det personliga uttrycket så låter hon eleven prova att sjunga låten på 
olika sätt med olika sinnesstämningar, dynamik etc. Från början är det svårt för eleverna att 
hitta sitt eget uttryck och då får eleverna låtsas vara olika personer i texten eller runt omkring 
texten, för att hitta olika uttryck. Eleverna kan ofta känna att det känns naket och rentav 
pinsamt att vara sig själv och visa känslor genom sången och därför kan lite ”skådespeleri” få 
dem att våga öppna sig och visa mer känslor. Ibland jobbar Sofia i grupp tillsammans med ett 
antal elever där eleverna sjunger för varandra och specifikt jobbar med personligt uttryck, 
men det sker när eleverna är lite äldre än 13 år och då de känner sig trygga med sina 
medsångare under lektionen. Undervisning i personligt uttryck kan se väldigt olika ut 
beroende på vilken typ av person eleven är och det är omöjligt att ställa samma krav på alla 
elever då man undervisar så många olika sorters människor.  
- Vissa har lättare för att visa känslor och är modiga inför att jobba med uttryck och andra 
inte, säger hon.  
 
Ett personligt sound är för Sofia att på något sätt förlika sig med sin egen röst, att hitta sin 
egen personlighet i rösten och inte behöva låta som någon annan sångare/sångerska. Elever 
vill ofta låta som sina idoler och det är på ett sätt bra eftersom det finns många bra förebilder 
men eleven bör också försöka hitta sitt eget personliga sound och vara nöjd med hur de 
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naturligt låter. En sångpedagogs huvuduppgift är att förmedla till eleverna att de duger som de 
är. Sofia tror också att det kan vara viktigt att ha ett personligt sound som pop- rock- och 
soulsångare i branschen. Överlag så tycker hon inte att det finns motsättningar mellan att ha 
ett personligt sound/uttryck och en god sångteknik, men hon medger att det kan förekomma i 
hennes undervisning att hon som lärare t ex. medger att läckage i en fras t ex. kan vara 
effektfullt, personligt och stilistiskt och inte hindrar elever från att använda sig av en sådan 
effekt. I längden är läckage inte hälsosamt för rösten, men kan vara ok att använda då eleven 
blir medveten om användningen av läckage som en effekt för att hitta ett personligt sound. 
Elever ska få leka lite med sin röst för att lära känna den, men det gäller också att göra detta 
med måtta för att inte skada rösten. Så länge en sångare inte får ont i halsen under en lång tid 
så tycker Sofia att det personliga uttrycket/soundet ska prioriteras före en perfekt sångteknik.  
- Som sångare så vill man beröra sin publik och uttrycka något, och som lyssnare vill man 
höra någon som uttrycker något och vågar vara ”sig själv” hellre än att lyssna till en 
uttryckslös sångare med perfekt sångteknik, säger hon.  
 
Sofia försöker i den mån hon själv känner att hon behärskar det, själv förebilda i stilenliga 
sound. Hon känner att dagens musik är under ständig utveckling och det uppkommer ständigt 
nya genrer och stilar, som alltmer blir lika varandra stilistiskt och svåra att placera 
genremässigt. Förr i tiden kunde man urskilja de olika stilarna mer och i sin undervisning 
använder hon sig därför av lite äldre musik som är mer specifik för just en stil när hon vill 
undervisa i stilenliga sound. Sofia tycker att arbetssättet härmning är en ganska bra metod för 
att lära sig sjunga stilenligt. När det gäller t ex. improvisation inom jazz kan hon använda sig 
av Call & Response, då lärare och elev frågar respektive svarar den andra med 
improvisatoriska fraser, för att ge eleven en känsla för hur jazz stilistiskt sjungs. Hon kan 
däremot känna att alla som är sångare borde lyssna mer på andra instrumentalister för att hitta 
rätt sound och improvisation inom stilarna.  
- Ibland kan pedagogik och metodik för saxofon vara bättre att använda sig av i 
sångundervisningen av stilenliga sound och improvisation inom jazz, än att förebilda och låta 
eleven härma mig som lärare, säger hon.  
 
Oftast så lär Sofia eleverna den låt som är aktuell i form av melodi och text, och därefter kan 
hon ta med olika inspelningar med olika arrangemang och sound för hur låten kan ta uttryck 
för att de ska bli mer medvetna om olika stilar och sångsätt, vilket hon tycker att eleverna 
verkar uppskatta. Specifikt jazz är en stil som elever oftast inte ögonblickligen ”faller för” och 
tycker om och ofta kommer jazz in lite senare i sångarnas utveckling, då de blir mer öppna för 
nya influenser.  
 
Effekter som growl, dist, belting och twang är sådant som Sofia inte använder sig mycket av i 
undervisningen. Eleverna hon undervisar är såpass unga att de kan ah svårt att hitta stödet, 
vilket medför att effekter som ovan eventuellt är aktuellt mycket längre fram i deras 
sångutveckling. Som lärare för sångare mellan 13-17 år så bör man ha i åtanke att deras röster 
inte är ”klara”, färdigutvecklade och att experimentera med för komplicerade sångeffekter kan 
vara mer förödande än givande. Sofia känner också att dessa effekter är så pass ”nya” och att 
hon känner sig osäker på undervisning av dem. Därför undervisar hon helst inte inom 
ovanstående effekter då hon inte känner sig säker med tillräckligt god kunskap om sångsätten. 
Detta är också något som hon pratar med tillsammans med eleverna. Att kunna erkänna sin 
okunskap är viktigt, och eleverna accepterar oftast det. Vill de absolut sjunga en låt där Sofia 
känner sig utan kunskap kring så kan hon låta eleven styra undervisningen efter sitt önskemål.  
Som lärare ska man inte heller vara rätt för att fråga en kollega om råd och hjälp eller rentav 
tipsa eleven om en sångpedagog med mer kunskap inom det önskade området. 
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Om det finns motsättningar mellan att ha en god sångteknik och att sjunga med effekter har 
Sofia svårt att svara på då hon inte undervisar inom detta, men hon antar att det kan vara utom 
fara så länge man använder sig av dem med måtta. 
 
Att sjunga med sväng tycker Sofia är att kunna lyssna till sina medmusikanter och kunna 
bidra med något till musiken genom att ta sig friheter inom sången som gynnar det 
gemensamma musicerandet. Man behöver vara medveten om rytmer, frasering t ex. ”vart man 
är på väg”, ”våga släppa taget”, för att kunna höra vad, när och hur man ska sjunga för att det 
ska svänga med ensemblen. Sofia tror att känslan för sväng delvis är något som man bär med 
sig från början men också något man kan träna upp. Vissa sångare har lättare för att använda 
sig av rytmer och sjunga med sväng än andra, men alla kan med rätt hjälp förbättra känslan 
för sväng i viss mån. Sofia tror att man till viss del föds med känslan för sväng*, liksom man 
föds med olika gehör och det kan upplevas som orättvis musikalitet, men går som sagt i viss 
mån att förbättra och lära sig. Tillsammans med elever så använder Sofia oftast sig av 
metoden härmning för att träna rytmer och sväng. Hon känner att rytmer och sväng är något 
som hon borde arbeta mycket mer med tillsammans med elever men pga. tidsbristen då 
genomsnittslektionen för en elev på musikskola är 17,3 minuter, enligt Sofia, så blir det lätt 
att andra moment prioriteras före detta.  
 
Som lärare använder sig Sofia mycket av både förklaring och förebildning i undervisningen. 
Elever som är unga behöver ofta få förebildning för att förstå eftersom de inte hunnit bli 
medvetna om sångteknik och termer, men elever som är äldre t ex. på gymnasiet kan förstå 
endast genom förklaring av en övning t ex. Sofia tror inte att metoderna kan motverka det 
personliga uttrycket/soundet hos eleven eftersom hon upplever att eleverna, även om de 
härmar lärarens förebildning, känner att de är en annan generation och inte ”köper” allt 
läraren säger och förebildar.  
- Att helt köpa en äldre generations sångsätt, det gör eleverna inte. De är för smarta för det 
och har sina egna ideal, säger Sofia. Däremot tror Sofia att vi som sångpedagoger kan 
påverka eleverna i positiv bemärkelse som att våga sjunga ut och ta plats. 
 
Hon känner att eleverna lär sig saker genom hennes undervisning. Ibland lär de sig saker som 
man inte förväntar sig. Har eleverna funnit nyfikenhet och viljan att prova så har hon som 
sångpedagog kommit långt, säger hon. Skulle hon känna att eleverna inte lärde sig saker så 
skulle hon inte jobba som lärare. Som lärare så har vi ett otroligt viktigt och ansvarsfullt 
arbete, och om man känner att man inte vill utvecklas och inte gör ett bra jobb så ska man 
byta arbetsbana, avslutar hon. 
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DISKUSSION 
 
Resultatet visade att elever kan lära sig att sjunga pop och rock stilenligt och med sväng 
främst genom att lyssna och härma förebilder och föregångare inom stilen, samt genom att 
eleverna får möjlighet att träffa en pedagog som kan vägleda eleven på ett fruktbart sätt i hans 
eller hennes utveckling. Det är också av intresse att eleverna får lära sig att reflektera över vad 
det är de hör i musiken, vad de tycker om och inte, och finna sin egen identitet inom stilarna. 
De viktigaste momenten i sångteknik för kroppen är bl. a. stöd, hållning och andning och det 
bör finnas en medvetenhet om att sångteknik endast är ett medel för att uttrycka något, inte ett 
ändamål i sig. Ett personligt uttryck är viktigare att ha som sångare än att nödvändigtvis alltid 
sjunga med en perfekt sångteknik och sånghälsa. Personligt uttryck uppnås genom att eleven 
får en bra grundteknik och får lära känna sin röst så att hon eller han kan göra personliga val 
inom tekniken i genren. 

 

Metoddiskussion  
 
I forskningsstudien använde jag mig av en halvstrukturerad intervju, för att få ökad insikt och 
förståelse inom lärande av pop-, rock- och soulsång. Av resultatet att döma anser jag att jag 
har fått svar och ökad insikt kring frågeställningarna i syftet; Vilka moment i 
sångundervisning är väsentliga för att stödja elevers utveckling inom pop-, rock-, 
soulgenrerna vad gäller stilenligt sound, sväng och personligt sound/uttryck? Hur gör jag som 
lärare för att stödja och utveckla dessa kunskaper och färdigheter i undervisningssituationen?  
 
Jag valde att göra tre intervjuer med aktiva sångpedagoger. Eftersom intervjun var delvis 
strukturerad med ett antal frågor som lämnade öppet för följdfrågor fick jag möjlighet att 
personifiera frågorna utifrån den intervjuades upplevelser och jag upplevde att jag fick en bra 
bild av den enskilde sångpedagogens situation, åsikter och erfarenheter. Ämnet som vi 
diskuterade kändes konkret och alla tre sånglärare hade personliga upplevelser kring ämnet. I 
och med att jag spelade in intervjun gav jag personerna stor frihet att berätta och svara på 
frågorna under den tid de behövde för att få ett så utförligt, ärligt svar och resultat som 
möjligt.  
 
Jag har gjort en kvalitativ studie vilket har medfört att något generellt resultat inte har 
uppnåtts. Informanterna var tre stycken till antalet och därför vill jag medge att det resultat 
som framkommit inte gäller andra i någon större omfattning än just de personer jag har valt 
att intervjua. Jag tycker däremot att jag har funnit många liknande svar, värderingar och 
metoder hos de tre pedagogerna och jag uppfattar att det ligger mycket sanning och tyngd i 
deras svar. Alla är erfarna inom området eftersom de har jobbat mer än tio år som sångfröknar 
och själva utvecklats och hittat de undervisningsmetoder som de tycker fungerar bra 
innehållande de moment som jag, som pop-, rock-, soulsångare behöver ha kunskap om i mitt 
musicerande. 
 
Jag upplever att det var bra att de tre personerna i intervjun jobbade med elever i olika åldrar 
då det fick stor betydelse för hur de svarade på frågorna. Nu fick jag ett vidare perspektiv på 
hur utvecklingen sker hos elever inom pop-, rock-, och soulgenren. Det hade varit intressant 
att intervjua en manlig sångpedagog och det är något jag kunde ha utvecklat i 
undersökningen. Om det hade haft stor betydelse för resultatet, ifall jag hade haft en manlig 



 Lärande och arbetsformer för sång inom populärmusikaliska genrer 

 - 21 -

informant, vet jag inte. Många av de författare och forskare som jag nämnt i bakgrunden är 
män som arbetar som musiklärare och sångpedagoger, och deras åsikter och erfarenheter 
jämförelsevis med de tre intervjuade kvinnornas åsikter och erfarenheter skiljer sig inte så 
mycket gentemot varandra, enligt mig.   
 
Jag upplevde ett dilemma i samband med tolkning av resultaten av frågorna: Hur arbetar du 
med personligt sound/uttryck tillsammans med elever? Vad är ett personligt sound/uttryck? 
Tycker du att ett personligt sound/uttryck är viktigt att ha som pop-, rock- och soulsångare? Finns 
det motsättningar mellan att ha en ”god sångteknik” och ett personligt sound/uttryck? Vilket av 
ovan nämnda tycker du i sådana fall är viktigast att bevara eller sträva efter? 
 
Som tidigare nämnts i bakgrunden så är begreppen inom den populärmusikaliska genren olika och 
många t ex. när man talar om funktioner inom stilen. Bl. a. så nämns röstens olika register som 
följande termer: bröströst, falsettregister, head voice, modalregister, talregister, fullröst, halvröst, 
huvudklang, randregister, heavyregister, lightregister, mixklang register 1 & 2 osv. Listan kan 
göras lång och i tolkning av en text är det viktigt att jag försäkrar mig om att rätt benämning 
betyder rätt sak. Jag hade under tolkningen av resultaten i åtanke att verkligen försäkra mig om att 
jag hade förstått de intervjuade personernas svar och terminologi korrekt. Vad gäller det 
personliga soundet/uttrycket så benämner en del forskare det personliga soundet och det 
personliga uttrycket som samma sak (Kullberg & Sjögren, 1994), när jag gjorde intervjufrågorna 
så drog även jag dessa två begrepp ”över samma kam” och det kom att ställa till problem i min 
tolkning av de intervjuades svar på frågorna kring personligt sound/uttryck..  
 
Min strävan var att ha en aktiv öppenhet genom att kontinuerligt reflektera över om min 
förförståelse fick alltför stor inverkan på hur jag uppfattade svaren och även under 
insamlingen av data. Jag försökte göra tolkningar som jag trodde stämde bäst överens med 
personernas åsikter och svar och jämförde de olika tolkningsalternativ som kunde vara 
möjliga. I tolkningsarbetet av de olika intervjuerna har jag funnit att ett personligt sound kan 
vara två olika saker, dels ett naturligt sound som är unikt för varje människa och röst, som inte är 
påverkat av effekter, dels ett personligt sound inom populärmusikbranschen, som kan innehålla 
effekter som heshet, luftighet, twang osv. Ett personligt uttryck behöver nödvändigtvis inte ha 
något att göra med rösten då det personliga uttrycket kan uttryckas med kroppen, genom 
ansiktsuttryck, hållning osv. I efterhand kan jag tycka att jag hade kunnat dela upp frågorna för att 
undvika eventuella missförstånd mellan mig och intervjupersonerna, för att lättare kunna tolka 
svaren på frågorna samt få ett ännu mer koncentrerat, trovärdigt och sanningsenligt resultat. Jag 
fick istället lägga ner mycket tid på att verkligen tolka svaren på rätt sätt. Det var en bra metod att 
spela in intervjuerna eftersom jag hade möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger. 
 

Resultatdiskussion 
 
De svar jag fick på frågorna under intervjun är till viss del liknande mellan de olika 
personerna och delvis olika beroende på olika faktorer. Samtliga intervjupersoner jobbar med 
sångelever men med elever i olika åldrar. Maria t ex, jobbar med elever som är äldre, oftast 
har sjungit ett par år eller mer, Lisa tillsammans med elever på gymnasiet, kanske i ”mitten” 
av sin sångutveckling och Sofia med elever vilka ett antal av dem precis har börjat sjunga. 
Detta medför också vissa skillnader i svaren på frågorna då Maria arbetar med moment som 
personligt uttryck, stilkännedom, sväng under i princip varje lektion, medan Sofia fortfarande 
är i nybörjarstadiet i form av basala grunder inom sångteknik, som stöd, andning och t ex. 
trygghet tillsammans med många elever, och inte har hunnit till momentet stilkännedom t ex. 
Pga. valet av arbetsplats för lärarna som medför olika ålder hos eleverna har de tre 
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sångpedagogerna olika erfarenheter och olika mycket erfarenhet kring ämnet i 
frågeställningarna.  
 
Samtliga tre lärare verkar ha samma syn på hur man i skolan kan lära sig att sjunga inom pop-
, rock- och soulgenren. De anser att man kan lära sig genom att lyssna och härma förebilder 
och föregångare inom stilen, samt genom att eleverna får möjlighet att träffa en pedagog som 
kan vägleda eleven rätt i stilen. Alla tre pedagoger bestyrker alltså bl. a Sadolins teori om att 
man kan lära sig det mesta i sång om man vet hur rösten fungerar och tar utgångspunkt i samt 
vidareutvecklar dess naturliga funktioner (Sadolin, 2006). Jag tror att med rätt material och 
pedagog så kan alla lära sig att sjunga. Begreppet ”tondöva” människor existerar inte, utan 
alla kan lära sig att sjunga om inte professionellt så i alla fall för sin egen glädje. 
 
Både Sofia och Lisa som jobbar med tonåringar använder metoden att lyssna på musik och 
olika sångare för att eleverna praktiskt ska lära sig att utföra sång inom genrerna. Maria som 
arbetar med mer vana sångare anser att eleverna inte bara ska lära sig att utföra det 
sångmässiga utan att även lära sig att reflektera över vad det är de hör, i musiken, vad de 
tycker om och inte, och mer finna sin egen identitet inom stilarna. Utifrån den egna 
kunskapen inom sångteknik, sound, stil bör eleven för att tillgodogöra sig kunskap, försöka 
analysera och applicera detta på sitt eget musicerande. Ovanstående visar på de olika nivåer 
som lärarna sinsemellan arbetar med tillsammans med eleverna och beroende på elevernas 
nivå får läraren anpassa undervisningen. Precis som Rydberg Asplund (1991) skrev så tror jag 
i likhet med de tre intervjuade personerna att ”härmning” är en otroligt bra inlärningsmetod i 
instuderingen av sång, stilar och sound. Som sångare går man in och lånar sångerfarenheter 
och vad man vill göra med dem är upp till varje sångare. Röster är unika för varje person och 
inom populärmusiken strävar sångare också efter att vara unika vilket betyder att jag som 
pedagog kan ge eleverna verktygen, och presentera det enorma smörgåsbord av effekter, 
sound osv. och sångarna får forma sig själva till den unika sångare de vill vara. 
 
Även sångteknikmässigt kan man se en tydlig skillnad mellan de olika pedagogernas val och 
prioritering inom undervisningen. Sofia arbetar med moment som att våga öppna munnen och 
stå rätt, Lisa med att göra eleverna medvetna om sin röst, dess register, flöde, och Maria har 
tillsammans med eleverna på ett sätt ”kommit förbi” de mest grundläggande momenten i 
sångteknik och experimenterar mer med sound, effekter osv i undervisningen. Alla tycker de 
att till de mest viktiga momenten i sångteknik för kroppen hör bl. a. stöd, hållning och 
andning men med tanke på elevernas olika nivåer prioriterar de olika övningar och moment 
under lektionerna. Detta tror jag är helt naturligt och även förutsägbart pga. elevernas 
sångutvecklingskurva samt olika åldrar, och inte alls är en fråga om vad pedagogerna anser är 
viktigt att prioritera.  
 
När vi föds och är spädbarn så fungerar rösten som regel helt perfekt tills vi under uppväxten 
av en eller annan orsak hindrar den via spänningar (Sadolin, 2006). Sångteknik handlar först 
och främst om att få bort spänningar, så att rösten återigen kan fungera fritt. Tycker man som 
sångare att man inte har några sångtekniska problem så finner jag ingen anledning att syssla 
med sångteknik. Återigen bör man alltid ha i åtanke att sångteknik endast är ett medel för att 
uttrycka något (Ibid, 2006). Det är uttrycket som betyder något när man står på scen, sjunger, 
och förmedlar ett budskap till åhörarna.  
 
Även om alla tre pedagoger strävar efter att eleverna ska hitta en sångteknik som innefattar 
god sånghälsa, där rösten inte slits för mycket, och eleverna klarar av att sjunga under en 
längre tid så är också alla tre lärarna eniga om att ett personligt sound/uttryck är viktigare att 
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ha som sångare än att nödvändigtvis alltid sjunga med en perfekt sångteknik och sånghälsa 
dvs. bannlysa alla moment som innehåller t.ex. stilenliga effekter. Precis som Kullberg & 
Sjögren (1994) säger så är det personliga uttrycket själva hjärtpunkten i den musik vi talar 
om.  
 
Ingen av pedagogerna är främmande till att låta eleverna våga prova effekter, sådant som i 
vissa fall kan slita på rösten, för att stärka uttrycket, men de är däremot överens om att detta 
bör användas med medvetenhet och med måtta då det kan medföra en stor anspänning på 
stämbanden. Detta fastslår att Sadolins forskning (2006) om effekter inom pop/rocksång är en 
viktig del inom genren och att jag som pop-, rock-, och soulsångpedagog inte bör vara 
motsättande och främmande till att anamma dessa sångsätt i min undervisning. Tyvärr så fick 
jag inte några konkreta metoder för undervisning av effekter av pedagogerna, och undrar ifall 
det kan bero på att det inte finns så många officiella övningar att tillgå, och lärarna själva inte 
har gjort några specifika övningar för dessa moment? 
 
När jag i mina intervjuer frågade om vad lärarna ansåg om personligt sound/uttryck så fann 
jag att det fanns olika syn på de olika termerna. Personligt sound är inte detsamma som 
personligt uttryck och personligt sound kan innebära olika saker för olika personer. Detta tror 
jag beror på denna enorma terminologi som existerar inom genren där olika sångpedagoger 
benämner klang, stilar, sångteknik, sound olika. T ex. kan personligt sound, enligt de 
intervjuade personerna, förklaras som en ”naturlig röst” utan påverkan av effekter, eller så kan 
ett personligt sound innebära att sångaren använder någon ljudlig effekt, är tillgjort hes, 
distad, luftig eller rund. I popbranschen prioriteras det senare nämnda i den ständiga jakten på 
något nytt och unikt. Samtliga pedagoger tyckte att det var av stor vikt att sträva efter att 
eleven ska finna sin naturliga röstklang som är unik för var sångare utan något ”tillgjort”. 
Detta medför en äkthet hos sångaren. När eleven hittat sin röst så får eleven eventuellt göra 
valet ifall de vill lägga till t.ex. en effekt, i olika låtar eller genrer. Personligt sound skiljer sig 
från personligt uttryck eftersom personligt uttryck kan uppfattas genom t ex. kroppen, 
ansiktsuttryck och hållning trots att sångaren inte har öppnat munnen. Självklart kan också 
personligt uttryck stärkas genom röstens klang, dynamik, förmåga hos sångaren att berätta 
texten, eller att lyckas visa för publiken att jag som sångare ”menar vad jag säger”. 
 
Eftersom alla tre pedagoger ansåg att det personliga uttrycket var det viktigaste hos en 
sångare så arbetar också alla med det momentet väldigt tidigt i sångundervisningen. Att få en 
elev att hitta ett uttryck kan vara svårt och olika från elev till elev, tidsmässigt och 
personlighetsmässigt. Det kan ta åtskilliga år innan eleverna lyckas hitta sin egen stil och sitt 
personliga uttryck. En metod som alla sångpedagogerna i intervjun använder är 
”skådespelarmetoden”. Eleverna får låtsas vara någon, känna något, för att överhuvudtaget 
lyckas uttrycka några känslor med sången. Det kan vara svårt att få eleven till att visa känslor 
genom att sjunga, då känslan ska gå genom hela kroppen och ut genom munnen. Sångare kan 
vara många olika personligheter, tysta, blyga, glada, ledsna, öppna, slutna och alla ska de 
uttrycka sina känslor genom att få ut dem ur munnen i sången. Det kan vara svårt och ta lång 
tid! Efter eventuellt flera år känner eleven så pass mycket trygghet i sin röst och sin ”egen 
person”, och har ”licks, tricks” och metoder att använda för att tillsammans med tidigare 
erfarenheter bygga upp sitt eget personliga uttryck. Detta är en metod som jag tror mycket på i 
arbetet med uttryck, och som jag kommer att använda mig av i min egen sångundervisning.  
 
Eftersom genrebredd är ett moment i sångundervisningen oavsett om det är på musikskola, 
gymnasium eller högskola så undervisar alla tre i stilenliga sound. Metoden som är bäst att 
använda sig av enligt alla tre sångfröknarna är att lyssna och härma, antingen en tidigare 
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förebild inom stilen eller läraren själv, om denna behärskar detta. Återigen påpekar både 
Maria och Lisa vikten av reflektion när man använder metoden ”härmning”, Lisa tycker att 
det är viktigt att eleverna intellektuellt funderar över vad de utför med rösten och pratar och 
diskuterar mycket om varför det låter som det gör och vilka registerval man som sångare har, 
och Maria påpekar att det är viktigt att utvecklingen inte stannar vid ”härmning” utan att 
eleven tar ställning till det den hör, klangplacering, uttal och om eleven tycker att det låter bra 
eller dåligt. Sofia känner att eleverna ännu är så pass unga att hon prioriterar det egna soundet 
före det stilenliga men däremot försöker väcka intresse för olika inspelningar av låtar och 
stilar. Svaren jag fick kring stilenliga sound känns även de som naturliga i elevers 
utvecklingskurva. 
 
Dagens genrer inom populärmusik sprider ut sig alltmer och undergenrer bildas, där man 
använder effekter som growl och dist bl. a. Att döma från intervjun så upplever jag att dessa 
moment ännu känns som väldigt nya även för dessa sångpedagoger som är verksamma idag. 
Den som använder sig av dem mest i sin undervisning är Maria, naturligt för att eleverna där 
är redo att utforska dessa moment då de oftast har en färdigutvecklad röst och en grundteknik. 
Det verkar som att det än så länge finns väldigt lite forskning, fakta, böcker och föreläsare 
som behandlar ämnet och jag, precis som både Sofia och Lisa är intresserade av att veta mer 
om dessa nymodiga sångsätt. Frågor uppkommer som: Är det nyttigt för halsen? Är det 
slitsamt? Hur undervisar man inom det? Jag precis som pedagogerna får vända sig, och söka 
vidare hos forskare som bl. a. Catherine Sadolin, som är en av de få som har forskat inom 
området. 
 
Jag tror däremot att det är vikigt att släppa den åldriga fördomen om att de nya sångstilarna 
bestämt är farliga och ohälsosamma för rösten. Med hjälp av forskare som Sadolin så kan jag 
hitta ett undervisningssätt som inte bara är gynnsamt för rösten och halsen utan också 
behandlar t.ex. dessa effekter. Jag tror säkert att en del av pop- och rocksångarna förr i tiden 
förlorade sina röster redan i replokalen pga. att de inte hade någon vägledning om 
sångtekniken och dessutom kanske hade alltför dålig medhörning för att kunna höra sig själv, 
vilket medförde att de slet ut sina röster, och därför så hörde man aldrig talas om dem. Dock 
så fanns det sångare utan klassisk skolning vars röster ”höll” genom hela karriären, hur 
påfrestande för rösten deras sång än lät, och detta är ett bevis på att sångteknik inom pop/rock 
med diverse effekter inte behöver vara skadlig för rösten.  
 
Att sjunga med sväng tycker informanterna att de borde undervisa mer i. Det blir lätt ett 
moment som kommer i skymundan, pga. tidsbrist eller andra sångtekniska moment, men som 
borde prioriteras mycket mer. Att öva sig att sjunga med sväng är också kopplat till ensemble, 
tycker de, då förmågan att lyssna till sina medmusikanter och bidra med något som sångare 
till arrangemanget och ”groovet” i gruppen är avgörande för hur man lyckas hitta ”svänget” 
Kanske skulle det här momentet få vara mer kopplat till ensemblelektionerna där momentet 
kommer till sin rätta? Som både ensemblelärare och sångpedagog är kanske ensembletillfället 
bra att utnyttja för att undervisa i ”känslan för sväng” hos sångarna?  
 
Jag tror att även undervisning under sånglektionerna till piano, som jag som lärare använder 
för att kompa eleven, är ett bra sätt för eleverna att ”svänga” tillsammans med en 
medmusikant. Då krävs det däremot att jag som pianist är tillräckligt duktig på att spela, för 
att inte stjälpa elevens ”svängighet”. Även om känslan för sväng är delvis medfödd så tror 
också alla tre lärare i intervjun att man kan öva upp sin förmåga att ”svänga”, och till viss del 
bli bättre på det. Vissa elever har däremot lättare för det än andra och lyckas bättre. 
Metoderna för att undervisa i ”sväng” som lärarna använder sig av är att lyssna, härma, känna 
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känslan i musiken och även i viss mån rytmläsning, men då främst för att göra eleverna 
medvetna om rytmer och därigenom hitta någon form av sväng. Jag delar som Kozlowski 
(1979) uppfattning att man som lärare bör lägga stor vikt vid rytmiska övningar eftersom 
rytmiken är det bärande elementet i de flesta musikstilar. Som åhörare skulle jag nog kunna 
förbise svagheter inom sången som att sångaren ”tappar texten”, sjunger ”otekniskt” eller 
rentav falskt i viss mån, om sångaren däremot sjunger riktigt svängigt och medryckande. 
 
Att döma av intervjuerna bör lärare bjuda på en blandning av förklaring och förebildning i sin 
undervisning. Eleverna är olika och undervisningssätten passar dem olika bra. Jag vill kunna 
möta varje elev på elevens premisser och vissa behöver mer förklaring än förebildning och 
vice versa. När vi var små och lärde oss prata så gjorde vi det genom att härma våra föräldrar 
och människor i vår omgivning (Rydberg Asplund, 1991). Som sångpedagog så ska jag vara 
medveten om att detta sätt, härmning, ligger i vår natur som människor, och kan vara det 
enklaste för att få eleven att förstå mig rätt. De olika sätten kompletterar varandra tror jag. 
Däremot bör man också vara uppmärksam på hur mycket jag väljer att förebilda i momentet 
personligt uttryck. Det är trots allt elevens personliga uttryck och inte mitt eget, lärarens, som 
man vill komma åt i undervisningen.  
 
Alla tre pedagoger upplever att undervisningen resulterar i elevernas lärande. Vissa moment 
är en styrka hos någon och en svaghet hos någon annan. Jag tror, precis som Sofia, att som 
lärare måste man vilja utvecklas och tro på det man gör, för man ska vara medveten om att 
man har ett stort ansvar för andra människor som lärare, annars ska man välja något annat 
yrke. Som en bra lärare måste du skapa en god kommunikation och en bra stämning på 
lektionerna med dina elever, annars kommer det att vara svårt att arbeta med moment som 
personligt uttryck där eleven på ett sätt ”blottar sig” och sina känslor. Det är också viktigt att 
vara medveten om att sång och sångteknik tar tid att lära sig och att man har tålamod både 
som lärare och som elev. Det är roligast att få ha samma elev ett par år för att hinna se 
förändringen tror jag, för det kan ta flera år, speciellt när man jobbar med t ex. personligt 
uttryck som är en mognadsfråga.  
 
Som sångpedagog är man olika bra på olika saker och det är nästan omöjligt att vara bra på 
allt. Oftast är man bra på de stilar och sångtekniska moment som man själv tycker är roliga att 
arbeta med och man ska inte vara rädd för att be kollegor om hjälp eller tips. Också de tre 
personer jag intervjuade är olika som sångerskor, pedagoger och personer och de lyckas också 
bäst och ser att undervisningen ger resultat med olika moment i undervisningen.  
Eftersom lärandet inom genren sker i så många olika miljöer och på olika sätt förutom i 
skolsituationen (Gullberg, 2002) så anser jag att jag som sångpedagog behöver inta rollen som 
”vägledare” istället för att ha en ”mästare-lärlings-relation” tillsammans med mina elever. Jag 
får utefter genrekunskap, stilkännedom, kunskap inom sångteknik och mina egna röstideal 
vägleda eleven inom genren. De populärmusikaliska genrerna spänner över en enorm vidd av 
subgenrer, stilar, repertoar osv, vilket medför att det är i princip omöjligt för mig som 
pedagog att besitta all kunskap i genren dvs. vara ”mästare” på allt. Med den specialisering 
jag har som pedagog och själv som sångerska kan jag bidra med den kunskap jag besitter. Vill 
eleven t.ex. sjunga jazz på hög nivå och min specialisering som pedagog riktar sig mer mot 
pop bör jag som pedagog för elevens bästa överväga att tipsa om en pedagog med 
jazzinriktning och acceptera min egen okunskap inom området.   
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Fortsatt forskning 
 
Jag tycker att det skulle vara intressant att fortsätta hitta tillvägagångssätt att lära sig sjunga 
stilenligt, personligt och med sväng inom denna genre. Trots bland andra Sadolin och Zangger 
Borch och deras utvecklingsarbete som definitivt berör metoder att hitta de rätta sounden, 
tekniken osv. så känns området till viss del oupptäckt. Speciellt när det kommer till konkreta 
övningar som berör momenten i genren så finns det en del övningar men absolut inte övningar 
i överflöd. Att själv som sångpedagog, med den kunskap jag idag besitter, få utforma 
övningar som dels behandlar dessa moment och dels också blir ultimata enligt min egen åsikt 
och erfarenhet vore ett stort men mycket intressant framtida projekt. Att t.ex. spela in en 
övningsskiva med tillhörande häfte med övningar, som jag kan använda i min undervisning 
och ge till mina elever, hade varit en otroligt intressant uppgift.  
 
Detta skulle kunna genomföras efter ett antal observationer av elevers utveckling under 
sånglektioner. Genom utformning av övningar som jag anser fungerar bäst för respektive 
moment skulle jag kunna hitta det arbetssätt som passar mig bäst. Ett projekt som detta är 
absolut inte omöjligt och kommer troligtvis att inträffa under min karriär som sångpedagog. 
Jag brinner för att vidareutvecklas som pedagog och för att vidareutveckla mina metoder, och 
ett projekt som detta är ett av mina framtida mål inom yrket. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
1. Tror du att man kan lära sig att sjunga pop-, rock- och soul genom undervisning i skolan? 

 
2. Vilka moment tycker du är viktiga att arbeta med tillsammans med elever inom pop-, 

rock- och soulgenrerna? 
- Varför dessa? 
 

3. Vad tycker du är viktigt att jobba med inom sångteknik för att kroppen ska klara av att 
sjunga pop-, rock-, och soul? 

- Vad är en ”god sångteknik” för dig? 
 

4. Arbetar du med moment som personligt sound/uttryck, stilenligt sound och sväng 
tillsammans med elever?  

 
- Hur arbetar du med personligt sound/uttryck tillsammans med elever? 

- Vad är ett personligt sound/uttryck? 
- Tycker du att ett personligt sound/uttryck är viktigt att ha som pop-, rock- och 
soulsångare? 
- Finns det motsättningar mellan att ha en ”god sångteknik” och ett personligt 
sound/uttryck? 
- Vilket av ovannämnda tycker du i sådana fall är viktigast att bevara eller sträva 
efter? 

 
- Hur arbetar du med stilenligt sound tillsammans med elever? 
 - Vad är stilenligt sound? 
 - Vilka metoder använder du för att lära elever sjunga stilenligt? 

- Vad tycker du om metoden att ”härma” andra sångare för att lära sig sjunga 
stilenligt? 
- Undervisar du moment som belting, twang, growl, dist och andra effekter till dina 
elever? 
- Finns det motsättningar mellan att ha en ”god sångteknik” och att sjunga med 
effekter? 
- Vilket av ovannämnda tycker du är viktigast att prioritera? 

 
      - Vad är ”att sjunga med sväng” för dig? 

- Är känslan för ”sväng” något som elever bär med sig, alltså inte något man kan 
lära sig?  
- Hur arbetar du med ”sväng” och rytm tillsammans med elever? 

  
5. Använder du dig av ”förebildning” och ”förklaring” i din undervisning? 

- Vilket av sätten ovan är att föredra, enligt dig, vid instudering av sound, sväng och 
personligt uttryck? 
- Kan något av undervisningssätten motverka det ”personliga soundet/uttrycket” hos 
eleven? 

 
6. Hur upplever du att din undervisning inom pop-, rock-, soul resulteras i elevernas lärande? 

- Vilka moment tycker du är svårast respektive lättast att undervisa? 
- Vilka moment har inneburit bäst respektive sämst resultat hos eleverna? 

7. Övriga synpunkter & tillägg 
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BILAGA 2 - Ordlista 
A 
Afroamerikanska call & response traditionen – 
Musikalisk tradition där sången är berättande och 
kan bestå och upplevas som frågor och svar. Detta 
är grunden till de populärmusikaliska genrerna 
idag. 
Air added to the voice – Luftig effekt  
Aktivt stöd: Det fysiska arbete en sångare ska 
utföra för att kontrollera luftströmningen. Området 
vid solarplexus rör sig utåt medan magen vid 
naveln går inåt. 
Artikulation: Uttal. 
 
B 
Belting: En helmetallisk röstfunktion som används 
vid kraftig ljudstyrka. 
 
C 
Curbing: En halvmetallisk röstfunktion som ofta 
används när man sjunger i medium kraftig 
ljudstyrka. 
Creaks: Avbrott i tonen. 
 
D 
Distortion/dist: Effekt, förvrängning av rösten. 
 
E 
Ensemble: Grupp av människor som musicerar 
tillsammans. 
 
F 
Frasering: Hur en sångare t ex. uttrycker en 
sammanhängande melodislinga. 
Förebildning: Förklaring genom att praktiskt visa, 
göra momentet inför t ex. eleven. 
Förklaring: Verbalt beskriva något för eleven . 
 
G 
Gehörsbaserade: T ex. en övning som eleven lär 
sig via örat. 
Gig: Spelning. 
Groovet: Ett upprepat rytmiskt mönster. 
Growl: Effekt, en slags grov förvrängning. 
 
 
H 
Hest: Ett ljud som är väsande 
Horse attaks: Hesa inslag 
Härma/härmning: Utför något som t ex. 
läraren/sångaren gjorde innan. 
 
I 
Improvisation: Rytmiska eller melodiska 
avvikelser från en orginalmelodi. 
Interpretation: Benämning för tolkning t ex av ett 
stycke, en låt. 
 

 
 
K 
Klangfärg: Röstfärg. Funktionerna kan färgas 
ljusare eller mörkare. Klangfärgen bildas i 
ansatsröret.  
Klassisk genre: Förr i tiden innan man kunde 
förstärka rösten elektriskt, var sångarna själva 
tvungna att hitta sätt att sjunga som kunde höras på 
stort avstånd. Genom det uppstod sångtekniker och 
klangideal. Den typ av ljud man föredrog i 
västvärlden, och som sångare skolades i, kallades 
klassisk. 
Kvint: Tonintervall på fem skaltoner. 
 
L 
Leadsångerska: Huvudsångerska 
Licks: Rytmiska och tonala fraser 
 
M 
Medhörning: Förstärkare som förstärker musikers 
lyssning.  
Metronom: Apparat som anger konstant tempo. 
Muskelminnet: När man sjunger något tillräckligt 
många gånger kan nerverna minnas det. 
 
N 
Nasal, nasalitet: Öppen velumport. Passagen till 
näsan är öppen medan man sjunger eller talar. 
Nöta: Öva länge 
 
P 
Planka: Exakt härma t ex. en sångares frasering, 
sound i en låt. 
Pop-, rock-, soulgenren: Genre som innefattar de 
populärmusikaliska genrerna. 
Puls: Ett konstant tempo. 
 
R 
Register: Ett tonområde. 
Röstkonditionsmässig hållbarhet: Sångkondition 
som håller sig välmående under lång tid. 
 
S 
Screams: Skrik, Effekt, en hög kraftig ton.. 
Sjunga/spela med sväng: Musicera på ett 
medryckande vis. 
Sjunga ner: Nedvarvning efter övning av sång. 
Sjunga upp: Uppvärmning inför övning av sång. 
Sjunga ut: Låta rösten höras.  
Sound: Röstljud som låter på ett visst sätt. 
Soundideal: Önskat ljud, sound inom t ex. en stil. 
Stilenliga sound: Ljud som återkopplas till specifik 
stil. 
Stämband: Två ligament på vilka det sitter en 
rörlig slemhinna och det är när denna sätts i 
rörelse som ljud uppstår. 
Stöd: Det fysiska arbete en sångare ska utföra för 
att kontrollera luftströmningen. Området vid 
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solarplexus rör sig utåt medan magen vid naveln 
går inåt. 
Sväng: Musicera på ett medryckande vis. 
Sånghälsa: Begrepp som beskriver röstens 
välmående. 
Sångvänligt: Sång som utförs utan att rösten 
skadas. 
 
T 
Timing: Stilenlig rytmisering. 
Tolkning: Egen version (interpretation) av en 
sång. 
Transponera: Att flytta till en annan tonart.  
Tricks: Rytmiska och tonala figurer. 
Twang: Skarpt och genomträngande ljud som 
åstadkoms genom att strama åt larynxtuben. 
 
U 
Underdelning: Att dela upp rytmen i mindre delar. 
Uttryck: Förmedla ett budskap genom röst och 
kropp. 
 
V 
Vibrato: Pulserande effekt genom variation av 
antingen tonhöjd eller rytmisk pulsering 
 
Ö 
Öppet svalg: Att hålla oönskade svalgspänningar 
borta så att rösten kan arbeta fritt.  
 
 
 


