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Abstract 
My intention with this study is to evaluate, as a singer and a voice teacher, a number of routines 
for daily vocal practice through practical application. Seven di!erent routines are presented, five 
of them originating from interviews with Swedish vocal teachers and singers and two chosen from 
literature. "ese routines are then tried out and evaluated. Using the results of these evaluations 
as a basis, I make an attempt at formulating my own personal practice routine, optimal for my 
own needs. I will also try to address motivational issues related to practice with hints acquired 
through the interviews. Other frequent questions regarding practice length and boundaries (what 
activities constitute practice) are also discussed. All of these issues are studied in the context of 
preparation for my graduation concert and finally, conclusions are drawn based on my experience 
from that concert. 

 

Keywords: vocal practice, practice routine, contemporary styles, singing, Contemporary 
Commercial Music (CCM) 

Nyckelord: sångövning, övningsmodell, J/R, sång, Contemporary Commericial Music (CCM) 



   3 

Innehållsförteckning  
ABSTRACT ...................................................................................................................................................................2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..................................................................................................................................3 

FÖRORD ........................................................................................................................................................................5 

INLEDNING..................................................................................................................................................................6 

BAKGRUND..................................................................................................................................................................6 
LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING....................................................................................................................6 
SYFTE ..........................................................................................................................................................................8 
METOD ........................................................................................................................................................................8 

Intervju ...................................................................................................................................................................8 
Egen tillämpning och självobservation............................................................................................................. 10 

RESULTAT AV DE OLIKA MODELLERNA FÖR ÖVNING ........................................................................ 11 

CHARLOTTES MODELL ............................................................................................................................................. 11 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 11 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 11 

GUNILLAS MODELL .................................................................................................................................................. 13 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 13 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 13 

HANNAS MODELL..................................................................................................................................................... 14 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 14 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 14 

JOHANS MODELL ...................................................................................................................................................... 15 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 15 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 16 

SOPHIES MODELL ..................................................................................................................................................... 17 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 17 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 17 

DANIEL ZANGGER BORCHS MODELL ...................................................................................................................... 18 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 18 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 19 

ANNE PECKHAMS MODELL ...................................................................................................................................... 20 
Beskrivning ......................................................................................................................................................... 20 
Tillämpning och utvärdering............................................................................................................................. 21 

RESULTAT AV KÄRNFRÅGORNA .................................................................................................................... 23 

HUR MYCKET ANSER DU DET VARA LÄMPLIGT ATT ÖVA?...................................................................................... 23 
ANSER DU INSTUDERING VARA ÖVNING?................................................................................................................ 24 
VILKA ÄR DINA TIPS NÄR DET KÄNNS TUNGT ATT ÖVA? ........................................................................................ 24 
TIPS FÖR KONTINUERLIG ÖVNING! .......................................................................................................................... 24 
TEKNIK ELLER INTERPRETATION; VILKEN ÄR DEN BÄSTA UTGÅNGSPUNKTEN? ................................................... 25 

EGNA REFLEKTIONER ........................................................................................................................................ 26 

METODDISKUSSION.................................................................................................................................................. 26 
VARFÖR SKA MAN ÖVA? .......................................................................................................................................... 26 
HUR LÄNGE BÖR JAG ÖVA?...................................................................................................................................... 27 
VAD ÄR ÖVNING FÖR MIG? ...................................................................................................................................... 27 
TEKNIK ELLER INTERPRETATION; VILKEN ÄR DEN BÄSTA UTGÅNGSPUNKTEN? ................................................... 28 



   4 

ATT SÄTTA MÅL ....................................................................................................................................................... 28 
TANKE OCH ÖVNING ................................................................................................................................................ 29 

MINA ÖVNINGSTIPS.............................................................................................................................................. 30 

MIN EGEN MODELL .............................................................................................................................................. 31 

PASS 1 - UPPVÄRMNING OCH TEKNIK ..................................................................................................................... 31 
PASS 2 - REPERTOARSTUDIER ................................................................................................................................. 31 

SÅ HÄR BLEV DET: ÖVNING OCH KONSERT.............................................................................................. 32 

JÄMFÖRELSE -FÖRE OCH EFTER ÖVNING ................................................................................................................. 33 

SLUTORD ................................................................................................................................................................... 36 

REFERENSLISTA .................................................................................................................................................... 38 

BILAGOR ................................................................................................................................................................... 39 

BILAGA 1: ”ÖVERSIKT AV INTERVJUPERSONERNAS SVAR PÅ KÄRNFRÅGORNA” ................................................. 39 
BILAGA 2: DVD SOM INNEHÅLLER; ....................................................................................................................... 40 

Låt 1- Listen to your heart, Inspelning A, 071110 ........................................................................................... 40 
Låt 2- Listen to your heart, Inspelning B, Examenskonsert 080327............................................................... 40 
Låt 3- Heart of the matter, Inspelning B, Examenskonsert 080327................................................................ 40 
Låt 4- Säg det igen, Inspelning B, Examenskonsert 080327 ........................................................................... 40 

 

 



     5 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till…  

de personer som ställde upp på mina intervjuer, utan er hade det inte varit möjligt för mig att 
genomföra denna studie.  

min handledare Sverker Jullander för all uppmuntran och kloka råd på vägen.  

min konstnärliga handledare Maria Juuso. 

mina föräldrar och Marcus Mossberg för deras stöd. 



     6 

Inledning 
Den här uppsatsen riktar sig främst till övningsintresserade sångare och sångerskor inom de 
genrer som brukar benämnas ”afro” eller ”Jazz & Rock” förkortat J/R. Denna benämning 
kommer hädanefter syfta på alla de genrer som inte är klassisk sång/opera, t ex pop, rock, soul, 
country, musikal, visa, jazz och deras undergenrer. Min förhoppning är att du som läsare genom 
min prövning och utvärdering av olika övningsmodeller ska få inspiration till din egen övning och 
reflektera över ditt eget övningsbeteende och din övningsattityd.  

Bakgrund 

Jag är sångerska och snart utexaminerad sångpedagog inom J/R. Jag har förutom att utbildat mig 
till sångpedagog under senaste åren studerat på studiomusikerutbildningen vid Musikhögskolan i 
Piteå, på två av Kulturamas utbildningar (Musikal och Yrkeslinjen) och vid Musicians Instiute 
(Los Angeles).  

Under hela den tiden jag gått dessa utbildningar har jag saknat att öva, framförallt att öva med 
struktur. Jag tror att min musikalitet främst har kommit ur erfarenheten av musicerande, min 
personlighet, och ur en medfödd musikalitet, vilket gjort att jag inte känt att övningen varit ett 
måste. Jag tillhör dock de 98% av mänskligheten som behöver öva på något för att bli bättre. Till 
den som redan har ”allt” och inte känner ett behov av att öva, till er säger jag bara; Grattis. Vi 
andra kan ju läsa vidare. Viljan hos mig att öva har dock alltid funnits, men viljan har 
uppenbarligen inte varit tillräcklig eftersom min övning inte blivit av. Begreppet ”övning” var för 
mig innan jag började arbeta med den här uppsatsen, de få gånger jag satte mig vid ett piano och 
fokuserade på min kropp, min röst och på att jobba med repertoar. Nu har mitt begrepp om vad 
övning är blivit mer helhetsinriktat och fått ett bredare perspektiv. 

Jag har även saknat möten med pedagoger som tydligt talat med mig om övning och varit ett 
bollplank till hur jag ska få övningen att bli av. Övning är inte något självklart inom J/R. Övning 
kan till och med anses som något som fördärvar det ”personliga uttrycket” hos en 
sångare/sångerska. Det går att klara sig långt inom J/R utan att öva. Inom dessa genrer anses det 
vara ”coolt” att bara vara en naturbegåvning, till skillnad från exempelvis klassisk sång där det 
anses vara meriterande att ha flera års strukturerad övning (skolning) bakom sig. Eftersom jag 
upplever en avsaknad av etablerad praxis och reflektion då det gäller sångares övning i denna 
genre, ville jag göra en studie av den typen av övning. 

Litteratur och tidigare forskning 

Det finns relativt lite skrivet om övning för sångare/sångerskor inom J/R. Jag har läst en del 
böcker inom sång för såväl amatörer som yrkesutövare. De böcker jag hittat tar främst upp 
exempel på sångövningar, behandlar frågor om röstvård, ger förslag till repertoar, beskriver 
röstens anatomi, informerar om röststörningar och skador, men lite eller ingen plats ägnas åt vad 
övning egentligen kan vara,hur länge man bör öva och varför. 
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Pro Secrets of Heavy Rock Singing (Martin, 2002) är en bok med intervjuer av internationella 
rockstjärnor och andra rocksångare där de berättar t ex om hur de håller sig friska under turnéer, 
deras tankar om teknik och sånglektioner, e!ekter, röstregister och till och med användandet av 
kosttillskott, men de ägnar ingen tid åt övningens mysterium. 

Stora Sångguiden, Vägen till din ultimata sångröst av (Borch, 2005) är en svensk populär bok både 
för sångpedagoger och sångare. Borch är den första svenska sångpedagogen som vetenskapligt har 
forskat i rock-, pop-, och soulröstens funktion, och han är flitigt anlitad som föredragshållare för 
andra sångpedagoger och sångare runt om i Europa. Boken omfattar en rad olika avsnitt som bla 
handlar om röstens anatomi, intervjuer med artister, en sångövningsbank, mikrofonteknik och en 
”frågor och svar”-del.  

Singer’s Handbook (Peckham 2004a) är den enda bok jag hittat med ett verkligt ”recept” på 
övning och en beskrivning av det enskilda övningspasset. Anne Peckham är sångpedagog, 
författare och även professor på Berklee College of Music. Hon har givit ut tre böcker och en 
DVD (Vocal Technique, Developing Your Voice for Performance, 2004b,). Boken Singer’s Handbook 
innehåller förutom övningsschemat avsnitt om andningsteknik, andningsövningar, hur man 
bibehåller sin ”vokala hälsa” och ”markering” (ett sätt att spara på rösten under repetitioner, 
speciellt vid förkylningar eller vokala påfrestningar). 

I boken Spelrum skriver författaren (Schenk 2006) en hel del om övning. Boken är dock främst 
inriktad till instrumentalpedagoger och har därför inget konkret gällande just sångövning. I 
boken diskuterar författaren bla elever och övning, hjärnhalvornas funktioner och olika strategier 
kring övningen. 

En mycket populär bok inom J/R är Komplett Sångteknik (Sadolin, 2006). Den innehåller 
grundläggande sångteknik, beskriver olika e!ekter och röstproblem och författarens populära 
”funktioner”. ”Funktionerna” är fyra grundstenar i det system som Sadolin utvecklat och är 
graderade efter mängden ”metall” i ljudet. Boken innehåller scheman där funktionernas 
användningsområde efter tonläge och kön presenteras. Sadolin svarar också på frågan ”hur länge 
man bör öva” (Se sammanställning av kärnfrågorna) och uppmuntrar övning tillsammans med 
andra, men tar inte upp övningens olika delar, varför man ska öva, strategier eller struktur, utan 
är fokuserad främst på tekniken.  

"e Cambridge Companion to Singing (red. John Potter, 2000) är en samling av artiklar kring allt 
från rap till opera. Den beskriver historiska skeden av sång, förklarar vad det vetenskapligt sett är 
som händer när det blir ljud och tar upp både barnsång och körsång. Inget av dess 19 kapitel 
ägnas däremot till övandets konst.  

På den klassiska sidan finns böcker som Bygg upp din röst (Edholmer, 1984). Den innehåller en 
kort anatomisk del som följs av övningar för sångaren/sångerskan. Övningarna i boken är 
uppdelade och anpassade efter röstregister. Det är bra övningar med korta förklaringar, men 
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ingenstans nämner författaren dock hur ofta man ska göra dessa övningar eller hur länge man bör 
öva. 

Boken Great Singers on the Art of Singing (Brower & Cooke, 1996) är en sammanslagning av två 
tidigare utgivna böcker. Den innehåller intervjuer med och artiklar av sångare/sångerskor och 
sångpedagoger, där de delar med sig av sina tips och råd gällande allt ifrån sångteknik till vad som 
krävs för att bli en framgångsrik sångare/sångerska. Där svarar de även på frågan ”Hur länge bör 
man öva per dag?”. Svaren har stor variation och det är mycket intressant att läsa. Jag hittar svar 
från 45 min om dagen, en timma om dagen inlett av två 15-20 minuters pass, till hela dagar med 
bara lite vila.  

Syfte 

Syfte är att, som sångerska och sångpedagog inom J/R-genren, genom praktisk tillämpning 
undersöka och utvärdera ett antal modeller för daglig övning. 

Metod 

Tre metoder används för denna undersökning. Intervju, självobservation genom loggbok och 
litteraturstudier.  

Ett antal kärnfrågor har varit centrala i undersökningen. De utformades ursprungligen till 
intervjuerna men blev vägledande i litteraturstudier och i mina egna reflektioner kring arbetet 
med de olika modellerna.  

 

o Övar du själv? 

o Hur mycket anser du, att det är lämpligt att öva? 

o Anser du att instudering är övning? 

o Vilka är dina tips när det känns tungt att öva? 

o Har du några tips för att få till en kontinuerlig övning? 

o Teknik eller interpretation; vilken anser du vara den bästa utgångspunkten?  

o Hur ser din modell ut? 

Intervju 

I intervjuerna undersöker jag i dialogform intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser kring 
ämnet övning. Valet av intervjupersoner baserade jag på ett antal kriterier. Kriterierna 
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utformades med tanke på att intervjupersonernas erfarenheter skulle likna mina egna och är som 
följer:  

Aktiva inom J/R 

Utbildade sångpedagoger 

Kvinnor 

Yrkesverksamma som sångerskor  

Tre av intervjupersonerna uppfyllde samtliga kriterier. För att få bredd i undersökningen valde jag 
dessutom en kvinnlig klassisk sångpedagog och en manlig instrumentalist som också är 
yrkesverksam som sångare.  

Gunilla, ca 50 år, sångpedagog. 

Sophie, ca 40 år, klassisk sångpedagog. 

Hanna, ca 30 år, sångpedagog. 

Charlotte, ca 25 år, sång- och pianopedagog. 

Johan, ca 25 år, frilansande musiker/sångare som utbildar sig till gitarrlärare. Johan saknar 
sångpedagogutbildning. 

Ämnet (övning) och syftet (material till C-uppsats) med intervjun fick intervjuobjekten veta då vi 
bokade tid för intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter. Alla intervjuer spelades in på ett USB-minne. Tre av 
intervjuerna ägde rum på caféer, två i mitt hem. I första hand sökte jag svar på kärnfrågorna.  

Samtliga intervjupersoner deltog frivilligt och godkände inspelningen. Jag har avidentifierat 
intervjupersonerna. Intervjuerna kommer endast att användas inom ramen för denna uppsats och 
kommer efter examinationen att makuleras.  

Jag transkriberade materialet och läste därefter igenom intervjuerna flera gånger. För att få ut det 
väsentliga i intervjun färgade jag textpartier genom en funktion i programmet Microsoft Word. 
Grönt stod för svaren på mina kärnfrågor, (se ovan) och rött stod för sådant som föll utanför 
frågornas ram, men som ändå ansågs vara av betydelse. Av svaren på dessa kärnfrågor 
sammanställdes en tabell med intervjupersonernas svar. (Se bilaga 1) 

Övningsmodeller från litteraturBöcker av två framstående sångpedagoger valdes. Den första var 
Singer’s Handbook av  Anne Peckham. Jag valde hennes bok då det var den enda boken med en 
beskriven övningsmodell. (För en  utförligare beskrivning av boken se avsnittet ”Litteratur och 
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tidigare forskning”.) Övningsmodellen finns även beskriven i en annan av Peckhams böcker, Vocal 
Workouts for the Contemporary Singer (2006). 

Den andra boken jag valde är Stora Sångguiden. Vägen till din ultimata sångröst av Daniel Zangger 
Borch. (För en  utförligare beskrivning av boken se avsnittet ”Litteratur och tidigare forskning”.) 
Jag har valt den del i hans bok som handlar om interpretatorisk övning. 

Egen tillämpning och självobservation 

Under tre månaders tid har jag själv provat sju olika modeller för övning. Fem av dessa modeller 
fick jag av mina utvalda intervjupersoner och de resterande två från litteraturen. Jag har fört 
loggbok över mina övningstillfällen och där reflekterat över tillämpningen och resultatet av de 
olika modellerna Modellerna från böckerna av Peckham och Borch tillämpade jag under två 
dagar vardera.  Min avsikt var att tillämpa intervjupersonernas modeller under tio dagar vardera.  
Det fungerade i tre av fallen. En modell använde jag endast under två dagar då omfattningen i tid 
inte passade mig, och en annan modell användes parallellt med de andra under hela perioden, 
eftersom den förutsatte en längre periods användning för att kunna tillämpas fullt ut. 

Jag har oftast gjort loggboksnoteringarna direkt efter övningstillfället. I vissa fall har jag i 
efterhand kompletterat med tankar kring övningspasset eller generella tankar om övning. Den tid 
då jag inte följt en viss modell har jag övat på ett sätt som känts bra för mig. Det blev till slut en 
”egen modell” (sid 42). I min loggbok har jag behandlat med- och motgångar och mina 
varierande känslomässiga och fysiska reaktioner på den praktiska tillämpningen.  

Jag satte upp ett mål för mig själv och min övning, det var en examenskonsert som jag skulle 
genomföra under våren. Jag bestämde ett datum för konserten, och sedan var det bara att börja 
öva. Jag valde ett antal sånger som jag skulle använda under denna period i mitt prövande av 
dessa modeller.  
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Resultat av de olika modellerna för övning 
Här redovisas de olika modellerna för övning och resultatet av min tillämpning. Först beskrivs 
modellen, sedan följer en redogörelse för min egen tillämpning och utvärdering av den. Citat i 
den löpande texten är från intervjun med den aktuella modellmakaren. 

Charlottes modell  

Beskrivning 

Charlottes modell är repertoarbaserad. Hon ville att jag skulle börja med att lyssna på låten jag 
valt och memorera texten. Hur jag skulle gå tillväga för att memorera texten lämnade hon öppet 
eftersom ”Det gör man ju på olika sätt, beroende på hur man fungerar bäst”. Efter det skulle jag 
fundera på vad låten handlade om, komma fram till vad jag ville uttrycka och vilken känsla jag 
ville förmedla.  

Om den låt jag arbetade med krävde vissa tekniska förbättringar, skulle jag ta det i samband med 
att jag övade på den låten, men tekniken skulle styras av interpretationen: ”Interpretationen 
bestämmer ju exakt viken teknik jag ska använda och på vilket sätt, vilket sångsätt jag vill 
använda.”  

Jag skulle välja ca två-tre stycken låtar under ett par dagar för att undvika att det skulle kännas 
tjatigt, ”då hinner man inte bli less på låten eller lyssna sönder den”. Charlotte rekommenderade 
ca en timmas övningspass, men tyckte att längden på övningspasset skulle styras av repertoaren. 
”Är det tex rocklåtar då kan en timma helt klart vara för mycket, men är det lugna låtar kan man 
orka mer än en timmas övningspass”. 

Charlottes modell börjar med kroppsuppvärmning och fortsätter med röstuppvärmning till 
skalor, fem-tio minuter. Sedan skulle jag sjunga låtar till stereon som ytterligare uppvärmning, 
dvs sjunga tillsammans med en annan sångare/sångerska. De låtarna skulle jag välja med 
utgångspunkt i något tekniskt moment som jag var ute efter att jobba med, ca fem låtar. Efter det 
skulle jag välja två eller tre låtar som jag skulle jobba med under övningspasset/övningsdagen och 
sjunga igenom dessa. Hon rekommenderade att jag sjöng tillsammans med cd-inspelningen. Själv 
gjorde hon för enkelhetens skull en spellista på iTunes, där det fanns både röstuppvärmningar 
och låtar som hon valt. 

När jag väl hade gjort det skulle jag sätta mig vid pianot och spela in ett komp på låtarna som jag 
sedan kunde sjunga till. Där skulle jag återigen utgå ifrån texten, analysera den, bestämma vilken 
känsla jag vill ha och därifrån öva på låten. Interpretationen skulle bestämma vilken sångteknik 
jag skulle använda och interpretation skulle följaktligen komma i första rummet. 

Tillämpning och utvärdering 

När jag började arbeta med Charlottes modell kunde jag redan texterna på mina låtar, så jag 
funderade över vilken känsla jag ville förmedla och vad jag ville uttrycka med varje låt. För mig är 
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det steget helt naturligt eftersom texten för mig är det centrala. Men för någon som inte är van 
att jobba på det sättet så är det en bra påminnelse eftersom det ger en helt ny och avgörande 
dimension till framträdandet. Att koppla tekniken till låtarna allt eftersom kändes också naturligt 
för mig eftersom det är då man stöter på problemen. Att prioritera interpretation i arbetet med 
tekniken kändes ovant för mig. Själv sätter jag interpretationen i första rummet, men jag brukar 
vilja behärska tekniken innan jag känner mig fri att jobba med mitt uttryck. När jag arbetar med 
mina elever tar jag däremot ofta interpretationen till hjälp även när det är en teknisk ”nöt” som 
är svår att knäcka. Jag förstår alltså hennes idé, eftersom det underlättar om man först vet vad 
man vill uttrycka och det kan göra vägen till målet kortare. Jag tror att om man är en person som 
lägger fokus på interpretationen så är det automatiskt den som till stor del styr tekniken, Detta 
var en påminnelse för mig att koppla samman teknik och interpretation från början och att göra 
det medvetet.  

Röstuppvärmning till en inspelning använder jag mig ofta av. Charlotte sa i intervjun: ”Jag kan 
inte alls öva på samma sätt om jag måste spela piano. Jag vill vara fri i min kropp och inte behöva 
koncentrera mig på något annat”. Jag förstår det och har därför en del av mina 
uppvärmningsövningar på datorn. Däremot kändes det inte bra för mig att värma upp till låtar på 
en spellista eller till en cd. Att efter bara fem till tio minuters uppvärmning sjunga med i låtar som 
jag inte kan, där jag inte riktigt hör mig själv, var ingen bra idé. Rösten kändes sliten, eftersom 
min teknik blev mindre bra. Som uppvärmning passade det mig inte alls, jag har betydligt längre 
startsträcka än fem till tio minuter och ser ingen orsak till att värma upp till befintliga 
inspelningar. Om syftet är att lära sig låtar kan det däremot vara en god idé att sjunga till 
inspelningar .  

Att öva de låtar jag valt till min examenskonsert till originalartistens inspelningar var inte heller 
något ”hit” för mig. För det första har jag aldrig varit intresserad av att härma någon annan. För 
det andra kan man med den metoden inte stanna upp och ta om och nöta på vissa partier. Det är 
dessutom svårt att behålla koncentrationen och man är hela tiden uppbackad av någon annan, 
vilket gör att det är mycket man kan ”fuska” med. Logiskt sett förstår jag att det kunde vara en 
möjlighet för mig att utöka min genrekännedom, få ny ”input” gällande frasering, wailningar osv, 
genom att sjunga med andra sångare/sångerskor. Jag är alltid noga med att hitta mitt personliga 
uttryck (inte minst till en konsert) och vara så nära min ”naturröst” som möjligt vilket detta inte 
bidrar till. Ett annat problem med denna metod framgår av en anteckning i min loggbok: ”Jag 
fick lite dåligt självförtroende av jämförelsen med låtens artist, det är inte någon bra 
utgångspunkt när man försöker vara kreativ och ge sig själv en chans”. Istället för att sjunga till 
låtar på iTunes, övergick jag till att sjunga övningar från en ”övnings-cd” med Jay Clayton och 
”Call and Response”-övningar från Michele Weirs improvisationsskiva. Där var det textfritt, utan 
interpretation, och ingen annan sjöng samtidigt som jag, vilket gjorde att det funkade mycket 
bättre för mig.  
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Under momentet med att sjunga till orginalartistens inspelning stötte jag på problem då många 
av tonarterna jag valt på låtarna inte var desamma som originalartistens. Jag provade på en av 
låtarna ändå, men min egen tonart hade satt sig för hårt i muskelminnet.  

Jag tog istället en av de låtar som jag inte hade bytt tonart på. Fördelarna med att sjunga till en 
inspelning är att man tex lättare kan reflektera över om känslan man vill förmedla når ut, genom 
att titta i en spegel samtidigt som man sjunger. Det för mig viktigaste skälet att sjunga till en 
inspelning var just att öva interpretatoriskt. 

Charlotte hade också ett moment där jag skulle spela in ett pianokomp och öva mina sånger till 
detta. Tyvärr hade inte mitt digitalpiano den funktionen, så jag fick spela själv. 

Det jag tar med mig från Charlottes modell är att medvetet låta interpretationen hjälpa till i 
låtens tekniska svårigheter från början. Jag fick även en idé av denna modell om att det kan finnas 
elever som skulle gilla en ”iTunes Playlist”, som ett redskap i övningen. 

Gunillas modell 

Beskrivning 

Gunillas modell innehöll två delar, en inledande uppvärmning och ett repertoarövningspass på 
två och en halv timma. Uppvärmningen i sig var mycket bra och bestod av Gunillas ”egna 
övningar” efter en metod som hon själv arbetat fram. De var mycket röstvänliga och skapade en 
mjuk genomblödning. Uppvärmningen var ca 10-15 minuter, varierad i de olika övningarna, och 
gick igenom röstens hela register. Resten av tiden skulle jag öva repertoar. När jag stötte på ett 
tekniskt problem skulle jag återvända till en av hennes enkla övningar och använda den för att 
lösa det tekniska problemet.  

Tillämpning och utvärdering 

Längden på övningspasset passade inte mig. Att öva två och en halv timme om dagen förutsätter 
att man har väldigt mycket tid till förfogande, och livet ser sällan ut på det sättet. Att sjunga 
aktivt under så lång tid är dessutom påfrestande för rösten. Jag blev rösttrött och hade svårt att 
hålla koncentrationen uppe; lusten sinade för mig efter en till en och en halv timme. Jag blev 
besviken på mig själv för att jag bara ville sluta och gruvade mig inför nästkommande dags 
övningspass. Jag genomförde det ändå, men när tredje dagen kom insåg jag att det inte var något 
för mig. Kontinuiteten jag sökte skulle jag inte uppnå när jag bävade inför det kommande 
övningspasset. Gunillas förslag att applicera en övning på det tekniska problemet hjälpte till viss 
del. Eftersom jag inte hade fått några andra direktiv gällande övningen, gick jag istället vidare till 
en annan modell. Jag tog dock med mig en del av uppvärmningsövningarna i mitt fortsatta 
övande.  
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Hannas modell 

Beskrivning 

Hannas modell gick ut på att jag under en hel vecka koncentrera mig helt på en enda låt. Jag 
skulle se över texten och gå in på fraseringar och fundera över vad som var viktigt. Hon ansåg att 
jag inte skulle tveka inför att revidera texten, om den inte var tillräckligt bra. Det här betydde att 
jag som första steg skulle hitta det snyggaste sättet att framföra låten, rent teoretiskt i alla fall.  

Efter det skulle jag ställa mig framför en spegel och experimentera. Hanna betonade vikten av att 
stå framför spegeln och titta på sig själv sceniskt. Hon ansåg att jag i spegeln skulle hitta och 
avhjälpa sådant som var även var tekniskt svårt. Efter det skulle jag anlita en regissör eller någon 
som jobbar mycket med regi, en kollega, eller en sångpedagog som hade kompetens inom 
interpretation och sceniskt uttryck. Den personen skulle jobba med mig och mina sånger, ca en 
halvtimma per låt. Hanna påpekade att jag kan öva det vokala på egen hand, medan den sceniska 
biten är svårare. Jag skulle ta anteckningar av ”min regissör” och sen gå tillbaka till spegeln och 
fortsätta att öva. ”Gör detta under en veckas tid, samma låt, varje dag, då kommer den låten att 
bli jättebra”. 

I stora drag innebar Hannas modell att jag skulle se övningen som tredelad, med instuderingen 
och texten som steg ett, teknik och uttryck som steg två, och att arbeta tillsammans med någon 
annan som steg tre. Att framföra låten för någon annan kan göra att man får upp ögonen för 
sådant man själv inte ser. Hanna poängterade också att detta i viss mån fungerar på samma sätt 
som närvaron av en publik, vilket är mycket nyttigt då man inte riktigt kan föreställa sig hur 
närvaron av en publik påverkar prestationen. Till sist påpekade hon att hon ansåg det vara klokt 
att jag satt upp ett mål, vilket ofta gör det roligare att öva.  

Tillämpning och utvärdering 

Eftersom jag inte hade tid att enbart arbeta med hennes modell under de åtta-tio veckor som 
skulle krävas för att tillämpa den fullt ut, då jag ville hinna med de övriga modellerna, valde jag 
att arbeta parallellt med hennes strategi och min övriga övning.  

Instudering som första del var en självklarhet och något som jag var rätt klar med på de flesta 
låtar innan jag började öva intensivt. Nästa steg i modellen var att jobba med de tekniska 
svårigheterna och med texten. Texten kom naturligt för mig genom interpretationen men jag satt 
vid några tillfällen och gick igenom textens betydelse, frasering och var andningarna passade bäst. 
Tekniken jobbade jag främst med genom de andra modellerna. I denna modell var det spegeln 
och ”regissören” som var utmärkande.  

Jag tog hjälp av en sångpedagog som är duktig på interpretation. Vi arbetade under sammanlagt 
tre timmar. Tillsammans med henne och den pianist som skulle spela på konserten jobbade vi 
med fem av mina låtar. Det var, precis som Hanna förutsett, bra att få höra någon annans åsikter, 
som dessutom såg på det man gjort med nya ögon. Hon bad mig prova nya saker, fick mig att 
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tänka ett steg till genom att jag blev tvungen att verbalisera vad jag tänkt med låten och vilken 
känsla jag ville förmedla.  

Något jag reflekterade över var att det ultimata hade varit att dessutom ha ett komplett genrep 
som ”regissören” fick titta på minst två veckor innan konserttillfället, med så konsertliknande 
förutsättningar som möjligt: samma ljud, ljus, kläder, arrangemang osv. Den möjligheten fanns 
dock inte då mitt genrep var dagen innan konserten, så vi kom överens om att jag troligen skulle 
ha svårt att ta in hennes direktiv och att det fanns en stor risk att det skulle stjälpa mer än att 
hjälpa. Vi kände båda två att det vid det laget var viktigare att jag fokuserade all min energi på att 
närvara, inte på att ta in nya direktiv om mitt framförande. 

I en spegel har man möjlighet att se och korrigera vissa tekniska problem som tar sig fysiska 
uttryck och vice versa, fysiska saker som ger tekniska problem. Tex en spänd hals, en dålig 
hållning, en haka som sticker upp emot taket osv. Där ser man även sitt uttryck både i kropp och 
ansikte. Visar min kropp samma uttryck som jag vill förmedla med min sång? Ska jag t ex 
verkligen ha en bekymmersrynka när jag sjunger om lycklig kärlek? Det är bra att titta på sig 
själv, även om det kan kännas en aning ovant.  

Jag tycker att både spegeln som redskap i övning och framförallt inför ett framträdande är ett 
viktigt och användbart redskap. Att gå till en utomstående för att få feedback på sitt framförande 
är också en stor tillgång. Det fungerar även i vissa avseenden som en ”testpublik”. Man kan inte 
se sig själv utifrån. Det är dock viktigt att man väljer någon man känner förtroende för, så att 
man verkligen tar emot kritiken. Om man av någon anledning inte vill gå till någon som fungerar 
som ett bollplank eller regissör är en möjlighet att videofilma sig själv för att kunna ”se sig själv 
utifrån”. Däremot tvivlar jag på Hannas förslag om att hålla på med en och samma låt i en vecka. 
Jag behöver mer variation än så i min övning, för att bibehålla motivationen.  

Johans modell 

Beskrivning 

Johans modell innebar en dryg timmas övning, där en kvart skulle ägnas åt uppvärmning. I 
uppvärmningen skulle jag gå igenom hela rösten, komma igång i munnen, käkarna, få en 
luftgenomströmning och sist aktivera stödet. Efter det skulle jag börja jobba med mina låtar, och 
som avslutning rekommenderade han mig att sjunga låtar jag redan kunde. Johan poängterade att 
detta var mycket viktigt. ”Precis som på gitarr, avsluta med att jamma, spela saker som du är 
bekväm med, så det blir roligt, skitbra att sjunga några låtar”. Jag hade även valmöjligheten att 
vända på ordningsföljden, så att jag efter uppvärmningen sjöng några låtar jag kunde och 
avslutade med något tekniskt moment eller med att öva på min repertoar.  

Jag skulle ta en låt i taget och gå in på de olika tekniska svårigheterna, ”för tekniken får inte stå i 
vägen för det du vill utrycka”. I det momentet borde jag hinna med flera låtar under samma 
övningspass. Efter det att jag kollat de tekniska svårigheterna på alla låtarna skulle jag börja jobba 
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in dem, ungefär en låt per pass, musikaliskt och interpretatoriskt. Här skulle jag fundera på hur 
jag kunde göra saker så bra som möjligt och prova olika rösttyper i syfte att hitta ett sångsätt som 
skulle förmedla den känsla jag ville ha i låten. Johan ansåg att man inte skulle öva för mycket på 
uttrycksmässigt krävande låtar. Inte heller tyckte han att jag behövde kunna låten tekniskt 
perfekt först för att jobba med uttrycket, även om han menade att tekniken är en bra grund. Han 
tyckte att jag skulle sjunga låtarna mycket, men också låta låtarna vila och bara tänka på dem, 
lägga dem åt sidan och sjunga någonting annat, för att sedan ta upp dem igen. 

Tillämpning och utvärdering 

Första dagen värmde jag upp ca 20 minuter, och sedan arbetade jag med de tekniska 
svårigheterna i en av låtarna. Efter det skulle jag sjunga något jag kunde, vilket jag gjorde. Det 
ledde till att jag fick mer energi och övade en klassisk läxa och dessutom lärde mig en låt. 
Timman överskreds med ca 20 minuter. 

Dag två övade jag inte förrän på kvällen. Jag har märkt att vid den tiden på dagen är jag mycket 
tröttare och har svårt att motivera mig och hålla koncentrationen uppe, men jag värmde upp och 
jobbade med en annan låt än dagen innan. Jag kände att jag hittade något bra och spelade in det 
för att kunna lyssna dagen efter.  

Tredje dagen övade jag drygt en timma, där 20 minuter var uppvärmning och resten repertoar.   

Fjärde dagen övade jag först ”det jag skulle”, med en lång uppvärmning på ca 30 min och teknik 
på eftermiddagen. På kvällen övade jag ytterligare en timma. Under den timman valde jag att gå 
igenom de tekniska svårigheterna på samtliga hittills valda konsertlåtar, för att kunna presentera 
de svårigheterna för min konstnärliga handledare dagen efter. Det passet avslutade jag också med 
att sjunga en låt jag kunde, som jag sjungit ca ett år tidigare. Där fick jag ett otroligt 
uppmuntrande ”kvitto” på min övning. Sången gick så mycket lättare och lät så mycket bättre. 
Den positiva upplevelsen gjorde att jag fortsatte i ytterligare en halvtimma med konsertlåtarna 
och avslutade med avistaövning.  

Johans modell kändes konkret eftersom jag visste vad jag skulle genomföra under övningspasset. 
Detta är förstås både på gott och ont. Jag håller på med musik till stor del för att jag vill ha ett 
oväntat element både professionellt och privat. Under varje dag i hela mitt liv och vid varje 
framförande eller musikskapande vill jag inte veta vad jag har att förvänta mig. Det positiva 
däremot med att faktiskt veta i förväg vad som komma skall, är att det bidrar till struktur, vilket 
är en av de främsta drivkrafterna bakom denna undersökning. 

Under arbetet enligt Johans modell provade jag olika sångtekniker på några av låtarna, tekniker 
kopplade till tanken på vad jag ville ha för uttryck. Det är nyttigt att prova andra vägar än de som 
man väljer först. Även om man går tillbaka till sin ursprungsteknik så tillför det något att ha 
provat andra sätt, och ofta plockar man upp någon liten grej här och var ifrån de ”prövade 
teknikerna”. 
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Då jag övade enligt modellen märkte jag att jag gärna ville dela upp min övningstid, något som 
jag sedan återgick till, troligtvis för att det passar mig.  

Något jag tar med mig av Johans modell är det att sjunga något man tycker är roligt, vilket ofta är 
synonymt med något man gör bra. Jag anser precis som Johan att de tekniska svårigheterna inte 
får stå i vägen för det jag vill uttrycka.  

Sophies modell 

Beskrivning 

Sophies modell bestod av ett upplägg på tre kortare pass under en dag, detta eftersom hon inte 
trodde på att ”hålla på och nöta för länge”. Däremot betonade hon vikten av att vara medveten 
när jag övar, att jag har en strategi och aktivt jobbar för att hitta vad det är jag söker i tekniken 
och i låtarna. Dessa tre mindre pass under en dag kunde se ut som följer: ett första 
uppvärmningspass vid halv nio, ett repertoarpass strax efter lunch, och ett avrundande 
eftermiddagspass där jag skulle avsluta med att sjunga något för att det var roligt, öva någonting 
helt annat eller öva teknik.  

Tillämpning och utvärdering 

Jag trivdes mycket bra med den här typen av upplägg. Jag märkte dock att två pass per dag 
passade mig ännu bättre: ett kortare på morgonen/förmiddagen (ca 20-25 min) och ett längre på 
eftermiddagen (35-40 min). Förmiddagspasset ägnade jag åt uppvärmning och teknik och 
eftermiddags/kvällspasset åt repertoar. Att denna modell passade mig bra kunde bla bero på mitt 
övriga dagsschema. Min undervisningstid är ofta förlagd till eftermiddagar; därför är det skönt för 
mig att komma igång innan jag ska till skolan, speciellt om jag har sång i någon form och behöver 
vara uppvärmd. På kvällen är jag tröttare och orkar inte öva lika länge. Av den anledningen är det 
också bra för mig att värma upp och öva teknik på förmiddagen, och då jag inte är lika alert 
passar det bättre att arbeta med något mer skapande, exempelvis repertoar, på eftermiddagen.  

Jag har insett att jag har en ganska lång startsträcka för att bli ordentligt varm. När jag ger mig 
själv en ordentlig vokal uppvärmning får jag större lust eftersom det känns bättre, och det gör att 
jag kan och vill hålla på en längre tid. Om jag inte blir riktigt varm sliter det på mig och det blir 
för tungt att öva, vilket gör att jag inte längtar efter övningen. Alltså kanske jag skulle kunna öva 
en längre stund om jag avsätter längre tid för uppvärmningen. Jag skulle kunna tänka mig att 25-
30 min uppvärmning passar mig bra. Om jag genom detta skulle förlänga min totala övningstid 
skulle det här upplägget på tre kortare pass under dagen fungera mycket bra. En möjlighet skulle 
vara att värma upp 30 minuter på morgonen/förmiddagen, senare jobba tekniskt, kanske med 
avista och rytmläsning eller hitta ny repertoar, och på eftermiddagen/kvällen jobba med vald 
repertoar.  

Denna modell ger en god hjälp i att hitta kontinuitet i övningen. Om jag tex övar på morgonen 
och på eftermiddagen och sedan blir bortbjuden på kvällen, har jag ändå fått 2/3 av min övning 
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och behöver inte känna att hela dagens övning försvann. Jag kommer nämligen aldrig bli en sådan 
som stannar hemma från något roligt för att öva. Trots det är jag samtidigt inte sen med att 
skuldbelägga mig om jag inte övat, när jag har lovat mig själv.  

Sophies modell gör också att man inte hinner tröttna eller tappa koncentrationen under 
övningspasset. Den har också den e!ekten att övningspasset känns överkomligt även de dagar 
man faktiskt inte har lust, därför att det ju bara är 20 minuter! Då är det mycket lättare att 
faktiskt få det gjort, för det kommer dagar då man inte känner sig i form, inte tycker att man har 
tid eller lust. Då kan övningen fungera som ett avbrott i det man håller på med, något man unnar 
sig själv eller som en energigivare. Även om det verkligen känns som ett måste, så är det ett måste 
i små korta doser. En annan av mina intervjupersoner berättade att hon själv inte längre övade 
regelbundet, men att hon, när hon på sommaren kände sig trött, övade 20 minuter, vilket gav 
henne ”världens energi”.  

Daniel Zangger Borchs modell 

Beskrivning 

I Borchs bok finns ett förslag för interpretatorisk övning. Den är uppdelad i interpretation av text 
och musikalisk interpretation. (sid 82-84). I dessa avsnitt beskriver han hur man som sångare kan 
interpretera en text: ”Sångarens primära uppgift är att sätta sig in i texten så mycket att han eller 
hon kan återge den känsla eller förmedla det budskap som texten rymmer”. Borch är mycket 
grundläggande och utförlig i sina beskrivningar och delar in innehållet i olika rubriker med frågor. 
Jag tar upp samtliga rubriker och ger sedan ett par exempel på frågor. 

Läsa texten - Första steget 

(Slå upp ord man inte förstår, uttal, textanalys, vad vill jag förmedla och kan jag relatera till 
texten?)  

Miljö – Här ska man bygga upp en inre bild av den miljö som textens handling ska utspela sig i.  

(Ute eller inne, regn eller solsken, stan eller på landet?) 

Historisk tid 

(Hur ser/såg det ut vid tiden för berättelsen?) 

Vem är du? 

(Berättare eller huvudperson? Man eller kvinna? Vilken uppväxt och social status har du? Vilket 
arbete och vilken utbildning har du? Från vilket land kommer du?) 

Sinnen 
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(Hur luktar det? Vilka smaker kan man känna? Vilka färger ser man? Vad har man för fantasier?) 

Känslolägen - Här uppmanas man att gå igenom olika känslolägen. Hur känns det när man är; 

(glad, pigg, kär, arg, besviken, trött, irriterad, upprymd, funderande osv) 

Kroppsspråket - Hur känns det i kroppen vid ovanstående känslor? 

(hållning, rörelse) 

Ansiktsuttryck - Vilken mimik förknippar du med de olika sinnesstämningarna? 

(ansiktsuttryck, blick) 

Sången - Vilka sångtekniska och musikaliska inslag kan förstärka den aktuella känslan? 

(volym, röstregister, luft/kompression) 

Sinnesstämningar - Sjung en låt utifrån olika sinnestämningar 

Lär dig texten utantill 

(skriv ner den, memorera nyckelord) 

Tillämpning och utvärdering 

Jag valde ut en av de sånger som jag skulle ha till min konsert och jobbade med den genom 
Borchs guidning. Första dagen gick jag igenom alla delarna i textanalysen och jobbade med låten 
efter de förutsättningarna. Resultatet av genomgången av den beskrivna textanalysen blev att jag 
själv kunde relatera till texten (en av orsakerna till att jag valt den) och att jag ville förmedla den 
känsla jag själv upplevt. Den fysiska miljön jag målade upp var att jag satt en natt i ett fönster i en 
lägenhet i New York och det regnade utanför. Jag var jag och det var nutid. De färger som 
dominerade var grått och neon. Jag gick igenom alla känslorna som föreslagits och funderade på 
kroppens och ansiktets uttryck. Jag bestämde mig för vilka känslor det var jag skulle fokusera på 
och funderade kring röstanvändningen. 

Textanalys är för mig en självklarhet, och om jag inte personligen kan relatera till texten, bygger 
jag upp en historia. Däremot brukar jag sällan bygga upp en hel miljö runt låten, dvs hur det 
luktar, vad det är för tid, väder och så vidare. Jag fokuserar mest på det känslomässiga klimatet 
när jag interpreterar en text.  

I detta skede tycker jag också att Daniel Zangger Borch glömmer en viktig faktor: Vem sjunger 
jag till? Det spelar mindre roll om det är på landet eller på stan, ute eller inne, om jag inte har en 
riktning för min text! Lyssnar någon? I så fall vem? Vem riktar sig texten till? Vilken är min 
relation till objektet?  
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Jag tycker också att han glömmer att ta upp relationen mellan vad jag gör på scenen och hur det 
får publiken att känna. Jag kan vara på det klara med vilket budskap eller vilken känsla jag har, 
men i vilken omfattning förmedlas denna känsla via vad jag gör och vad jag sjunger till publiken? 
Självklart kan jag inte tro att alla kommer att känna samma sak, men det kan vara värt att 
fundera på vilka känslor jag kan väcka i åhöraren. För att ta ett exempel så kan vi återgå till den 
låt jag arbetade med genom Borchs modell, där jag själv kände bl a ånger. Då kan man anta att 
ånger inte kommer att vara den känsla publiken kommer att uppleva, när de ser och lyssnar på 
mig; de kanske i stället känner tacksamhet för det de har, känner medlidande, känner igen sig, 
känner skadeglädje eller tycker att det är ”rätt åt mig”.  

Borchs modell är i min smak onödigt grundlig, men samtidigt skadar aldrig lite arbete; detta är ju 
också övning, och övning är aldrig fel eller förgäves. Däremot kändes detta inte speciellt 
tidse!ektivt för just mig.  

Borchs modell kan däremot tänkas vara bra för någon på ren nybörjarnivå, för att få några tankar 
kring interpretation och ett utförligt förslag till hur man kan arbeta med en sångtext. Jag reagerar 
dock på att den här modellen faktiskt riktar sig till pop/rock/soul-sångare. I dessa sammanhang 
finns det sällan behov av interpretation i form av: ”Är det i stan eller på landet?”, Är det sommar 
eller vinter? ”Vilken uppväxt, social status, utbildning och arbete har du?”, ”Hur ser/såg det ut 
vid tiden för berättelsen?” Det skulle vara i musikal i så fall, men han skriver själv att boken riktar 
sig till pop/rock/soul sångare. I övrigt är det en mycket bra bok där man kan hitta många 
hjälpmedel till sin egen övning.   

Jag lät en sångpedagog som är duktig på interpretation titta på jobbet jag gjort med den här 
låten. Hon tyckte att jag överarbetat den och hennes förslag var att jag istället skulle fokusera på 
den andra delen av att vara en sångerska inom J/R; nämligen beatet/svänget. Den andra dagen när 
jag jobbade på den här låten lät jag följaktligen de parametrar jag bestämt i Borchs modell endast 
färga mitt uttryck, men jag lade tonvikten på ”afrosångerskans beat-jobb”. Det kändes som en 
bra balans; jag utryckte något som jag hade en bild över men samtidigt fick jag och publiken vara 
med om enkelheten i upplevelsen av ”svänget”. Kanske kom till och med texten fram ännu 
tydligare när jag bara var en förmedlare av den.  

Anne Peckhams modell  

Beskrivning 

Jag provade Peckhams modell i Singer’s Handbook (sid. 13–24). Peckham ger här ett ”recept på 
övning” - ”A Total Vocal Workout in One Hour or Less”. Hon rekommenderar att man övar 
fyra till sex dagar i veckan och att övningspasset ska vara från 30 minuter upp till en timma. 
Denna tidsram är satt då hon anser att längre pass än så kan vara skadliga (genom att man arbetar 
fel för att man blir trött) och måhända passar instrumentalister men inte sångare.  

Upplägget är att hon delar in övningspasset i fyra delar som ser ut på följande sätt:  
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1. Uppvärmning (5-8 min) 

a. Fysisk stretch (2-3 min) 

b. Vokal uppvärmning (3-5 min) 

2. Sångteknik (10-20 min) 

3. Repertoar/Instudering (15-20 min) 

4. Nedsjungning (2-5 min) 

I kroppsuppvärmningen fokuserar hon på nacken, skuldrorna och revbensmuskulaturen. Hon 
gör även nedrullningar och jobbar med käken. Avslutar gör hon med ansiktsmassage.  

Den vokala uppvärmningen består i glidningar, läpprullningar och ”hmm”.  

Det tekniska momentet består av sex olika övningar. De är alla av skaltyp och omfattar som mest 
nio toners omfång. Hon har valt att jobba med flexibilitet, vokalplacering, utökning av omfånget 
och andningskontroll. 

Sånginstuderingen (processen av att lära sig en sång) delas in i följande sju delar: 

1. Studera in de skrivna rytmerna (klapp eller ”tah”) 

2. Lär dig den ursprungliga melodin och välj tonart 

3. Sjung melodin och rytmerna på en vokal och sätt ut andningspauser 

4. Lägg till ett enkelt komp 

5. Analysera texten 

6. Lyssna på andras inspelningar 

7. Interpretera sången 

Det sista i övningspasset bör vara nedvarvningen. Den ska innehålla hela uppvärmningsdelen 
(kroppsstretch, ”hmm” och glidingar) samt ett par av de tekniskt mindre krävande övningarna 
ifrån sångteknik-delen.  

Tillämpning och utvärdering 

Att värma upp kroppen är bra, det håller jag med Peckham om, då det ökar 
blodgenomströmningen och kan hjälpa en att samla tankarna och göra övningspasset till en rutin. 
När det gäller hur mycket uppvärmning man önskar för kroppen är detta mycket individuellt. Jag 
tror dock att alla mår bra av att sträcka ut kroppen och skapa en genomströmning av blod genom 
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musklerna. Vi sitter mycket stilla i vår vardag och spänner muskler som inte behöver spännas. Att 
ha kroppen med sig vid sångtillfället är för mig en nödvändighet. Hon hade kunnat ha fler 
kroppsstretcher att välja mellan för samma muskelgrupper (ex käkar, nacke) men även för fler 
muskler såsom ben, höftparti, bröstkorg och hals. Skriftliga instruktioner om fysiska rörelser är 
svåra att omsätta i praktiken, varför det underlättar om man får ett visuellt intryck. Jag gjorde 
även hennes uppvärmning som hon hade på en annan instruktions-DVD. Det var ungefär samma 
rörelser men det var mycket lättare när man fick se rörelsen utföras. Där har hon dessutom en 
elev som utför dessa rörelser och som blir korrigerad och bekräftad, vilket gav ytterligare tips om 
vad man skulle undvika och vad som var ett korrekt utförande av rörelsen. 

Mjuk fonation, som är hennes första vokala uppvärmning, är en bra start för att förbereda 
stämbanden på arbete, få igång ett flöde och en genomblödning. Uppvärmningen är kort (3-5 
minuter), vilket nog kan kännas otillräckligt för många. Det beror dock givetvis på vad du 
behöver och vad som ska göras under övningspassets gång, men för mig kändes det alldeles för 
kort. 

I denna modell finns en teknisk del, där det handlar om att förbättra sina tekniska färdigheter. 
Jag skulle räkna den som en typ av fortsatt uppvärmning, eftersom det är den första riktiga sången 
under passet. Hennes tekniska övningar är dock för begränsade enligt min åsikt. Alla är av enkel 
skaltyp och omfattar som mest nio toners omfång. Dessa övningar kan inte tillgodose mina behov 
då de är ensidiga och omusikaliska. Av de sex övningarna är det endast två som har 
konsonantinslag (s finns i en övning och m i en annan). Hon skriver dock att man själv kan göra 
egna övningar för att tillgodose sina behov, vilket jag gör ibland, men det kan vara för mycket att 
förvänta sig av en nybörjare. 

Hennes sånginstudering var det jag tyckte var bäst. Instudering har jag tidigare inte riktigt ansett 
vara övning men om man instuderar enligt Anne Peckhams modell så är det absolut övning. På 
detta sätt använder man fler sinnen och olika angreppspunkter, vilket troligen resulterar i att man  
kommer ihåg sången bättre.  

Nedvarvning är en god idé och bra om man gör det till en vana. Blödningar av varierande 
omfattning skapas när man använder rösten. Det är bra att både sträcka ut musklerna i kroppen 
och mjuka upp rösten (t ex sänka struphuvudet, få en mjuk stämbandsslutning) efter ett 
övningspass.  

Anne Peckham har gett ut en ny bok där hon har utvecklat det tidigare nämnda övningspasset på 
så sätt att hon bl a infört olika svårighetsgrader, lagt till illustrationer till kroppsstretchen och 
även övningar för stämsång. Nu är det ett tiotal övningar av avsevärt större variationsgrad. Endast 
en av övningarna från hennes ursprungliga modell finns med. Här finns även en medföljande cd 
med alla övningar inspelade. 
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Resultat av kärnfrågorna 
Nedan följer en sammanställning av svar jag erhållit vid intervjuerna samt vid litteraturstudier. 
Samtliga resultat ifrån intervjuerna presenteras inte. De frågor jag valt att presentera är de som 
jag anser vara av störst relevans. Sista frågan besvarar jag under ”resultat av de olika modellerna 
för övning”.  

Hur mycket anser du det vara lämpligt att öva? 

De flesta av mina intervjupersoner rekommenderar drygt en timmas övning per dag. Någon 
nämner att kortare, kvalitativ tid också kan vara en bra lösning, i synnerhet om alternativet är att 
inte öva alls den dagen. En timma utspritt över dagen på tre kortare pass är ett av förslagen. En 
av intervjupersonerna tyckte att någon med min erfarenhet borde öva åtminstone 2,5 timmar per 
dag. Hon lade även till att för nybörjare skulle rekommendationen varit en annan.  

Enligt Peckham (2004, sid 13) ska övningspasset ska vara från 30 minuter upp till en timma. 
Hon har satt denna tidsram för att hon anser att längre pass än så kan vara skadliga (genom att 
man arbetar fel för att man blir trött) och passar måhända instrumentalister men inte sångare. 

Baxter (1989, sid 221) hävdar att man bör öva fem-sex gånger i veckan i minst en halvtimma. 
Han säger dock han har sett de bästa resultaten hos dem som övar varje dag i en timmas tid. Han 
betonar dock att uppmärksamhet och kvalitet är viktigare än tiden man lägger ner på övningen 
(sid 50). 

Schenck skriver (2000, sid 195) om längden av ett övningspass. Han tar upp det faktum att man 
kan höra människor skryta om längden på sina övningspass, att de har övat i x-antal timmar. 
Frågan är då vad det är som är så fantastiskt med det, eftersom vi inte vet hur kvaliteten var. Han 
lyfter fram att kvantitet visst kan vara positivt, när det gäller erfarenheter, samspel osv, men att 
utgångspunkten för övning bör vara kvalitet och inte kvantitet som ”i bästa fall är tidsslöseri och i 
annat fall skadlig”. Alltför långa övningspass kan bli till destruktiv övning där man skadar 
kroppen, lusten och självmotivationen. Risken är att man befäster ovanor och trampar oönskade 
stigar därför är det bättre att öva bra än länge. ”Öva hellre för kort än för lång tid” och sluta 
innan tröttheten står i vägen för kvaliteten, uppmanar Schenk. 

Sadolin säger i sin bok något liknande och poängterar att man inte bör öva ”ofokuserat”. Det 
finns många myter om hur länge en sångare bör eller får öva. Återigen är det, som med allt annat i 
sång, olika från person till person. En sångare ska bedöma hur länge han/hon kan koncentrera sig 
och hur länge han/hon har energi och kraft till träningen. Det är viktigt att känna till sin egen 
gräns och inte öva mer än man förmår. Övning som fortsätter efter det att sångaren förlorat 
koncentrationen eller sedan kraften tagit slut, gör mer skada än nytta. I sådana situationer övar 
man in felaktig teknik som det kan kräva många timmars arbete att få bort igen. ”Hellre ingen 
övning än en okoncentrerad eller för slapp sådan”. (Sadolin 2006, sid 11) 
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På frågan hur länge det är rimligt att öva per dag svarar Borch (2005 sid.147): ”Det är svårt att 
uttala sig generellt om hur länge man ska öva per dag - Hur länge dina muskler orkar beror på 
syretillförsel som i sin tur beror på blodkärlen, så det är ytterst individuellt. Jag dristar mig ändå 
till att säga ca 2 timmar, inklusive upp- och nedsjungning”. 

Anser du instudering vara övning? 

Tre av mina intervjupersoner ansåg att instudering kan räknas som övning om man gör det till 
övning och utvecklas av det. En av dessa tyckte dessutom att instuderingen var en självklar del i 
vad som borde anses vara övning. De två resterande såg instuderingen som förberedelsen till 
övning; att man lär sig text och melodi är en helt enkelt en förutsättning för att kunna öva. ”Folk 
tror att man kan en sång för att man kan text och melodi, men sen ska den sätta sig i kroppen, 
SEN kommer arbetet” (Intervjupersonen Gunilla). 

Vilka är dina tips när det känns tungt att öva? 

Tre av mina intervjupersoner var öppna för att man skulle lyssna på sig själv och inte pressa sig 
för hårt om det kändes tungt att öva, medan de två andra ansåg att man bör försöka öva trots att 
det känns tungt. De tyckte att lite övning som blir av är bättre än ingen övning alls. 

En av dem som ansåg att man inte skulle pressa sig sa att man inte bör öva om det känns för trögt 
eller motigt, för då kör man bara slut på sig.  

En annan av mina intervjupersoner svarade: ”Öva inte om du inte har lust. Känns det så en längre 
period, hitta ett roligare sätt att öva på”.  

En sa att hon struntade i att öva när det inte kändes bra. Men när det hade gått en längre tid 
utan övning, då bestämde hon en viss tid varje dag för sin övning och ställde en klocka.  

En av de som tyckte att man skulle öva ändå, föreslog att man skulle prova att styra om sin 
övning från ren sång till att kanske lyssna mer på musik eller hitta ny repertoar så man väcker 
lusten igen.  

Den sista svarade att man skulle öva oavsett hur man kände sig, att man helt enkelt skulle intala 
sig att man bara måste. Ett tips var att skriva in det i kalendern, precis som vilket annat möte 
(lektion, tvättid) som helst. 

Schenk intar här en slags mellanställning. ”Någon gång när det känns motigt, kan det vara bäst 
att låta bli, en annan gång kan det vara precis tvärtom: sätt igång, kom över tröskeln och upptäck 
att det visst går bra ändå” (Schenck, 2000, s 192). 

Tips för kontinuerlig övning! 

Jag fick tips av olika slag från mina intervjupersoner: 
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• Ha en bestämd tid för övningen.  

• Hitta rutiner för övningen så att det går av bara farten, exempelvis uppvärmning.  

• Hitta en form som du tycker är rolig.  

• Se till att det faktiskt blir av.  

• Öva bara så mycket att du känner lust och hunger efter att öva nästföljande dag. 

Teknik eller interpretation; vilken är den bästa utgångspunkten?  

När det gällde förhållandet mellan teknik och interpretation gick meningarna hos mina 
intervjupersoner isär. Två av de svarande ansåg att tekniken skulle komma första hand och skulle 
fungera bra innan man gick vidare med interpretationen. Två svarade att de prioriterade 
interpretationen och att de ansåg att man kom åt tekniken genom interpretationen. Den sista 
svarade att om det fanns ett tekniskt problem så skulle det ses till först, och fanns det inte det 
skulle man jobba med interpretationen.  
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Egna reflektioner 
Detta kapitel innehåller, efter en inledande metoddiskussion, reflektioner kring två utvalda 
kärnfrågor samt andra frågeställningar och ämnen som jag funderat på under denna period av 
övning och skrivande. 

Metoddiskussion 

Det fanns några saker under undersökningens gång som jag upptäckt kunde blivit bättre. Min 
första intervju blev inte fullt så bra, därför att jag inte pressade intervjupersonen på svaren på 
frågorna utan lät henne prata fritt. Det gjorde att jag inte riktigt fick tydliga svar på de frågor jag 
sökte svar på.  

Modellerna ser väldigt olika ut och det kunde varit en idé att göra en mall/ett modellkoncept för 
att få fram mer strömlinjeformade modeller med samma grad av detaljer. Detta hade troligen 
förenklat jämförelsen.   

På grund av omfattningen av denna undersökning är det endast sju olika modeller som jag 
tillämpat och utvärderat. Det har heller inte varit helt isolerade försök, eftersom jag haft andra 
uppdrag och åtaganden under denna tid, vilket har gjort att jag lagt in viss typ av annan övning 
och ytterligare repertoar.  

Jag har inte heller provat alla modeller under exakt lika lång tid, vilket är en brist när det 
kommer till utvärderingen. 

Varför ska man öva? 

Om man inte har klart för sig varför man bör öva är det svårt att motivera sig själv till att 
genomföra övningen. Jag ser övning som en möjlighet att få tillbringa tid med sig själv och även 
ett sätt att satsa på sig själv. Allt som gör att man satsar på sig själv och ser sina behov och 
önskningar tror jag stärker den egna självkänslan. Övningen gör att sången får ett större värde då 
det inger respekt att verkligen satsa på det man drömmer om att göra. Oavsett genre ger 
övningen en bättre förståelse av och kännedom om den egna rösten och hjälper till att hålla 
denna i god kondition. ”"e demands of singing require all performers to learn evertything they 
can about their voices in order to make informed decisions and choices that will not be 
detrimental to their vocal health” (Peckham 2006, sid 38).  

Rent musikaliskt är övning ett sätt att bli bättre på det man gör, lära sig nya saker och töja på 
sina gränser. Att utvecklas sångtekniskt underlättar och möjliggör ett fritt uttryck och ett 
långvarigt musikutövande. ”Den sångtekniska träningen är endast till för att förbättra 
möjligheterna att tolka text och musik så rikt som möjligt, med god rösthälsa och så ofta man 
önskar”. (Borch, 2005, s 81)  

Min pappa sa alltid när jag var liten att ”övning ger färdighet”. Då reflekterade jag aldrig på 
innebörden i orden, men han har så rätt! Det är precis som rockmusikern Joe Lynn Turner sa i en 
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intervju med författaren Bill Martin: ”If you’re gonna build a house, you’ve gotta get a hammer” 
(Bill Martin, 2002, s 178).  

Hur länge bör jag öva? 

På frågan hur länge man ska öva ligger tidsspannet hos mina intervjupersoner och i litteraturen på 
mellan en halv och två och en halv timma. Själv passade runt en timma mig bra. Jag skulle gärna 
satsa på ca en timma och sen känna mig rätt fri beroende på vad övningspasset ska innehålla. Jag 
gillade den uppdelade varianten ”Sophies modell”, då den ger mig möjlighet att förlänga mitt 
övningspass. Flera kortare perioder gör att jag kan behålla koncentrationen uppe bättre. Kvalitet 
före kvantitet tror jag på i de allra flesta lägen, med tanke på både motivation och utveckling.  

Vad är övning för mig? 

Susan Hallam (What Do We Know about Practicing? Toward a Model Synthesising the Research 
Literature, Oslo Norges Musikkhøgskole, [1997] citerad i Nielsen 2004, sid 34) beskriver övning 
på ett instrument som ”mångfasetterad”. Hon tar upp att övning rymmer förbättring av 
motoriska/tekniska färdigheter, tolkning av musik, utantillspel och samspel med andra. Jag anser 
att övning omfattar mycket mer än så. 

Innan jag gjorde den här undersökningen ansåg jag att övning till största delen var när jag själv 
satte mig och jobbade med min röst, mitt musikaliska uttryck och min repertoar. Det här 
försöket har varit en stor utmaning för mig, då min övning under den här perioden har, förutom 
prövandet av de olika övningsmodellerna, mest inneburit just sådant arbete och också handlat 
om t ex musicerande med andra. Jag har även uppfattat andra situationer som övning, exempelvis 
när jag gjort ett arrangemang till någon låt, spelat in låtar (egna eller demos), repat, pratat om 
musik, ”jammat”, arrangerat och lagt körer och gjort gigs.  

I utkanten av min ”strukturerade övning” har jag även uppfattat följande som i någon mening 
övning: konsertbesök, musiklyssning och läsning av litteratur om sång. Alla aktiviteter som för 
min förmåga framåt bör räknas som övning. I min loggbok skrev jag vid ett tillfälle: ”Har insett 
att det är en stor grej för mig, att mycket av vad jag anser vara övning är just musicerandet! Ett 
musicerande med mig själv och tillsammans med andra, en möjlighet att få skapa någonting.” I 
loggboken återfann jag även följande citat ”Ett regelbundet underhåll är precis som att smörja 
cykeln. Det blir bättre och maskineriet mår bättre … en slags vördnad för sitt instrument”. 

Nu tycker jag att det är svårt att dra gränser för vad som är övning och inte. Min musikaliska 
person och min röst påverkas också av min personlighet och mina erfarenheter, vilket gör att 
övning kan innebära ännu mer än de ovan nämnda aktiviteterna.  

En av mina intervjupersoner uttryckte just det på det här sättet: ”Också den processen där man 
hittar saker mentalt, när man tänker, reflekterar och fnurlar. Det är inte övning för mitt 
instrument så att muskler jobbar just då, men kommer jag på något som är väldigt viktigt så för 
ju det mig framåt”.  
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Teknik eller interpretation; vilken är den bästa utgångspunkten?  

När det gäller ställningstagandet mellan teknik och interpretation som utgångspunkt, kan jag inte 
välja sida. Intervjuerna gav ingen vägledning eftersom åsikterna skilde sig åt. Innan jag påbörjade 
denna undersökning hade jag nog svarat att tekniken var grunden för all sång. 

Men eftersom sång för mig mest handlar om att beröra och att beröras kan jag inte längre stå fast 
vid detta. Att beröra gör man inte endast genom teknik, utan där är uttrycket det ensamt 
viktigaste. En sångare kan ha en dålig teknik, men om han når mig genom sin röst, sitt minspel, 
sin kropp, sin utstrålning och stämningen han lyckas skapa, är interpretationen värd mer än all 
teknik i världen. 

Tekniken kan som grund vara att föredra ur andra aspekter som tex rösthälsa, möjligheten att 
vara fri i sin röst och, i förlängningen, det man vill uttrycka. I exempelvis klassisk sång krävs 
teknik på ett helt annat sätt än i J/R-genren, där man kan sjunga och beröra utan någon teknik. 
Det tror jag är en av orsakerna till den svaga ställning som övning har i den genre som jag själv 
tillhör. 

Att sätta mål 

En av mina intervjupersoner sa att ”det är bra att sätta upp mål”. Jag tycker också att det är ett 
bra sätt att hantera det mesta, i arbetslivet, i samhället, på ett personligt plan osv. Självklart bör 
detta även kunna gälla övning.  

Sångövning ger möjligheten att först sätta upp ett mål, därefter planera aktiviteter för att nå 
målet, genomföra dessa aktiviteter och till sist nå målet. Under arbetets gång är det lämpligt att 
reflektera över valet av aktiviteter, genomförandet av aktiviteten, påverkan av yttre 
omständigheter, fysiska och psykologiska/emotionella reaktioner, och kanske omvärdera eller 
planera om.  

Att nå ett mål som man satt upp för sig själv är motivationshöjande och stärkande för 
självförtroendet och för tilltron till den egna förmågan. Övning som främjar den personliga 
utvecklingen kommer ge ett kvitto under praktisk tillämpning, vilket kommer att ytterligare höja 
motivationen och på så sätt skapa nya mål.  

Nielsen (2004) diskuterar just målinriktad övning. Hon förklarar målinriktad övning som 
intensiv övning med en stadig förbättring som mål, där förbättringen av utövandet handlar om på 
förhand bestämda färdigheter. Hon ger en struktur som kan uttryckas som fyra faser: reflektion, 
planering, verkställande och utförande.  

Målbilden kan se ut på olika sätt. Målet kan gälla en tidsperiod, en förmåga, ett visst arbete eller 
samarbetspartners man önskar. Dessa mål går troligen parallellt med varandra. Kortsiktiga mål 
kan gälla ett moment, omfatta ett övningspass eller kanske en veckas planering. Långsiktiga mål 
kan handla om färdigheter och upplevelser och kan ta sikte på ett år, fem år eller tio år. De 
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kortsiktiga målen kan ge struktur och känsla av att fullföljt något och de långsiktiga målen kan 
bidra med bränsle till vår motivation inför vår dagliga övning. Övning ger framgång, framgång gör 
att det känns roligt och det som är roligt vill man ägna sig åt.  

Tanke och övning 

Medvetenhet om hur rösten fungerar fysiologiskt och hur man som person fungerar är 
grundläggande saker som är bra att veta. Det kan även vara till hjälp att känna till hur man lär sig 
bäst och att verbalisera de kunskaper man redan besitter. Självinsikten bidrar troligtvis till att 
man gör anpassade val i sin övningsplanering, och tron på ens egen kompetens påverkar besluten i 
uppläggningen av övningen.  

Nielsen (2004) redogör för forskning som visar att personer som har låga förväntningar på sin 
förmåga att bemästra en uppgift fortare kommer att sänka insatsen, eller ge upp, när de stöter på 
problem jämfört med personer som har högre förväntningar. (Skaalvik og Skaalvik, 
”Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø, i Trondheim, Tano”, citerad i Nielsen 2004, s 39)  
Nielsen tar också upp, genom att citera flera författare, vikten av att se sambandet mellan 
ansträngningen/satsningen och framgången. De lärande har större chans att nå framgång om de 
ser och medger kopplingen mellan att uppnå sina mål och förarbetet med goda vanor och 
användandet av övningsstrategier som legat till grund för bedriften. Alltså, om man vill lyckas 
med att nå framgång på sitt instrument bör man förstå att det krävs en arbetsinsats, vilket tex kan 
vara övning.   

Övning får dock enligt min uppfattning inte bli för intellektuell så att man blir rädd för att 
misslyckas eller göra fel. En övningssituation är just en övningssituation. Det ska vara ett fritt, 
förlåtande och bejakande rum där man får prova saker, reflektera över dem, förkasta, behålla och 
ompröva dem. I en enskild övningssituation ska man sätta sig själv och sin personliga utveckling i 
fokus. 
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Mina övningstips 
Sätt tydliga mål som är möjliga att uppnå. Det gör att det är lättare att bibehålla motivationen. 

Försök att göra övningen till en rutin så kommer du förhoppningsvis till slut att längta efter den. 
Människan behöver rutiner; vi vill ha saker vi känner igen och kan känna oss trygga i. 

Avsluta övningspasset med att tacka dig själv för den tid du genom övningen har lagt ner på dig 
själv. Oavsett om det är tid för din musik, kanske din dröm eller bara ett sätt för dig att koppla 
av så se det som en investering.  

Ha även yttre rutiner. Jag har t ex ett ”övningsljus” som jag tänder när jag börjar och blåser ut 
när jag är klar. Jag provade även ett tag att ha en speciell övningskalender, där jag skrev in varje 
dag jag övade. Det kan också vara ett glas och en kanna vatten, en speciell halsduk, något att 
sitta på, kanske rökelse osv.  

Tänk på att du kan göra övningen till en musikalisk upplevelse och att sångövningar också är 
musikaliska fraser. 

Prova att börja och sluta på samma sätt, t ex med uppvärmning och nedvarvning. Låt det bli 
något meditativt över det och inte bara något du gör för de kroppsliga vinsterna. Samla tankarna 
och låt ditt fokus gå till den här stunden som du avsatt för din övning. Nu är du här och ingen 
annan stans under den tid som du själv avsatt.  

Prova att öva i andra former, som exempelvis övning tillsammans med andra, rep med band, sång 
i olika ensembler och körverksamhet. Övning kan på så sätt vara ett en möjlighet att få vara i ett 
sammanhang och umgås med andra med samma intresse. 

Var uppmärksam och lyhörd för dig själv under din övning. Kom ihåg att övning kan lära dig 
saker om dig själv som du inte kände till. Genom övningen kan du bli din egen coach och till slut 
i  vissa fall ditt eget facit.  

Spela in dig själv! Inspelning tycker jag är ett bra hjälpmedel vid övning, dels för att vi bara hör 
vår egen röst inifrån när vi sjunger, dels för att vi vid uppspelningen kan koncentrera oss på att 
bara lyssna.  

Öva ibland inför någon typ av publik! Det är nyttigt i flera avseenden. Ett av dem är att man får 
andra fysiska reaktioner än övning i ensamhet, t ex högre andning p g a nervositet.  
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Min egen modell 
Ingen kan egentligen berätta för någon annan vilket det bästa sättet att träna sin röst är. Jag 
försöker därför inte göra det heller med min modell. Min väg kanske inte är din väg. Jag kan bara 
berätta vad som fungerade bäst för just mig. 

Total övningstid per dag: Ca 1 tim 

Antal gånger i veckan: ca 6, men försök att öva varje dag; det dyker alltid upp något som gör 
övningen omöjlig då och då.  

Dela upp övningen i två pass à 30 minuter.  

Pass 1 - Uppvärmning och teknik 

Uppvärmning av kroppen, stretchövningar och blodcirkulationsfrämjande rörelser 

Mjuk fonation, tal och ljud  

Sångövningar för uppvärmning 

Sångövningar av teknisk karaktär, anpassade efter den övandes behov just då  

Pass 2 - Repertoarstudier 

• Lär dig låten, försök att involvera flera sinnen i inlärandet.  

• När du kan låten, improvisera och gör låten till ”din”.  

• Jobba med tekniska svårigheter om de begränsar dig. 

• Analysera låten, relatera till den om det går, annars bygg upp en historia.  

• Känn efter vilka reaktioner du får i kropp och röst av den känsla du valt. 

• Hur ska du förmedla känslan och vilka reaktioner kan du vänta från publiken. 

• Arbeta med ditt uttryck, använd en spegel, eller någon utomstående som observatör. 

Detta är grundövningen men lägg gärna till moment för att variera dig, exempelvis att läsa a vista, 
musicera med andra, ta ut låtar på gehör, läsa rytmer, skriva låtar, improvisera eller sjunga sådant 
du kan. 

Försök också att ha en öppen och nyfiken inställning och behåll viljan att utvecklas. Gå t ex 
gärna på Master Classes, prata med andra om övning eller läs böcker som kan ge inspiration. Sätt 
upp mål så är det lättare att bibehålla motivationen. 
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Så här blev det: Övning och konsert 
Att öva och att framträda är två skilda saker i många avseenden. Ett framträdande kan i och för 
sig också vara övning t ex i scennärvaro, i att behärska nervositet eller få ”flyt” i mellansnack. Det 
man ska komma ihåg är att det vid själva framträdandet inte längre finns någon plats för 
experimenterande och fokusering på teknik och kropp; då handlar det bara om att förmedla och 
leverera. Under ett framträdande ska förberedelserna vara så klara att instrumentet är tränat och 
att du själv litar på dina förmågor. Har man gjort det förarbetet kan man vid konserttillfället bara 
fokusera på att förmedla text, musik och inte minst sin personlighet. För mig är min röst en 
förlängning av mig som person. Att sjunga på en konsert handlar kanske främst om att vara 
närvarande, men just sång handlar fysiskt mycket om mönster och reflexer, och vid ett 
framträdande kan man få ett kvitto på om man har övat tillräckligt. 

Att jag hade övat inför konserten var som sagt något helt nytt för mig, och det gav mig en styrka 
och ett lugn som jag inte upplevt tidigare. Jag kunde på ett helt annat sätt släppa det som varit 
och det som skulle komma, och istället fokusera på att vara närvarande i varje låt. Mitt fokus 
blev att känna och förmedla.  

Jag var nervös men mest förväntansfull inför min examenskonsert. Det blev fullsatt och jag hade 
gjort mitt bästa för att ge mig själv bra förutsättningar. Scenen var snygg och passade mig, och jag 
kunde vara trygg med musikerna. Text och formdelar satt, programmet var varierat och låtarna 
var i den ordningsföljd som jag ansåg passade. Jag hade också lärt mig låtordningen utantill, för 
att inget skulle störa den stämning jag hela tiden jobbade för att bygga upp. Det fanns ett 
programblad där jag angivit låttitel, upphovsman/kvinna och en kort beskrivning om varför jag 
valt de olika låtarna. Innan konserten hade jag även försökt att mentalt förbereda mig inför 
framträdandet, allt ifrån hur scenen såg ut, färger, placering av musiker och låtordningen till 
mellansnack, mitt utseende (kläder, hår, make-up) och vilka känslor jag troligen skulle komma 
att uppleva. Detta tror jag var till stor hjälp för mig när det väl gällde, Det är nämligen speciella 
omständigheter när man bara gör en enstaka konsert, eftersom möjligheten att ”spela ihop sig”, 
bli trygga på scenen och i varandra och få ett naturligt flyt saknas. Däremot så är det en spänning 
i ”första gången” som aldrig kommer igen. Min förhoppning är att vi utnyttjade den spänningen 
så gott vi kunde och lät det bli magiskt.  

Hade jag inte övat, så hade mitt fokus under konserten delvis gått till tekniska svårigheter. Jag 
hade inte heller varit lika trygg när småsaker som man inte planerat inträ!ar. Om jag inte övat, 
hade jag inte varit lika övertygad om att konserten skulle bli lyckad. Utan övning hade mina 
tankar varit upptagna av att komma ihåg texten, och att försöka komma ihåg 12 låtars text är 
inte speciellt kul. Osäkerhet är stressande och stress är inte den känsla man vill ha på scenen.  

Visst vet jag några saker som jag kunde övat på ännu mer och några låtar som hade mått bra av 
mer övning. När det gäller vissa låtar och vissa delar föll jag tillbaka i min ”det-löser-sig”-
mentalitet, vilket gjorde att jag inte övade tillräckligt. Samtidigt var det de sakerna som drog mig 
tillbaka till verkligheten under konserten; det är viktigt för mig att komma ihåg att min brist på 
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övning var det som ibland avbröt magin. Det verkar dock inte som att någon märkte det när jag 
pratat med många av dem som satt i publiken. Det har alltid varit min styrka att ”mörka”, men 
det räcker att jag visste att jag tappade fokus. Vid ett tillfälle tappade jag fokus under en av de 
mer välövade låtarna, och där är jag övertygad om att övningen bidrog till att det inte märktes av 
publiken. Erfarenhet är det som gör att man beter sig pro!sigt på scen, och övning är också en 
erfarenhet.  

Det finns kanske en möjlighet att om man övar så att allt sitter till 100% så behöver verkligheten 
aldrig komma och knacka på under ett framträdande. Det var särskilt någon låt där jag bara 
släppte på allt och bara fanns. Efteråt fick jag höra att många blivit berörda till tårar just under 
den låten. Tänk om alla låtar under min konsert kunde varit så! 

Övningen gav mig ett bättre självförtroende och jag blev nöjd över att jag lagt tid på att sträva 
efter mitt mål. Min konsert blev roligare för mig av dessa orsaker och mindre av en prestation 
trots att detta var min examenskonsert och dessutom kopplad till denna uppsats. Att det kändes 
roligt för mig bidrog nog till ett lyckat framträdande.  

Jämförelse före och efter övning 

För att möjliggöra jämförelse före och efter övning filmades framförandet av tre låtar under 
hösten. En av de låtarna finns att jämföra på den medföljande DVD, ”Listen to your heart”, (Låt 
1- inspelning A, låt 2 - inspelning B). Den första videoinspelningen gjorde jag tillsammans med 
den pianist jag skulle spela med på min examenskonsert. De tre valda låtarna sjöng jag utan att ha 
varken lärt in dem eller övat på dem. Hädanefter kallas detta framförande för inspelning A. Sedan 
spelades min examenskonsert in där dessa tre låtar fanns med - inspelning B. Inspelning A är alltså 
före övning och inspelning B var dokumentationen av min examenskonsert- efter övning.  

Jag trodde i ärlighetens namn att det skulle vara en större skillnad mellan inspelning A och 
inspelning B. Under och efter konserten var jag säker på att det skulle vara mycket bättre den 
andra gången. 

Det man måste komma ihåg är att det är två helt olika situationer. På examenskonserten 
(inspelning B) färgar arrangemangen och situationen mitt sound och mitt uttryck. I inspelning A 
är det bara jag och ett piano och det färgar såklart också mitt uttryck, det är naket och ärligt på 
ett annat sätt.  

Något jag även reflekterat över är stämningen och magin man kan skapa mellan dem som spelar, 
vilket är en avgörande faktor för att resultatet ska bli bra. Två av tre av de låtarna som jag kunde 
göra jämförelser med hade något speciellt vid inspelning A. Det tror jag delvis handlar om mitt 
och pianistens samspel, som till viss del saknades på konserten. Detta har i och för sig en naturlig 
förklaring: ju fler man är som spelar tillsammans, desto svårare är det att få intimitet i samspelet. 
Dessutom tar pianisten en annan roll i en duo än i en ensemble. Ofta övar man också först på 
egen hand eller tillsammans med t ex en pianist och lägger till ett band sedan. Detta kan göra att 
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den stämning man har hittat från början tappas bort eller förändras när det läggs på ett helt band, 
utan att detta är ett medvetet val. En lösning skulle kunna vara att mycket tidigt börja repetera 
med band.  

Den kanske viktigaste orsaken till att skillnaden mellan de två framförandena inte blev större tror 
jag är känslan av att vilja prestera under min examenskonsert. Under inspelning B hade jag en 
känsla av att jag ville att det ska blir bra, medan inspelning A är förhållandevis förutsättningslös. 
Den avslappnade attityden sätter spår i min röst och gör att jag upplevs avslappnad och det är 
behagligt att lyssna på.  

På en av de låtarna jag kunde jämföra märker man tydligt att tempot i inspelning A är högre än i 
inspelning B, troligtvis för att jag hade svårare att hålla fraserna. I inspelning B kan man tydligt 
märka att min övning har inneburit att jag fått en bättre andningsplanering, vilket i sin tur har 
gjort att jag kunnat sänka tempot på låten och då lättare kunnat skapa rätt stämning.  

Man kan även märka skillnader på grund av teknisk påverkan. På inspelning B är ljudbilden en 
annan och lyssningen är inte lika bra som när det bara är jag och en pianist. Det finns ett antal 
ställen under konserten där jag har svårt att intonera. Däremot påverkar ljuset mig positivt, det 
ger min en annan energinivå. En annan faktor som påverkar, är det faktum att någon lyssnar på 
mig (publiken) och ger något tillbaka; det gör att jag är betydligt mer karismatisk under 
inspelning B jämfört med inspelning A.  

Det faktum att skillnaden inte är större än vad den är mellan de båda inspelningarna, tror jag 
också kan vara speciellt för den här genren. Det finns sällan något ”rätt och fel”, utan det handlar 
om personliga val och uttrycksätt. Detta kan göra att om man saknar ett visst verktyg, så tar man 
bara ett annat och motiverar det med att det är det personliga uttrycket. Detta går att göra av 
lathet men kan lika gärna vara ett medvetet val.  

Positiva e!ekter som man kan se och höra är att jag överlag har en tryggare och större röst efter 
min övning. Jag kan även märka tryggheten som man får av att ”sjunga in sig” på en låt. Vid det 
andra framförandet improviserar jag mer och låter sången ta mig framåt. Någonting som också var 
intressant att observera, är att de nummer där energin är som bäst och stämningen som mest 
magisk, är även de ställen som det blir ”mest fel”; speciellt gäller detta min intonering. Där 
handlar det om förnuft och känsla, när man är helt inne i något släpper man på sitt förnuft, lite av 
sin teknik och det man tänkt göra. Då är det bra att ha övat så man är trygg i låten och hyfsat 
trygg i sin röst så man hittar tillbaka till grunden. För även om det känns utsvävande att tänja på 
gränser och gå utanför sina ramar under en konsert, så är det ju faktiskt ingen som kommit för att 
se och lyssna till förnuft. Det försöker jag trösta mig med när jag blir deppig av att det bitvis låter 
mindre bra under inspelning B. 

I J/R kan det vara svårare att tydligt se vad det är man behöver öva på. I exempelvis klassisk 
musik vet man vad som förväntas av en som sångare. Vet man hur stycket ser ut, så vet man 
ungefär vad man behöver öva på. I J/R är detta inte lika tydligt. Därför samlar man i min genre på 
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sig en massa olika verktyg, med inställningen att de förhoppningsvis kan komma till användning. 
Det fenomenet fick jag se prov på under en av låtarna, ”Natural woman”. Det är en sådan låt som 
någon som är inne i den här genren skulle kunna ställa sig och sjunga, trots att man bara har hört 
den. I slutet på den låten improviserar jag loss och gör saker jag inte gjort förut eller visste att jag 
kunde göra. Den typen av improvisation händer mest hela tiden under en konsert av det här 
slaget. Där hade jag uppenbarligen samlat på mig ett verktyg som jag inte visste att jag hade, men 
som jag fick användning för.  

De två låtar som jag tycker blev bäst i både uttryck och röstanvändning, är en med fullt band och 
en med trio.  

Jag kan dock inte göra en bedömning av vad varje enskild modell har tillfört konserten. Inte ens 
om jag tagit en modell per låt tror jag att den jämförelsen hade varit möjlig att göra. Min egen 
interpretation och mitt personliga uttryck har färgat låtarna i allra högsta grad. Det hade inte 
heller varit möjligt att vid prövandet isolera en modell helt, då man hela tiden gör andra saker 
både musikaliskt och annat, som att äta, leva och andas. Modellerna var inte heller helt 
kompletta och jag behövde komplettera fem av dem med exempelvis uppvärmnings, 
nedvarvnings- och teknikövningar. 

Den första av de två låtarna, ”Heart of the matter”, var den som jag jobbade med enligt Daniel 
Zangger Borchs modell och sedan enligt Hannas modell. Det som förvånar mig med den låten är 
att jag aldrig satt med den själv på ett för mig ”traditionellt” sätt, dvs spelade själv vid pianot och 
jobbade med den om och om igen. Den låten lyssnade jag på en del, sedan gjorde jag den 
interpretatoriskt (enligt Borch) och en utomstående fick titta och lyssna (Hannas modell) för att 
till sist repa den med bandet. Den hade inga tekniska partier som var ovanligt svåra, utan 
utmaningen låg i balansen mellan interpretation och ”groove”. Däremot så är det ingen av dem 
jag pratat med i publiken som hade den låten som favorit. Hos dem överensstämde ofta 
åsikterna; det var ett par låtar som fått överlägset bäst kritik. Vad är det som säger vad som är bra 
eller bäst? Är det var majoriteten tycker? Min inneboende känsla stämde i alla fall inte överens 
med publikens intryck gällande den här låten. ”Heart of the matter”, (Låt 3- Inspelning-B) . 

Den andra låten ”Säg det igen”, var däremot en publikfavorit, så där delade jag och publiken 
samma positiva upplevelse. (”Säg det igen”, låt 4- Inspelning B). I detta fall handlade det inte om 
att vi som musicerade hade repeterat låten noga, utan jag tror den blev speciell därför att vi lät 
den vara relativt orörd. Det spelar självklart roll att vi bara var tre personer; det gjorde att den 
inte behövde repeteras på samma sätt. Under den sista repetitionen gjorde vi om arrangemanget, 
vilket gjorde att den kändes ny och fräsch och jag tror att det fick oss som spelade att lyssna mer 
på varandra. Den är dessutom väldigt personlig för mig och jag lyckades komma in i känslan 
vilket gjorde att den blev mycket speciell.  
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Slutord 
Jag har blivit mycket inspirerad av denna undersökning av övning. Under denna period har jag 
fått känna av e!ekterna av min övning. Övningen har förbättrat mina färdigheter på mitt 
instrument, men den har även bidragit till att stärka mitt självförtroende och min självkänsla. Det 
är under en relativt kort period som jag gjort den här undersökningen, och framstegen övningen 
ger kommer inte omedelbart utan allt eftersom. De färdigheter jag trots detta känner har 
förbättrats är gehöret, sångtekniken och min musikaliska kommunikation (egen interpretation 
och kommunikation med medmusikanter). Självförtroendet har förbättrats, då jag genom 
övningen förbättrar mina färdigheter och har blivit tryggare i min roll som sångerska. Självkänslan 
stärks för att jag genomfört något jag bestämt mig för att göra och att jag genom övningen gjort 
en aktiv satsning för min egen skull.  

Övningen ger även fysiska e!ekter, som bättre andningskontroll, men jag har också känt att 
övningen vid tillfällen gjort mig piggare och gladare. De känslorna har varit en del av ett lyckat 
övningspass. Det har troligen att göra med att andningen kommer igång och ger en inre massage, 
att blodcirkulationen ökar och att blodet syresätts mer e!ektivt. Än så länge har jag inte varit 
med om att de fysiska e!ekterna har tagit över känslan av trötthet, utan då har det handlat om 
intellektuella eller emotionella upplevelser som påverkat kroppen och gjort att tröttheten avtagit 
eller försvunnit helt. 

Intellektuella upplevelser kan t ex vara stolthet över sig själv, förståelse för musikaliska problem 
eller svårigheter.  

Känslomässiga upplevelser kan vara kontakten med sig själv genom musiken eller att man berörs 
av den musik man utövar, kontakt med sina omedvetna eller medvetna känslor, samt förståelse 
för andra. Både emotionell och intellektuell påverkan kan ta sig uttryck i kroppen med ökad 
puls, häftigare andning, adrenalin, impulsen till gråt, ”pirr-i-magen”, lyckorus och förändrad 
kroppstemperatur. När jag tittade på DVD-produktionen av min konsert kände jag vid något 
tillfälle att ”det är så min röst ska bete sig”. Det kändes som att det äntligen kom ut något som 
jag annars bara känt inom mig.  

I mitt arbete som sångpedagog, har jag genom den här uppsatsen fått verktyg för att prata med 
mina elever om övning. För mig är inte övningen längre ett luddigt begrepp som man ”bara ska 
göra”, utan jag kan ge tydliga förslag till mina elever på hur de kan lägga upp sin övning. Jag kan 
resonera med dem om övningens e!ekter och svårigheter. Jag är påläst om vad andra pedagoger 
tycker i vissa frågor (t ex övningspassets längd) och har dessutom bildat mig en egen uppfattning. 
Min personliga uppförsbacke till övningen tror jag kommer att vara till min fördel när jag trä!ar 
elever (speciellt elever som i dagsläget inte övar), om man jämför med en lärare som aldrig haft 
något problem och inte förstår elever som inte bara ”har det” när det gäller övningen.  
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I min roll som sångerska har jag fått verktyg för att göra min övning intressant och jag har 
utvecklat tankar kring planering och reflektion. Övningen har blivit ett sätt att lösa uppgifter, 
underhålla min rösthälsa och vidareutvecklas.  

Trots denna undersökning och de resultat jag fått av min övning, vittnar inte minst mina 
intervjupersoners svar på hur de själva övar i dagsläget1 om att det kommer att bli svårt att få 
övningen att bli av. Skulle jag bara få välja ifrån hjärtat så skulle jag öva resten av mitt liv, men jag 
är medveten om att det kommer krävas mycket av mig. Jag hoppas att jag samlat på mig redskap 
så jag kan bibehålla den motivation som jag byggt upp. 

Jag rekommenderar alla sångare och sångerskor som vill utforska sig själva och sin röst, bli bättre 
på sitt instrument och ha kul, att börja öva. Välj själv vilken form av övning du vill prova och 
vilken nivå av struktur på övningen du vill ha. Var inte heller rädd för att prova olika modeller för 
att till slut hitta någon som passar dig; använd gärna någon av de modeller som finns presenterade 
ovan. Alla är vi olika till kropp och personlighet, likaså våra röster. Ta vara på din individualitet 
och utveckla den vidare. Jag hoppas att din övning kommer att skänka dig glädje, ett bättre 
självförtroende och en bredare musikalisk kompetens.  

 

 

Jag vill musicera varje dag, eller på något annat sätt andas via musik”. (citat från min 

loggbok) 

 

                                                   

1 Två av mina intervjupersoner övade ”aldrig” längre. Två övade sällan och då bara vid behov och 
den sista övade vid behov och ibland för sin egen skull. 
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Bilagor 

Bilaga 1: ”Översikt av intervjupersonernas svar på kärnfrågorna” 
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Bilaga 2: DVD 

Låt 1- Listen to your heart, Inspelning A, 071110 

Låt 2- Listen to your heart, Inspelning B, Examenskonsert 080327 

Låt 3- Heart of the matter, Inspelning B, Examenskonsert 080327 

Låt 4- Säg det igen, Inspelning B, Examenskonsert 080327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 


