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Förord 
 
 
Detta arbete – som fortlöpt i olika perioder under sju år – lämnar nu mina händer. 
Jag har förändrats själv under dessa sju år, och för denna kunskapsutveckling har jag 
studenter, sångare, pedagoger och handledare i min närhet att tacka! 
 
Tack alla ni fina studenter/sångare som år efter år delat med er av musikaliska, tekniska, 
pedagogiska, mänskliga utmaningar och framgångar. Utan er skulle min kunskapsutveckling 
knappast kunnat ske. Tack ni kollegor som aldrig tvekat att dryfta mina många filosofiska 
frågor kring undervisning och lärande – utan er respons skulle jag känna mig mycket ensam 
på min arbetsplats! Ett stort tack till mina sångkollegor ute i landet som medverkat i denna 
undersökning – det har berikat mig så att få ta del av era uttrycksfulla berättelser kring er 
lärargärning. Ni gör ett fantastiskt jobb där ute! Slutligen – tack till min handledare Cecilia 
Ferm – för att du guidat min klättring på ett smidigt och säkert, men spännande sätt. Jag vet 
inte riktigt hur det gick till, men nu är jag framme!  
 
 
Ewa-Lill Clarén Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRAKT 
 
Under 1980- och 1990-talet examinerades musiklärare med rytmisk sång som 
huvudinstrument i en svensk reformerad utbildning som ansågs motsvara samhällets krav på 
en ”modern” musiklärare. Hur formades studenter, lärare och traditioner i denna reform? 
Denna kvalitativa studie fokuserar sångpedagogisk verksamhet med inriktning mot 
afroamerikansk tradition med syfte att undersöka rytmiska sångpedagogers upplevelser av sin 
verksamhet, kompetens och kunskapsutveckling i relation till sin egen utbildning och 
yrkespraktik. Tre sångpedagogers unika och personliga berättelser ligger till grund för studien 
vars resultat visar på att den mångfacetterade sångpedagogiska verksamheten bär på 
utmaningar som går att koppla till bland annat traditioner kring undervisning i högre 
utbildning, kompetens och självinsikt. Studien är genomförd under ett tidsspann på sju år. 
Med enkät och intervju som metod visar sig informanternas kunskapsutveckling i deras – över 
tid – förändrade syn på sina upplevelser av sin egen verksamhet. 
 
 
Nyckelord; rytmisk sång, sångundervisning, sångpedagogisk verksamhet, folklig tradition, 
respons 
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INLEDNING 
Med min förförståelse – dels som student i en reformerad utbildning och sedermera som en  
av landets undervisande lärare i högre utbildning – är jag nyfiken på hur mina kollegor runt 
om i landet upplever sin yrkesverksamhet som sångpedagoger inom den tradition som inom 
högre utbildning benämns som afroamerikansk (Sundin 1995). Under min egen studietid på 
musikhögskolan i Malmö under 1980-talet benämndes min inriktning ”annan genre” och 
syftade alltså till annan genre än den klassiska.  
 
Det finns studier där rytmisk sångundervisning och klassisk sångundervisning jämförs 
(Hellström 2004, Liljeland 2006, Zangger Borch 2008). I vissa av dessa studier fokuseras 
likheter – att sångare har samma uppbyggnad av instrumentet oavsett genre – och i andra 
fokuseras det på olikheter i till exempel röstanvändning. Det är dock vanligt förekommande 
att i undersökandet ställa olika begrepp mot varandra, som till exempel klassisk eller rytmisk, 
teknik eller uttryck, notbundet eller gehörstraderat.  
 
I denna undersökning är det de yrkespraktiserande rytmiska sångpedagogerna som står i fokus 
med sina personliga upplevelser och erfarenheter. Det känns angeläget att få bidra med 
forskning som fokuserar just denna yrkesgrupp, som har det gemensamt att de gick först ut i 
reformerad utbildning, och sedermera först ut i yrkeslivet som rytmiska sångpedagoger. Vilka 
utmaningar och prövningar uppstår i mötet mellan traditionell och rytmisk sångundervisning, 
och hur har just dessa rytmiska sångpedagoger hanterat denna utveckling? 
 
 
Begreppsförklaringar 
 
Den traditionella sångundervisningen – sprungen ur konservatorietraditionen med form, 
innehåll och traderingsideal från borgerlig och europeisk tradition – benämner jag i denna 
studie för klassisk sång. Den undervisning som 200 år senare infördes i högre utbildning har 
bildningsideal (kreativitetsidealet) med ursprung i den afroamerikanska traditionen med 
innehåll och form från folklig tradition. Denna tradition har många olika benämningar både 
inom och utanför Sveriges musikhögskolor, men i denna undersökning benämner jag 
traditionen ”afroamerikansk tradition”, medan sångundervisningen och traderingen benämns 
utifrån det förhållningssätt till puls som Sundin (1995) definierar utifrån den afro-
amerikanska traditionens betoning på rytm och melodi. Benämningen blir då rytmisk sång, 
vilket missvisande skulle kunna antyda att klassiska sångare är ”orytmiska”, men definitionen 
av klassisk sång syftar till förhållningssättet mellan melodi och harmoni. Jag har haft många 
och långa filosofiska diskussioner med kollegor kring vad som är den rätta benämningen på 
en musiklärare med inriktning på rytmisk sång. Ska musikläraren med sin högre utbildning 
tituleras sångpedagog? Kanske är även dessa olika benämningar sprungna ur olika traditioner 
med olika tyngd och olika status beroende på sammanhang? Jag kommer i studien att använda 
båda begreppen - lärare och pedagog - och har ingen avsikt att värdera dessa båda begrepp. 
Således kommer ni att möta begrepp såsom rytmisk sångundervisning, vilken ges av rytmiska 
sångpedagoger eller sånglärare. 
 
Sångpedagogisk verksamhet syftar i denna studie till en särskild sångpedagogisk verksamhet 
som bedrivs av rytmiska sångpedagoger med fokus på afroamerikansk tradition och dess 
undergenrer. I studien har pedagogerna beskrivit den enskilda sångundervisningen samt de 
särskilda utmaningar den inrymmer.  
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Med begreppet kompetens avser jag den särskilda kompetens en musiklärare kan ha i ämnet 
musik. Det inbegriper i denna studie den konstnärliga och musiska förmågan att kunna 
musicera. Specialisering kring afroamerikansk tradition och det kreativa traderingsidealet med 
dess form och innehåll kräver ytterligare en kompetens. Att studera, analysera och förstå 
rösten som instrument är en annan och slutligen, att kunna inspirera och utmana elever och 
studenter till att göra nya musikaliska erfaranden kräver pedagogisk kompetens.  
 
Begreppet utveckling kan ha många olika definitioner och innebörder. Ordet bär på en positiv 
laddning och inbegriper förändring. Lendahls & Runesson (1996) menar att professionell 
utveckling bär på olika förändringsmönster, som ofta beskrivs som steg eller nivåer.  
De kopplar utveckling till kunskap och lärande, och menar att ordet utveckling förstås som ett 
resultat av ny kunskap som är kvalitativt annorlunda än den tidigare.  
 

…”lärarens lärande innebär en ny förståelse av den egna undervisningspraktiken och det egna 
tänkandet” (s.12). 

 
Den nyutexaminerade musikläraren vinner nya erfarenheter och ändrar förhållningssätt under 
studiens gång och detta genererar ny kunskap kring den yrkesverksamhet som bedrivs. Denna 
kunskapsutveckling ökar informanternas kompetenser som musiklärare, sångpedagoger, 
kollegor och kulturbärare.   
 
Begreppet yrkesverksamhet syftar till att beskriva informanternas större perspektiv och 
sammanhang med alla sina sammantagna arbetsuppgifter, såsom att vara anställd på en 
särskild form av skola eller ingå i ett arbetslag, eller att vara kultur- och traditionsbärare. 
 
Studien fokuserar rytmisk sångundervisning som bedrivs på musikhögskola och folkhögskola 
samt gymnasieskolans estetiska program och dessa kopplas till sångundervisning i fri 
verksamhet. Den fria verksamheten i detta fall syftar till den nya skola (CVI) som sprider sig 
utanför institutioner och därefter kopplas till olika verksamheter och sångare på olika nivåer. 
CVI är en förkortning på Complete Vocal Institute och är en privat skola som grundades i 
Köpenhamn 2005 av sångpedagogen Catrine Sadolin. Den tillhörande ”sångskolan” i 
bokform med medföljande teknik kallas CVT– och står för Complete Vocal Technic. Denna 
kom, i sin första upplaga, ut 1996 och kommer att presenteras närmre i bakgrunden. Den 
svenska titeln på boken är Komplett Sångteknik. 
 
När jag i studien refererar till informanternas sångare på gymnasiet benämner jag dessa för 
sångare eller elever, emedan sångarna som studerar på musikhögskola benämns studenter. 
När jag reflekterar över den yrkespraktik jag bedriver inom högre utbildning kan jag 
fortfarande – drygt trettio år efter införandet av den afroamerikanska traditionen – känna 
utmaningar kring undervisningens utformning, innehåll och genomförande. Den folkliga 
traditionen med kreativitetsidealet som bildningsideal baseras på gehörsspel och härmning, så 
varför placerar så många studenter sina noter på notstället i min sångstudio?   

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka, tolka och försöka förstå hur rytmiska sångpedagoger ser 
på och upplever sin verksamhet, kompetens och kunskapsutveckling i relation till sin egen 
utbildning och yrkespraktik.  
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer jag att presentera sångpedagogiken som disciplin och sångundervisning 
som begrepp. Jag vill se på kopplingen mellan rytmisk sångundervisning och historiskt 
formade traditioner. Därefter väljer jag att specifikt ta upp hur sångundervisningens kontext i 
högre utbildning förändrades i samband med införandet av afroamerikansk tradition och vilka 
utmaningar detta bar med sig. Jag tänker mig en kronologi som startar i den reformerade 
musiklärarutbildning som infördes på Svenska musikhögskolor 1978 och landar i 
informanternas – vid tiden för genomförandet av studien – pågående yrkesverksamhet år 2010.  
 
Sångundervisningens specifika kontext kräver en didaktisk plattform samt personlig och 
pedagogisk insikt. Relationen mellan lärare och elev – i ett långvarigt utvecklingsarbete – 
beskrivs också som mer intim än den relation som uppstår i exempelvis instrumental- 
undervisningen. Utvärdering av den egna verksamheten, språk och terminologi samt respons är 
några av begreppen jag väljer att se närmre på i den enskilda sångundervisningen. 
 
Att arbeta som pedagog i högre utbildning innebär att hålla sig ajour med den forskning och 
utveckling som sker. Främst för att genom kännedom om den kunna erbjuda studenterna en 
praktik som känns anknuten till det som sker i samhället i dag bland unga musiker och sångare. 
I detta syfte känns det relevant att nämna en skola – Komplett Sångteknik – till vilken 
elever/studenter och pedagoger refererar i studiens olika undervisningsnivåer på 
gymnasieskola, folkhögskola och musikhögskola. Ytterligare en skola – eller sångbok – som 
nämns i bakgrunden är Stora Sångguiden som under 2000-talet förekommer allt oftare i de 
klassiska och rytmiska sångkurser som ges inom högre utbildning. Dessa båda skolor utmanar 
på många sätt den traditionella sångpedagogiken.  
 
För att få en inblick i hur Svenska rytmiska sångpedagoger operationaliserar och designar sin 
pedagogiska verksamhet år 2010, känns det relevant att inledningsvis nämna den reform inom 
högre utbildning som gjorde sig gällande 1978.  

Omus, Sämus, traditioner och bildningsideal 
Under 1970-talet tillsattes en organisationskommitté (OMUS) med uppgiften att utföra det 
planeringsarbete som krävdes för att kunna genomföra en reformering av den högre 
utbildningen i musik. Arbetet kring denna utredning kom att heta Musiken – människan –  
samhället ; Musikutbildning i framtidsperspektiv. Ett viktigt mål med OMUS-reformen var att 
förnya den traditionella och otidsenliga musiklärarutbildningen genom att utbilda en bredare 
och öppnare pedagog som skulle ha god överblick över många musikstilar, instrument och 
genrer (Brändström 1996). 
 
För att kunna tillmötesgå samhällets behov av pedagoger med annan musikalisk bakgrund än 
den västerländska konstmusikens, reformerades den högre utbildningen och en experimentell 
musiklärarutbildning tog form. Särskild Ämnesutbildning i Musik – SÄMUS. Knutna till 
denna ”moderna” utbildning var, förutom genrebredden och instrumentbredden, även ett 
individrelaterat betygssystem samt ett så kallat fritt musikaliskt skapande med inslag av 
improvisation och fokus på kreativitet i undervisningssituationen (Olsson 1993). 
 
Experimentet bar på många utmaningar för de pedagoger som skulle tolka och införa målen i 
sin undervisning. Dessa pedagoger skulle undervisa sina egna studenter i genrebredd men 
hade sin egen ”konservatorieutbildning” konstmusikrepertoaren som grund.  
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I intervjuer med 14 av pedagogerna förankrade till SÄMUS i Göteborg framkom att den 
enskilda undervisningen sågs som den bästa och mest effektiva. Lärarnas egen utbildning – 
med traditionell enskild undervisning – ansågs som den främsta förklaringen till detta  
(Olsson 1993 s.124). Dessa pedagogers studenter förväntades behärska många olika ämnen 
som nyutexaminerade musiklärare; 
 

Sedan kom OMUS-reformen 1978, och plötsligt skulle rockmusiken vara en integrerad del av 
undervisningen på högskolenivå- för att sedan kunna föras ut i det allmänna skolväsendet av 
nykläckta OMUS-lärare. Ämnen som bruksgitarr och brukspiano, brukssång, praktisk 
instrumentkännedom i elbas och trummor samt ensemblespel i en mängd olika genrer skulle 
göra våra lärarkandidater förberedda på att gå ut i grundskolor och kommunala musikskolor och 
planka låtar och sätta ihop ensembler eller klassorkestrar och i allmänhet behärska rockmusiken 
(Johansson 1996 s.32). 

 
En ny modern utbildning startades, men ämnesmål och undervisningsform låg kvar från den 
200 år gamla konservatorietraditionen. Vad betyder traditionen här, när nästa generation 
musiklärare/sångpedagoger utbildas på institution? Jag vill titta närmre på definitionen av 
begreppet tradition. Ordet kommer från latinets ”traditio” och betyder ung. överlämnande, 
ärvd sed eller folkminne. 
 
Tradering erfordrar vissa kriterier enligt Olsson (1993) ; 
 

• Roller utifrån ett regelsystem.(mästare - lärling, där mästaren enligt traditionen har 
högst status) 

 
• Något tydligt och urskiljbart överförs (i denna avhandling musikfenomenet och dess 

förmedling) 
 

• Kontinuitet mellan generationer (s.169) 
 
För att få relevans genom traditionen krävs en kontinuitet i sociala attityder och handlingar. 
Tradering, innehåll och kontinuitet är intimt förknippade med traditionsbegreppet och kräver 
en viss tidsutsträckning för att bli synliga och omfattade av enskilda individer. Vidare kopplas 
SÄMUS - verksamheten och lärarnas bakgrund och utbildning till två olika som han kallar det 
”bildningsideal”. Kreativitetsidealet ses som ett alternativt bildningsideal till traderingsidealet. 
Låt oss se på dessa; 
 
Traderingsidealet  Kreativitetsidealet 

 
Lärandet en överföringsprocess 
(förmedlingspedagogik) 

Personlighetsutvecklande pedagogik 
 

Kunskapen om uppförandepraxis finns hos läraren 
 

Självbildning med egna val och föreställningar 
 

Studenten är passivt objekt och underordnar sig 
auktoritet    
 
 

Studenten aktiv och skapande 

Reproducerande  
 

Skaffa egen kunskap utifrån erfarenhet av handlingar 
 

Läraren förmedlar och kontrollerar resultatet 
 

Jämlik undervisning 

Olsson 1993
 



5 
 

Det är möjligt att dra paralleller från dessa bildningsideal till två olika musikpedagogiska 
traditioner som här kopplas till instrumentalundervisningen (där även sång ingår). Dessa 
skilda traditioner utgår från olika syn på innehåll och form, vilket i sin tur påverkar praxis. De 
har båda sina för- och nackdelar beroende på sammanhang och målsättning med 
undervisningen. Låt oss se vad de olika traditionerna bär på när det gäller form, innehåll, syn 
på lärande, progression, musikalitet, instrument och musikens användande (Rostvall & West 
1998).
 
Borgerlig tradition Folklig tradition                                                   

 
Formellt uppbyggd utbildning Lärandet sker utanför institutioner utan lärare 

 
Enskild undervisning Gruppundervisning 

 
Klassisk repertoar Repertoar tagen från kopierade låtsamlingar 

 
Lärarens normer och värden som förebild Kollektiv process 

 
Läraren mest verbal, talar om rätt och fel Social kommunikation 

 
Specifika instrumentaltekniska färdigheter står i 
centrum 

Musikens användning och form i funktionell och 
social kontext 
 

Progression viktig i undervisningen (en ton i taget) Musikalisk helhet 
 

Från abstrakt notläsning till konkret musicerande Gehörsspel, härmning, improvisation 
 

Många års studier innan instudering kan ske 
självständigt 

Learning by doing 
 

Inträdesprov Ingen kontroll av begåvning 
 

Rostwall&West 1998 
 
Eftersom min undersökning inte endast behandlar instrumentalundervisning i reformerad 
utbildning, utan också specifikt den afroamerikanska traditionen, kan det vara intressant att 
också se på paralleller kopplade till europeisk respektive afroamerikansk tradition. Båda har 
sin lära om hur toner och ljud ska ställas samman, men mot den genomkomponerade 
europeiska musiken, likadan vid varje framförande, står den afrikansk-amerikanska med sin 
betoning på process, improvisation och individualitet i uttrycket (Sundin 1995, s.11-12). 
 
I den europeiska traditionen finns en inneboende mening i musiken, medan det i den 
afroamerikanska traditionen skapas egna känslor genom musiken, menar Sundin. Detta sker 
genom till exempel spontan improvisation och skapande i stunden. Tonbildningen är 
ytterligare en faktor som skiljer traditionerna åt. Den afroamerikanska traditionen traderas 
med personlig tonbildning, vilket ger sångaren stora möjligheter att använda hela sin röst på 
många olika konstnärliga sätt. Däremot lägger man i den Europeiska traditionen stor vikt vid 
en särskild sorts tonbildning – vilket går att koppla till den borgerliga traditionens fokus på 
instrumentaltekniska färdigheter. Afroamerikanska traditionen beskrivs också som en 
tradition med utförandepraxis som ger omedelbar tillfredsställelse med motoriskt kroppsligt 
gensvar medan man i den europeiska traditionen skjuter upp sin tillfredsställelse – vilket 
skulle kunna innebära att man kopplar lärandet till progression, likt borgerlig tradition, och får 
vänta med att sjunga ”den svåra” repertoaren tills man behärskar tekniken (Rostvall & West 
1998 s.27). 
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En väsentlig skillnad i tradering är förhållningssättet till puls. Sundin (1995) benämner detta 
som vertikal respektive horisontal dimension och syftar till betoningen på rytm och melodi i 
den afroamerikanska traditionen, medan man i den europeiska traditionen betonar melodi och 
harmoni (s.12) Detta blir särskilt tydligt i dansk sånglitteratur där afrosångare benämns 
”rytmiska” sångare (Sadolin 1996 s.5). Nu lämnar jag själva införandet av den nya traditionen 
i högre utbildning, och fokuserar sångpedagogikens forskningsfält och begreppet 
sångundervisning. Jag återvänder till traditionerna lite längre fram – men denna gång de 
sångmetodiska traditionerna - baserade på röstens anatomi.  

Sångpedagogiken som forskningsfält 
Sångpedagogik som disciplin bygger på empirisk kunskap och har genom tiderna spridits 
genom muntlig tradition. Sångpedagoger och deras yrkesverksamhet har fått stå tillbaka för 
kompositörer, solister eller dirigenter menar Liljas (2007). 
 

Ett föga utforskat område är sångpedagogiken. Denna del av musikhistorien är en 
underrepresenterad genre. På kartan av musikhistoriska forskningsarbeten utgör retrospektiva 
studier med sångundervisning som ämne en påtaglig liten del. Det vokala fältet har generellt 
spelat en underordnad roll och i den mån denna disciplin varit föremål för historiebeskrivning 
har främst framgångsrika sångare och deras karriärer beskrivits (Liljas 2007 s.7). 

 
Undervisningen spreds genom muntlig tradition och baserades på den tidiga operan och dess 
mytomspunna epok som utformades av de gamla italienska sångmästarna. Under åren 1575-
1625 upptäcktes kastrattekniken som vokal konstart, och med detta väcktes behovet av att 
utveckla och förädla den mänskliga rösten. Kastraterna upptäcktes av operakompositörerna 
knutna till den florentinska operatraditionen. Sången som konstform utvecklade 
sångpedagogiken, och sångpedagogik som disciplin har utvecklat sångtekniken (Liljas 2007). 
Runt sekelskiftet reformerades sångpedagogiken i Sverige, och den tongivande 
sångpedagogen Algot Lange hade synpunkter på både skolans sångundervisning och de 
metoder som sångpedagogerna använde i sin undervisning. Han såg bristande rösthälsa som 
ett folkhälsoproblem och förespråkade tidig sångträning med barn. Denna skulle utgå ifrån 
barnets naturliga andnings- och röstteknik. Lange menade att man genom att ta tillvara 
barnets naturröst och noga välja röstliga förebilder kunde förkorta utbildningstiden hos 
sångarna. Han menade också att sångträning i sig hade hälsosamma effekter, såsom till 
exempel att förebygga sjukdomar genom att lungornas kapacitet togs i anspråk på ett 
gynnsamt sätt (Liljas 2007). En sångpedagog som tog starkt intryck av Lange var Anna 
Bergström, vars barnsångspedagogik fick stor genomslagskraft. Hennes sångkurs för skolan 
avsåg att ge elever kunskap att sjunga efter noter och 1903 fick hon den första tjänsten i 
skolmusik vid musikaliska akademiens konservatorium. Detta resulterade i att sången i skolan 
1910 hamnade på en relativt hög nivå (Sundin 1988). 
 
Begreppet sångundervisning – en kort historik 
Sångundervisning låg till grund för den svenska folkskolans musikundervisning långt in på 
1900-talet. Brändström (1996) beskriver sångens centrala plats i utvecklingen av musiken i 
skolan. Långt in på 50-talet var den musikpedagogiska verksamheten uppbyggd kring 
sångträning och körverksamhet.  
 
Under 60-talet fick jazz och pop plats i skolans musikundervisning, och intresset för bland 
annat folkmusik från Sverige och utomeuropeiska länder tilltog. I slutet på 1970-talet infördes 
den afroamerikanska genren i högre utbildning (Olsson 1993). Det var också nu som nya 
undervisningsformer och idéer kring innehåll i musik och sångundervisningen tog fart. 
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Studiecirkeln och gruppundervisningens stora fördelar framhölls. Pedagogens kompetens, syn 
på lärande och förhållningssätt till musik och sång diskuterades i olika undervisningsmaterial 
och skolor (Moberg & Uggla 1976). 
 
Under 1980- och 1990- talet utexamineras de första svenska rytmiska sångpedagogerna, och 
sångundervisning blir under 2000-talet något som den breda publiken kan ta del av genom 
olika slags medier. Underhållningsprogram serverar sångundervisning i svenska hem under 
bästa sändningstid. På Internet går det att via I- tunes och Spotify lyssna till all världens 
musik, och tillgängligheten till sångundervisning och självstudier ökar med dataspel och 
karaokeversioner riktade till både barn och vuxna. Det är också nu de ”nya” sångskolorna 
introduceras utan traditionell koppling till sångteknik från den västerländska konstmusiken 
(Sadolin 1996). 
 
Med denna korta historik vill jag åter igen knyta an till traditioner – men denna gång de rent 
sångmetodiska sådana – som bygger på röstens fysiologi och anatomi. Sedan intresset 
vaknade för att förädla sångkonsten gjordes också anatomiska studier av rösten. Under 1800 -
talet infördes större orkestrar och röstkraven ökade. Det krävdes en välutvecklad teknik för att 
sångarna skulle höras över orkestern (Hellström 2004), och det är denna teknik som ligger till 
grund för den sångteknik pedagoger och sångare utgått från i många hundra år. Röstens 
anatomi är identisk för rocksångare och klassiska sångare, däremot är det praxis kring 
inställningen av de rörliga delarna som ger möjlighet till många olika röstljud långt bortom 
genrer, stilar och traditioner. 
 
Sångmetodiska traditioner baserade på röstens anatomi 
Anatomisk och fysiologisk forskning ligger till grund för de olika indelningar av rösten som 
förekommer inom sångpedagogiken. Rösten eller ”röstapparaten” kan delas in i tre olika 
delar; 
 

• Aktivator, som är samlingstermen för in- och utandningsmuskler i bröstkorg och buk. 
 

• Vibrator, som innefattar struphuvud med stämläppar och kringliggande muskler och 
brosk. 

 
• Resonator, vilken står för ansatsröret från stämläpparnas slutning till läpparna med 

artikulatorer – det vill säga alla hålrum och rörliga delar; struplock, tunga, käke, mjuka 
gommen, läppar, svalg, bihålor (Wedin1978, Sundberg 1986). 

 
Det är också brukligt att tänka resonatorn som en andra vibrator. I amerikanska termer 
benämns vibratorn som ”primary” vibrator, och resonatorn som ”secondary” vibrator. 
Vibrationerna startar i stämläpparna, men förstärks i resonatorn (Vennard 1967). 
 
Utifrån ovan beskrivna anatomi skapas metoder/sångtekniska övningar som har som syfte att 
stärka röstens egenskaper. Under aktivator skapas övningar för andning och stöd. Under 
resonator tränas sångarens artikulation, förmåga att ställa in resonansrummen, men också 
själva ansatsen som generellt sett kan delas in i två olika kategorier – mjuk och hård. Under 
rubriken vibrator sker själva stämläppssvängningen och innefattar övningar för röstens olika 
register (Wedin 1978). 
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Indelningen av rösten i olika register 
Det finns en tradition inom sångpedagogiken att dela in rösten i olika register. Med ett register 
menar man i sång en följd av toner som klingar likartat och som skapas med samma 
muskulära princip (Arder 2003). Syftet med att dela in rösten i exempelvis två eller tre 
register – vilket är det vanligaste – är att förenkla ett relativt komplicerat muskelarbete. 
Röstens olika register kan, kopplat till fysiologin, påvisa förändringar i varje enskild ton. Och 
utifrån detta perspektiv har rösten lika många register som toner inom omfånget (Caldwell, 
Wall 2001). 
 
Att förstå och känna igen de olika registren, och acceptera hur de klingar och känns, är ett 
viktigt steg för en sångares röstutveckling. Med registerutvecklingen kommer nya känslor och 
uttryck till sångarens palett – och många sångare känner sig inte ”hela” – eller upplever att 
instrumentet är helt förrän utforskningen kring röstens register är gjord. Det är ett 
muskelarbete som är starkt förknippat med sångarens personlighet. Det finns många olika 
synsätt bland pedagoger kring arbetet med en sångares register. 
 

Detta område är mycket omdiskuterat inom sångpedagogik och metodik. Hittills har varken 
sångpedagoger, sångare, logopeder, foniatrer eller röstforskare kunnat enas om terminologin och 
genom historien har det lanserats ett hundratal registertermer. Benämningar som förekommer är 
speech level singing, bröströst, falsettregister, headvoice, modalregister, talregister, 
fullröstregister, halvröst, huvudklang, mixed voice, heavy register, light register, register 1&2, 
mixklang osv (Zangger Borch 2005 s.43). 

 
Problemen med dessa termer är att användaren (pedagogen) tolkar orden utifrån sitt eget 
personliga användningsområde och blandar ihop enheterna. Ibland blir det kronor och ibland 
ören. Exempel på detta är t.ex. ”huvudklang” som ju är en egentlig beskrivning av en klang, 
inte av ett stämläppsarbete. Underförstått kopplas det också samman med en viss genre. För 
en icke insatt skulle begreppet kunna antyda att inte all klang eller resonans sker i huvudet 
(Sadolin 2006). 
 
I amerikansk terminologi såsom chest - eller headvoice syftar begreppen till förnimmelser 
såsom till exempel i det här fallet vibrationer i bröstkorgen i röstens lägre register, som sedan 
avtar när rösten glider upp (mot huvudet) i sitt ljusare register (Caldwell 2001). Benämningar 
på hur stämläpparna sluter och svänger är fullregister och randregister. Traditionen är också 
att mans – och kvinnorösten har fått olika benämningar. Till exempel är modalt register 
kopplat till mannens talregister emedan flöjtregister är kvinnans högsta toner i hennes översta 
register (Arder 2003, Vennard 1967). 
 
Två olika pedagoger – Jo Estille och Cathrine Sadolin – med tillhörande skolor (Estille Voice 
training och Complete vocal technique) utmanar traditionerna genom att undvika att dela in 
rösten i register. Enligt skolorna EVT och CVT, är utgångspunkten att det inte finns stegvisa 
register i rösten, och att alla skarvar bara är statiska fenomen på grund av rösten inte gjort den 
förändring eller sträckning som behövs. Dessa pedagoger väljer i stället att dela in rösten i 
funktioner eller kvalitéer och menar att sångaren i samband med detta val också gjort den 
förflyttning eller rörelse som rösten själv föredrar för att hitta den ultimata fonationen. Det 
kanske handlar om klang, volym, stöd, subglottiskt tryck eller ansats (Keyes 2004, Sadolin 
2006). En av dessa skolor – CVT – kommer att beskrivas mer djupgående under rubriken 
Något om 1990-2000 talets tongivande skolor.  
 
Språkbruk och traditioner angående röstens register angränsar till anatomi, fysiologi och 
medicin. Baserat på ovanstående resonemang skulle generaliseringen kring två eller tre 
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register kunna vara en vinning – åtminstone för sångstudenten. Det generella är att tänka två 
register. Fullregister och randregister. Dessa övas var för sig för att sedan övas ihop med hjälp 
av en tredje sångpedagogisk term som beskriver det mellanläge stämläpparna befinner sig i. 
Denna inställning benämns mellanregister. Begreppet register beskriver stämläpparnas 
inställning och svängningar, men är också kopplat till omfång och tonhöjd. Nedan nämner jag 
röstens olika register och benämningar från den lägre delen av omfånget med start i det som 
benämns ”knarr”, till den högre delen som kvinnans röst benämns ”flöjtregister”.  
 
Lägre delen av röstens omfång; 
 

• Knarr  – i talrösten. Ett av två begrepp som heter som det låter. 
• Bröstregister  – då det syftar till förnimmelsen av vibrationer i bröstkorgen. 
• Fullregister  – då det syftar till stämläpparnas fulla slutningsfas. 
• Modalregister  – oftast förekommande beskrivning på mannens talregister. 

 
Högre delen av röstens omfång; 
 

• Huvudregister  – syftar till förnimmelsen av vibrationer/resonans i ansiktet. 
• Randregister  – syftar till stämläpparnas slutning med endast randen/kanten.  
• Falsett  – mannens övre register. 
• Flöjtregister eller visselregister – kvinnans allra översta register, heter som det låter. 

 
Den del av omfånget där registren överlappar varandra; 

 
• Mellanregister  – sångmetodologiskt begrepp för att kunna arbeta samman två 

olika register som möts, det vill säga fullregister och randregister. Kännetecknas av en 
viss frekvens dock, beroende på om rösten är ljus eller mörk till sin karaktär. 

• Mixed voice  – samma begrepp (Sadolin 2006, Borch 2005, Arder 2003). 
 
Samtliga dessa register kopplas till dynamik, men också resonans. Sångarens resonans övas 
upp med övningar sprungna ur fonologin - vetenskapen om språkljudens funktion. Att studera 
hur språkljud produceras kallas fonetik. Det svenska språkljudet delas in i vokaler och 
konsonanter – och dessa i sin tur i öppna, slutna, främre, bakre, rundade, orundade eller 
mellanvokaler. Konsonanterna skiljer sig från vokalerna på så sätt att det är något som 
”stänger” av röstljudet. Antingen tunga, läppar, tänder eller gom. Konsonanterna delas in i 
frikativer, klusiler, lateraler, tremulanter eller nasaler. Utifrån dessa grupper delas de in  
ytterligare beroende på om de är tonande, tonlösa eller explosiva. Språkljudens inbyggda 
kvalitéer används för att stärka sångarens resonans, muskelarbete, artikulation i olika 
övningar. Ett exempel på ett sådant språkljud och dess egenskaper är t.ex. konsonanten ”B” 
som är stuphuvudsänkande, eller tonande ”S” som aktiverar stödet. För att täta rösten kan man 
använda t.ex. nasalerna ”m”, ”n” eller ”ng” (Arder 2003, Elliott 2008). 
 
Sammanfattningsvis bygger den sångpedagogiska traditionen på teorier utvecklade inom 
anatomi, fysiologi och fonetik. Sångteknik är en av de grundläggande ingredienserna 
i sångundervisningens innehåll.  
 
Det har skett stora förändringar kring begreppet sångundervisning i allmänhet, och kring 
rytmisk sångundervisning i synnerhet sedan sångämnet introducerades i den svenska 
folkskolan. Det finns dock mycket lite forskning kring den rytmiska sångundervisningens 
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praxis, förmodligen beroende på dess korta livslängd. Jämför med bildandet av KMA – 
kungliga musikaliska akademin – år 1771 (Rostvall & West, 1998). 
 
Rytmisk sångundervisning och traditionerna 
På 1980-talet tog den nya ”moderna” musiklärarutbildningen form med bruksinstrument och 
det som kallades röstträning och studenterna kunde välja huvudinstrument med inriktning mot 
afroamerikansk tradition. Det tog många år att få acceptans för denna genre i högre 
utbildning. Exempel på det var till exempel tillgängligheten på lärare eller 
undervisningsmaterial.  
 

Det har tagit lång tid för afroamerikanska musikgenrer att etablera sig inom högre 
musikutbildning, och särskilt lång tid har det tagit för afroamerikansk sång. Jag sökte själv 
alternativa vägar i min musikutbildning och sökte upp sångare, musiker och pedagoger via 
studieförbund och sommarkurser (Hellström 2004 s.1). 
 

Hur såg då den nya musiklärarutbildningen ut för en student med rytmisk sång som 
huvudinstrument? Sångstudenter antogs till utbildningen trots att det inte fanns rytmiska 
sångpedagoger, vilket resulterade i att sångundervisningens praxis inte integrerade den 
rytmiska sångarens kontext, ensemblespelet. Det blir möjligt att koppla sångundervisningen 
som bedrevs till den borgerliga traditionen, eller enligt Olssons (1993) definition, 
konservatorietraditionen. Undervisningen var enskild, den repertoar som användes var 
klassisk, instuderingen skedde via notbilden, läraren var mest verbal och fungerade som en 
förebild med sin tonbildning sprungen ur bel canto. Denna vokala tradition kopplas till 1600- 
och 1700-talets italienska operatradition (Liljas 2007). Det var studenterna som anpassade sig 
till lärarnas förkunskaper och inrättade sig i lärlingrollen som de ”goda studenterna” med den 
”lilla traditionen” bakom sig (Lillestam 2002, s.13). 
 
Hellström (2004) intervjuar fyra sångpedagoger i sin studie Bildningsgång och lärarroll. 
Informanterna berättar om sina bakgrunder, utbildningar, sina upplevelser av att vara 
studenter på Musikhögskola, samt om olika sångtraditioner och om lärarens roll. Författaren 
tar fasta på den rytmiska sångarens dilemma i att både förhålla sig till en så kallad ” afro -
institution” som dominerats av manliga jazzinstrumentalister, och dessutom till en lång 
pedagogisk erfarenhet baserad på den västerländska konstmusikens ideal.  
 
En av informanterna berättar att hon använde sig av de sångövningar hon fått på sina 
klassiska sånglektioner, men att hon gjorde om dem så att de mer stämde överens med den 
musik hon själv höll på med;  
 

Den tekniken jag hade, det var ju den klassiska liksom, men sound och sådär det funkade ju inte. 
Så när jag kom hem från mina klassiska sånglektioner så fick jag liksom tänka till och göra om 
(s.38). 

 
Att förhålla sig till den traditionella sångtekniken baserad på europeisk tradition (Hellström 
2004 s.18) och att med detta som utgångspunkt försöka skapa egna metoder och en praxis 
som fungerade krävde stor anpassningsbarhet och självständighet från studenternas sida. 
Konsekvenserna blev det stora glapp som uppstod mellan den enskilda sångundervisningens 
lokal och den lokal där sångarna sjöng afroamerikansk musik med elförstärkt ensemble. I 
denna ensembleform använder sångaren ofta andra tekniker än de som förknippas med den 
västerländska konstmusikens. Skillnaderna kan ligga i registeranvändning eller i affekter där 
strävan efter att till exempel stänga av eller ”störa” luftströmmen genom röstspringan präglar 
röstljudet. Detta kallas ”dist” efter engelskans distortion (Borch 2008). Sångaren kan också 
välja att befinna sig i sitt högre omfång med stark volym i hela eller delar av en låt/sång. För 
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detta krävs en viss teknik – eller balans mellan volym, vokalinställning och fysisk 
uppbackning av kroppen – för att det inte ska slita för hårt på rösten (Sadolin 2006). 
 
Zanger Borch (2008) skriver i sin avhandling om sina röstproblem som uppstod 1985 vid en 
skivinspelning. Röstproblemen uppstod på grund av det höga röstläget i för höga tonarter och 
han blev rekommenderad att ta kontakt med en sångpedagog för att få hjälp med att kunna 
fullfölja sin inspelning. Den klassiska sångpedagogen hävdade att den enda sångteknik som 
inte skadade rösten hade ursprung i den klassiska traditionen. Borch drog slutsatsen att det 
inte fanns någon genväg till hjälp utan att kompromissa med soundet. Han beskriver att han 
som lydig elev följde direktiven och intog lärlingrollen, vilket resulterade i att han sjöng 
hårdrock, men lät som en musikalsångare, vilket en recensent påpekade efter konserten. 
 

Är det något som är viktigt för en populärmusiksångare, så är det att sjunga med rätt klang för 
respektive genre. Eftersom min sångpedagog hade bedyrat att det klassiska sångsättet var det 
enda sättet att sjunga riskfritt på, blev min slutsats att det inte gick att förena sång i 
populärmusikgenren med en sångteknik som var god ur hälsoperspektiv (Zangger Borch 2008, 
s.2). 

 
Rytmisk sångundervisning kopplad till den folkliga traditionen innebär tyngdpunkt på social 
kommunikation och samspel. Både musikaliskt, men också personligt samspel med en öppen 
inställning om att hjälpa varandra. Lärarens (sångpedagogens) roll som normgivare är indirekt 
– jämfört med den borgerliga traditionens roll som förebild – men lärarens musikaliska och 
sociala förebildning präglar sångeleven (Rostvall & West 1998 s.28). Vad händer då om 
läraren är förankrad i traderingsidealet, eller borgerlig tradition, och eleven knuten till det 
kreativa idealet, eller folklig tradition?   
 
Viveka Hellström (2004) beskriver sin upplevelse av mötet med sin första sångpedagog så 
här; 
 

Min första sånglärare och jag kom från helt skilda musikaliska kulturer. Hon var klassiskt skolad 
och förstod inte mitt sångsätt och jag förstod inte hennes språkbruk. Vi hade olika estetiska ideal 
och jag kände mig alltid missbedömd och kritiserad av henne och hade svårt att ta till mig 
hennes instruktioner (s.1). 

 
En viktig förutsättning för lärande inom afroamerikansk genre är att läraren och den 
undervisningskontext han/hon skapar är trovärdig och genuin. Både som människa, pedagog 
musiker och kulturbärare av afroamerikansk tradition (Johansson 1996, s.34).  
 
I samma tidsanda som den reformerade musiklärarutbildningen tog emot sina första årskullar 
släpptes en sångskola som var tongivande och modern skriver Hellström (2004). En av 
författarna till denna skola var också initiativtagare till att på 1960-talet starta SMI – 
Stockholm Musikpedagogiska Institut. Hon var tongivande på många sätt med nya 
pedagogiska tankar kring upplägg (gruppundervisning bl.a.) och revolterade mot den 
traditionella sångundervisningen. Dels genom att uppföra SMI med Kungliga 
Musikhögskolan som konkurrent med sin mångåriga och tunga konservatorietradition bakom 
sig, och dels som deltagare och pedagogisk expert inom OMUS-reformen (Hellström 2001).  
 
Författarna – Moberg & Uggla – menar i denna skola att man som sångpedagog ska vara 
öppen och nyfiken och våga ompröva sina värderingar, och att den moderna sångpedagogen 
måste kunna ta emot alla slags elever. Forna tiders sångpedagoger var inriktade på elever som 
ansågs vara begåvade nog att sjunga. Så är det inte nu (1984) . Å ena sidan menar 
pedagogerna att alla som vill sjunga ska få göra det – professionella eller fritidssångare. Men 
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å andra sidan är samma pedagoger omedvetna om den värdering som görs mot en elitistisk 
syn på sångundervisning som går att koppla till konservatorietraditionens syn på musikalisk 
begåvning. Under frågan ”kan vem som helst kan lära sig sjunga” blir svaret; 
 

Alla kan bli ”bättre”. Däremot kan inte alla bli ”bra”. Endast några få kan bli ”bäst” 
( Moberg, Uggla 1984, s.10). 

 
Den elitistiska strävan – att bli bäst – går helt i linje med den beskrivning av högre 
musikutbildning som existerade före reformen, och kan återkopplas till det bildningsideal 
Olsson (1993) nämner där bildning å ena sidan är en allmänmänsklig företeelse – till för alla – 
och å andra sidan är några få förunnat.  
 
De flesta sångpedagoger skulle troligtvis avböja att ge en sångelev undervisning i joddling, 
skriver Moberg & Uggla (1984) och finner det märkligt att sångelever inte heller kan få 
lektioner i att sjunga pop eller rock. Anledningen till detta, menar de, skulle kunna bero på att 
sångaren bäst lär sig dessa stilar genom att lyssna och härma. Men om sångaren är intresserad 
av skönsång är inte härmning tillräckligt anser de. Härmningen bör kompletteras av 
medvetenheten om vad och hur man ska göra för att få upp full behärskning av en bestämd 
stil. Och denna medvetenhet får sångaren tillsammans med en sångpedagog. Moberg och 
Uggla diskuterar också vad sång kan vara för något; 
 

Kan man kalla småbarns röstimprovisationer för sång? 
Den som nynnar vid diskbänken, sjunger han? 
Är joddling sång egentligen? 
Sjunger de muhammedanska böneutroparna? (s.9) 

 
Författarna ställer sig också frågan om dessa genrer över huvudtaget ska kallas sång; 
 

Är pop och rock sång?(s.9) 
 
Ovanstående fråga bär på ett ifrågasättande kring afroamerikanska traditionens legitimitet, 
dess konstnärliga värde. Författarna riktar sig till studiecirklar utanför institutionen men 
grundar, i likhet med högre utbildning, sina resonemang på att det är konstmusiken som ligger 
till grund för det som eventuellt ska benämnas ”sång”.  
 

I musikutbildningen har denna musikaliska tradition ansetts ligga utanför det egentliga 
ansvarsområdet. Jazz och framför allt popmusik har haft svårigheter att bli accepterade som 
fullvärdiga musikaliska uttryckssätt i jämförelse med övrig konstmusik. Detta kan bero på att 
jazz och pop har sitt ursprung i annan etnisk och social miljö och medvetet brutit mot vedertagna 
traditionella estetiska och sociala normer (SOU 1976:33, s.38). 

 
Den rytmiska sångpedagogiken är mångfacetterad. Sångpedagogerna har en tung tradition att 
förhålla sig till, och ett öppet fält att utforska. Hellström (2004) ställer i sin intervjustudie 
frågor kring vad som kännetecknar den afroamerikanska sångtraditionen, och hur 
röstforskningen påverkar sångpedagogiken. I sökandet efter det specifika jämförs rytmisk 
sång med klassisk sång, och det som nämns som specifikt, eller som stilmedel för rytmisk 
sång i denna studie är till exempel intonation och användandet av röstens registerskarvar, eller 
förhållandet till den noterade musiken samt olika slags improvisation. Det specifika dock för 
rytmisk sång, med alla dess stilar och undergenrer menar hon, är det personliga uttrycket. För 
att kunna odla detta krävs undervisningsformer som erbjuder frihet och utrymme för 
personligheten att utvecklas. De två olika (en yngre och en äldre) generationernas rytmiska 
sångpedagoger i studien har konfliktfyllda relationer till lärarrollen. Den består dels i att 
kunna förmedla sångteknik lämpad för rytmisk sång utan att påverka eller styra sångarna åt 
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något visst håll eller ideal, och dels att göra detta utan att tappa sambandet med musiken och 
utan att krympa utrymmet för lust och frihet. Ingen av informanterna refererar till 
röstforskning som grund för sin egen yrkespraktik. 
 
Det framkommer i Olssons (1993) intervjuer att den mest traditionella formen av 
sångundervisning som föredras av både studenter och lärare inom högre utbildning är den 
enskilda. Denna exklusiva undervisningsform försvaras även i dag – 20 år senare – i hög grad 
av undervisande lärare på institution, men kan också härledas till mästare - lärling traditionen.  
Sedan intervjuerna 1993 har det studentcentrerade lärandet stått i fokus i högre utbildning, 
och med den enskilda lektionen vill ledning och pedagoger garantera att det är studenten och 
dess behov som står i centrum. Men det kan lika gärna bli så att det blir läraren/mästaren som 
står i fokus med den makt det kan innebära att planera, göra urval och värdera (Hanken 2008, 
s.126). Jag vill se närmre på den rytmiska sångpedagogens utmaningar och krav i den 
enskilda sångundervisningens kontext, men före det fokuseras betydelsen av sång -
undervisningens språk och terminologi.  
 
Språkets och terminologins betydelse 
Utan språk finns det ingen kultur och utan kultur ingen social gemenskap. Språket artikulerar 
verkligheten och ger en tolkning åt världen. Utan språk kan inte heller en ny tradition bäras 
fram, eller överföras till nästa generation (Rolf 1991).  
 

Språket låter individen forma en verklighetsbild och göra verkligheten begreppsligt hanterbar. 
Språket artikulerar verkligheten. Olika språk är olika kulturers svar på behovet att artikulera 
verkligheten (s.24). 

 
Inom den rytmiska sångpedagogiken har pedagoger och studenter i årtionden lånat 
terminologi från den klassiska traditionen, vilket skulle kunna förklara den långsamma 
utvecklingen av den rytmiska sångundervisningen och dess låga status inom högre utbildning. 
Rolf (1991) har studerat Polyanis begrepp och teorier kring kunskap, och knyter an det till 
tradition, utbildning, forskning och professionell kunskapsutveckling. Det är med språket 
individen formar en verklighetsbild och språket knyter samman människor inom olika 
kulturer och traditioner.  
 
Polyani beskriver vidare att språkliga uttryck också innehåller mer än vad upphovsmännen 
avsåg, och att det vid sociala behov eller förändringar i verkligheten kan komma att uppstå 
förändringar och nya begrepp utvecklas. Detta kan ske över lång tid, eller förändras gradvis 
under generationer (s.23). De förändringar som skett inom sångundervisningen tar sig i slutet 
av 1990- talet uttryck i en ny terminologi som inte längre bär på kopplingar till den klassiska 
traditionen.  
 
I sångpedagogiken kommuniceras förutom kroppslig och röstlig förebildning även blomster-
språk och sångterminologi (Bergman & Svedung 2007). Att arbeta med rösten som 
instrument – placerat inuti kroppen – innebär att ett av sinnena (synen) utesluts. Till sin hjälp 
tar sångpedagogerna det som benämns ”blomsterspråket”. Detta baseras på det självupplevda, 
och inte på något vetenskapligt dokumenterat muskelarbete. Syftet är dock att få sångaren att 
känna igen eller upptäcka ett visst röstljud eller inställning. Till skillnad från att använda 
medicinskt korrekta termer i beskrivningar av fysiologiska skeenden i samband med 
sångaktivitet, tar man metaforer och bildliga förklaringar till hjälp. Sångpedagogen kan säga 
något i stil med ” tänk dig att du är ett stuprör, där luften strömmar rakt upp”, för att förmå en 
elev att inta en bra hållning (Bergman & Svedung 2007).  
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Klassisk sångpedagogik har lagt grunden för den terminologi sångpedagoger använder för att 
kommunicera sin kunskap om rösten. Vissa begrepp beskriver inställningar av röstens rörliga 
delar – och kan appliceras på vilken stil som helst, men vissa av begreppen såsom till exempel 
”huvudklang”, är direkt kopplat till klassisk sång. Här har det under många år – inte bara 
inom den rytmiska sångpedagogiken utan även inom klassisk sång – varit svårt att enas om en 
terminologi (Rösttermer 1996, Zangger Borch 2008). Kanske på grund av 
sångundervisningens natur – att den historiskt sett har burits muntligt, och med införlivat 
blomsterspråk ändå kunnat nå framgångar tekniskt – eller kanske beroende på 
sångpedagogernas ”professionella frihet”?  
 

Det är i själva verket möjligt för lärare i många typer av skolor att verka parallellt på grundval 
av helt olika praktiska teorier utan alltför många konflikter dem emellan, eftersom det är en 
accepterad del av kodex att lärare skall ges ett stort mått ”professionell frihet” i sitt arbete. För 
eleverna kan emellertid en sådan skillnad mellan praktiska teorier hos deras lärare vara ett 
utomordentligt enerverande inslag i deras skolvardag. Det är nämligen de som – beroende på 
skillnader i ”praktiserad” teori- alltid måste anpassa sig till skillnader i praktiken (Handal & 
Lauvås 1982). 

 
För att utveckling och lärande ska kunna ske inom ett ämne – i detta fall sång – är det 
önskvärt att sånglärare och sångstudenter kan kommunicera kring ämnet med gemensam 
terminologi. En annan förutsättning för lärande är att lärare och elev kan kommunicera. 
Inte bara kring sångfysiologiska aspekter, utan i ett relationellt samspel knutet till dagsform, 
elevens önskemål och social kontext. Om vi har en syn på lärande som kommunikation förstår 
vi också att allt lärande äger rum i ett socialt sammanhang där samspel mellan aktörerna 
präglar lärandet (Ferm 2007). I sångundervisningen är sångpedagogen både mottagare och 
responsgivare i detta samspel. Det kan röra sig om musikalisk respons som medmusiker på 
lektionen eller verbal respons knuten till rösten och/eller konstnärlig respons. Att inta en ”god 
hållning” som pedagog blir en slags indirekt respons till sångeleven. En form av spegling på 
kroppshållning, eller ”ett sätt att hålla sig själv” när man sjunger.  
 
Jag vill presentera några olika former av respons och vilka förutsättningar som krävs för att 
kunna ge sådan. Utvärdering och värdering är också en form av respons och bör omnämnas i 
den sångpedagogiska verksamheten.  
 
Sångpedagogens enskilda undervisning 
Det kan vara ett ensamt och ansvarsfullt arbete att vara sångpedagog. En sångpedagog har 
liksom läkare, socionomer och psykologer det gemensamt att de tar många viktiga beslut och 
gör många olika val varje dag. Ibland under tidspress, och med olika hänsyn till eleven och 
situationen. Det specifika är att detta är yrken som utövas i förhållande till en ”svagare part” i 
behov av hjälp, samtidigt som den yrkesutövande har stor frihet med hänsyn till hur den väljer 
att utöva sitt yrke, samtidigt som det är lite insyn i verksamheten (Hanken 2008). 
 

Relationen lärare - elev kommer alltid att vara asymetrisk, makten är alltid ojämnt fördelad 
oavsett hur vuxen eleven är, eller hur vänskaplig eller jämlik relation man än tycker att man har 
(s.125). 

 
Inom afrogenren, med ensemble som sångarens kontext, kan det vara viktigt att sång-
pedagogen själv har erfarenhet av vilka utmaningar som kan uppstå för en sångare i 
ensemblesituationen. Den enskilda sånglektionen kan kopplas till studentens erfarenheter från 
ensemblen genom att pedagogen och sångaren lyssnar på inspelningar från repetitioner 
tillsammans. Därefter kan de gemensamt bestämma övningar och mål som främjar sångarens 
utveckling, och hjälper denne att klara av sin ”verklighet”. 
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Den enskilda undervisningsformen har både för- och nackdelar för afrosångämnet. Ensam med 
läraren kan eleven i lugn och ro utforska sin röst och dess möjligheter. Samtidigt är det flera 
musikstilar inom afrogenren där man måste höra sångaren i en situation med ett band för att man 
rätt ska kunna hjälpa och stödja sångaren (Hellström s.74). 

 
En sångpedagog bör förutom kännedom om instrumentet rösten även ha god pedagogisk 
insikt, menar Arder (2003). De olika faktorer som styr hur undervisningen artar sig är inte 
endast ”sångfunktionella”, och förutom god kännedom kring den egna rösten krävs förmågan 
att kunna känna igen sig i andras röstliga problem och förmågan att ge råd och vägledning till 
var och en elevs speciella förutsättningar. Att kunna bygga sin verksamhet utifrån en 
didaktisk plattform och kunna anpassa mål och svårighetsgrad till de olika sångarnas enskilda 
behov är några av kompetenserna hon lyfter fram, liksom att kunna planera, genomföra, och 
utvärdera sin egen verksamhet. Eftersom varje människa är unik bygger den också sin egen 
kompetens utifrån de utmaningar den står inför. Här lyfter Arder fram vikten av den enskilde 
pedagogens syn på sig själv som människa och pedagog och kopplingen till hur detta formar 
lärandet och undervisningen. Pedagogens medvetenhet kring förhållningssättet till den egna 
pedagogiska verksamheten är direkt kopplat till elevens/studentens lärande (Arder 2003). 
 

Eftersom sångelever inte är någon homogen grupp, ställs det naturligtvis olika krav på den som 
undervisar. Elevens lärande är direkt kopplat till pedagogens kunskaper och förhållningsätt till 
sin musikpedagogiska verksamhet. Människan bakom pedagogen – med känslor, värderingar 
och självinsikt – kan komma att prägla undervisningen (Arder 2003). 

 
Hellström (2001) understryker, likt Arder, att den enskilda sångundervisningen bär på 
särskilda krav och utmaningar. Hon nämner särskilt de psykologiska faktorer som en sångare 
kan komma i kontakt med i arbetet med att till exempel identifiera och lösa upp spänningar. 
Interaktionen i det sångpedagogiska rummet beskrivs som mer intim än annan 
instrumentalundervisning. De gånger sångaren lämnar ”det kända” för att vinna nya 
erfarenheter genom att till exempel testa nya röstljud, volymer eller omfång kan bidra till att 
sångaren känner sig utelämnad eller generad. (Jämför detta med till exempel en pianist som 
utforskar en ny fingersättning.) Förväntningarna och utmaningarna i en sådan process kan 
vara stora – både för sångare och pedagog.  
 

Allt lärande innebär en utmaning och ibland en smärtsam process då man måste ta sig igenom 
svårigheter och motstånd för att uppnå nya mål och erövra ny kunskap. I sångundervisningen 
kan de psykologiska faktorerna stå i fokus på ett påtagligt sätt, exempelvis då man söker lösa 
spänningar i kroppen, jobba med andningen och med den personliga rösten (Hellström 2001). 

 
Hellström beskriver vidare att långvarigt arbete kan leda till att nära relationer uppstår och att 
sångaren kan uppleva att känslolivet genom musikaliska uttryck lektion efter lektion 
exponeras. I denna exponering är sångstudenten beroende av lärarens vägledning för att 
komma vidare i sin utveckling, menar Hellström. Det är viktigt att pedagogen/läraren är 
medveten om att det kan vara så, och inte missbrukar detta förtroende som den enskilda 
instrumentalundervisningen av sin natur bygger på (Hanken 2008 s.126). Lika viktigt är det 
att läraren/pedagogen är den som tar det största ansvaret i att sätta gränser. Att man som 
lärare/pedagog vet var de yrkesetiska gränserna går. Det är vanligt att (sång)pedagogen möter 
människor som har problem och kriser i sina liv, och det kan hända att pedagogen känner 
behov av att försöka hjälpa. Det är viktigt att förstå hur långt den egna kompetensen sträcker 
sig, och att pedagogen inte utger sig för att vara psykolog eller socionom vid ett sådant 
tillfälle (s.131).  
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En sångpedagogisk kompetens kan vara att utveckla intuitionen för att kunna ”få loss” sina 
sångelever. Det är särskilt viktigt då att förstå vad musiken kan väcka hos den enskilde 
eleven, och agera utifrån detta. Inte som terapeut, utan med syfte att hjälpa sångaren att 
utvecklas (Sundin 1988, s.108). För att pedagogen ska lyckas med sitt förmedlingsarbete är 
det viktigt att han/hon inser betydelsen av att lära känna sig själv. Hur vi kommer till 
självinsikt är en filosofisk frågeställning, men det finns några faktorer som kan generera 
”tillväxt” hos en (sång)-pedagog; 
 

Mod och viljan att utvecklas, tron på att man kan ändra sidor hos sin personlighet, öppenhet och 
perceptionsförmåga att ta emot signaler från omvärlden (Arder 2003 s. 95). 

 
Arder (2003) understryker att sångpedagogens utveckling går parallellt med den personliga 
utvecklingen. Dessa faktorer – mod, öppenhet, perceptionsförmåga – hjälper pedagogen att bli 
mottagare i kommunikationen med den sångare som just då befinner sig tillsammans med 
pedagogen i det enskilda rummet. Läraren har i detta samspel stort ansvar för hur respons tas 
emot och ges till den enskilda individen. Att vara nyfiken är ett förhållningssätt som 
pedagoger kan använda sig av för att sätta sig in i den andres situation och kunna byta 
perspektiv (Ferm 2007). Den enskilda sångundervisningen kräver många olika 
lärarkompetenser. 
 

Lärarkompetens innebär inte bara att ha god förmåga att undervisa och lära andra, utan även att 
ha kunskap om vägar och möjligheter till fortsatt eget lärande (Lendahls & Runesson 1996). 

 
Sångläraren/pedagogen har även ett professionellt ansvar i att reflektera över – men också 
utvärdera – sin egen yrkespraktik. 
 
Utvärdering och respons i sångpedagogisk verksamhet 
Utvärdering i musikpedagogisk verksamhet är viktig för både lärare och elev. Den hjälper 
eleven/studenten att medvetandegöra sina styrkor och svagheter och söka rätt satsningar i 
läroprocessen. Om läraren vill agera professionellt innebär det att han/hon är villig att 
analysera och se på sin egen verksamhet för att kunna justera, korrigera eller förbättra och 
vidareutveckla sin egen yrkespraktik. Målet med utvärderingen, menar Arder, bör dock alltid 
vara att kunna tillgodose elevens behov (Arder 2003, s.93-94). 
 

Utvärdering av egen undervisning är en hjälp för pedagogen att anpassa undervisningen efter 
elevens förutsättningar för lärande . Oavsett om utvärderingen är målrelaterad, individrelaterad 
eller läroprocessorienterad, så är den menad att pågå kontinuerligt, och det är elevens utbyte av 
undervisningen som ska stå i fokus (s.90). 

 
I musikpedagogisk verksamhet förekommer tre olika former för utvärdering, menar Arder 
(s.91). Dels den formativa, den där pedagogen har en egen dialog kring hur undervisningen 
artar sig. Den andra typen av värdering är den summativa. Det är en utvärdering av 
undervisningsresultatet – såsom vid slutet av en kurs – en examen. Som komplement brukar 
också diagnostisk värdering förekomma, varvid elevens förutsättningar för lärande värderas. 
Utifrån denna värdering kan till exempel mål, metoder och arbetssätt planeras. Samtliga 
former är aktuella i sångundervisningen. Den diagnostiska värderingen innehåller till exempel 
den röstanalys som ibland görs med eleven/studenten. Den formativa utvärderingen kan ske 
mitt under pågående lektion i det att läraren/pedagogen försöker fånga upp elevens/studentens 
signaler till exempel. 
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Att använda respons – med kollegor, eller mellan lärare och student – kan också vara ett sätt 
att hantera den egna lärandeprocessen. Ferm (2007) beskriver i sin rapport olika slags respons 
som pedagogiskt verktyg:  
 

Vi har alla ansvar för hur vi inverkar på varandras läroprocesser, men det största ansvaret har 
lärare, för hur de ger respons till sina studenter, hur de verkar som förebilder vad gäller 
responsgivning, samt hur de guidar sina studenter att ge respons till varandra (s.3). 

 
I sångundervisningen är kunskapsutvecklingen en process med in- och utifrån perspektiv. Den 
egna unika upplevelsen av det som sker i kroppen och rösten, tillsammans med den yttre 
speglingen från t.ex. människor, inspelningar eller annan återkoppling, bidrar till att sångaren 
lär känna sig själv (Norberg 2010). Sångpedagogen är både mottagare och responsgivare i 
denna process. Den respons som ges bör vara motiverad. Värderingar grundade på 
sångpedagogens eget tycke eller smak såsom till exempel ”snyggt” eller ”jättefint” leder inte 
till reflektion eller ny medvetenhet och därför inte heller till ny handling mot avsett mål (Ferm 
2007). Sångpedagogen bör utveckla sin empatiska förmåga för att kunna ge respons. Med 
empati menas ungefär ”omedelbar förståelse för en annan människa”, och både som 
mottagare och responsgivare är det nödvändigt att sångpedagogen anpassar sig till den 
rådande situationen. Att lyssna aktivt, både på röstproduktion och den verbala 
kommunikationen, är en förutsättning för att kunna ta emot eller ”ställa in” på elevens behov. 
Det kan naturligtvis också vara så att det som inte sägs bör noteras eller ”höras”. Att lyssna 
aktivt kan sägas vara det vi uppfattar utifrån. Empati och intuition är förmågor/egenskaper 
som kan hjälpa sångpedagogen att höra eller uppleva någon annan inifrån (Arder 2003). 
 
Slutligen vill jag också nämna betydelsen av den kollegiala responsen (sång)pedagoger 
emellan. Med många timmar i det enskilda undervisningsrummet, med det etiska och 
moraliska ansvar det innebär är det viktigt att sångpedagogen har ett stöttande kollegium. Att 
utvärdera och reflektera över sin egen yrkesverksamhet är en stor uppgift. Kompetens- 
utveckling och en genomtänkt personlig värdegrund kan fungera som en slags moralisk 
kompass i yrkespraktiken och är ett stort och kanske livslångt åtagande. En av förut -
sättningarna för detta livslånga lärande är att det också finns ett kollegium som är öppet för att 
diskutera yrkesetiska frågor (Hanken 2008 s.132).  
 
Från utvärdering och respons tar jag steget till de sångskolor som i dag är tongivande på 
många olika nivåer i utbildningssammanhang. Dessa skolor är ofta förekommande i 
referenslistor bland studenters och pedagogers undersökningar och kurser. Det erbjuds också 
fortbildningskurser i anslutning till skolorna. 
 
Något om 1990-2000 talets tongivande skolor - Zangger Borch & Sadolin  
Med nya pedagoger kommer nya idéer kring terminologi, upplägg och innehåll i den rytmiska 
sångundervisningen. Det är dock inte de utexaminerade afrosångpedagogerna sprungna ur den 
reformerade högre utbildningen som utmanar traditionerna i sångundervisningen – det är 
sångskolor och personer knutna till egna företag och fria verksamheter. Så här skriver 
Bergman & Svedung (2007) om Stora Sångguiden, sånglitteratur som utmanar traditionerna; 
 

Jag köpte hans bok när den kom ut. Många saker är väl självklara, men han är den första som har 
satt det på pränt. Det är jättebra. Så bara för den sakens skull, kanon. Vi är för dåliga på det, alla 
sångare och sånglärare. Vi publicerar oss för dåligt. Det är synd (Bergman & Svedung 2007). 

 
Stora Sångguiden innefattar ”moderna” övningar inramade i populärsångarens kontext med 
ackordsanalys i olika stilar. Medföljande CD garanterar att övningarna kan utföras på ”rätt 
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sätt” och kan också skola och inspirera lärare och sångpedagoger att skapa egna övningar med 
dessa klingande exempel som mall. Denna bok är ofta förekommande i referenslistan bland de 
kurser som undervisande pedagoger på högre utbildning ger (Hellström 2004). 
 
De två andra tongivande skolorna är skapade av pedagogerna Jo Estille och Cathrine Sadolin. 
Estille har inspirerat Sadolin, och finns omnämnd i hennes referenslitteratur. Det 
förekommer att pedagoger utbildade i Estilles sångmetodik är inbjudna till Sadolins 
seminarier på Complete Vocal Institute. Likheterna mellan Estill och Sadolins sång-
metodiska idéer består i att de delar in rösten i funktioner eller röstkvalitéer, och inte i register 
som är den traditionella indelningen av rösten. Estill har forskat i logopedi och kallar sin 
teoretiska del för Estille Voice Model, och den praktiska delen för Estill Voice Craft, eller 
Estill Voice Training System (EVTS). Sadolin har gjort röstanalyser på artisters röst-
användning och sedan delat in dessa i fyra olika funktioner. Forskningen sker genom att dessa 
teorier prövas av de sångare som studerar denna sångteknik, och sångtekniken utvecklas och 
uppdateras årligen. Tekniken benämns Complete Vocal Technique, förkortat CVT. Det finns 
en slående likhet mellan dessa förkortningar och begrepp. Det som skiljer EVT och CVI åt är 
dels längd på utbildning, men också graden av tillgänglighet. Som student hos Estill krävs 
examina för att få undervisningslegitimation inom skolan. Forskningsrön eller metoder inom 
EVT´s är inte tillgängliga på internet, emedan CVT bygger en del av sin pedagogik på just 
denna tillgänglighet.  
 
 
Dessa olika skolor blir jämförda av Liljeland; 
 

När det gäller funktionerna använder Sadolin sig mycket av bildspråk för att beskriva dessa. Inte 
alls i samma utsträckning beskriver hon vad som händer fysiologiskt. För övrigt skulle jag inte 
vilja beteckna hennes indelningar av rösten i funktioner som ett originalbidrag. Jo Estill har 
publicerat sina indelningar av rösten - några år före Sadolin, ska tilläggas – och de är snarlika 
Sadolins. Men Estill kallar dem inte för ”funktioner” utan ”kvalitéer”. Till skillnad från Sadolin 
förklarar hon dem noggrant, både ur fysiologisk och teknisk synvinkel. Jag frågar mig 
överhuvudtaget vad som är så nytt och kontroversiellt med hennes bok? Eventuellt är hennes 
genomgång av ljudeffekter originalbidrag, men även här tror jag att Jo Estill förekom henne. 
Men detta kan jag bara verifiera via min handledare under VFU:n som genomgått Jo Estills 
kurser. Hennes undervisningsmaterial är inte offentliga. (Liljeland 2008). 
 

Med VFU menas verksamhetsförlagd utbildning och syftar till den praktik studenterna gör 
inom högre utbildning som blivande musiklärare/sångpedagog.  
 
Här kommer jag mera ingående att presentera Daniel Zangger Borch och Cathrine Sadolin 
samt deras bidrag till utvecklingen av sångmetodiska traditioner.  
 
Daniel Zangger Borch – Vokalist, Stora Sångguiden och Sång inom 
populärmusikgenren 
På 1990-talet examinerades den första generationen musik- och instrumentallärare med 
rytmisk sång som inriktning/fördjupning. Själv arbetade jag vid denna tiden som sångpedagog 
i studiecirkel och kom i kontakt med Vokalist (1994) som studieförbundet hade köpt in, och 
som också var en av de första sångskolor jag läst med inriktning på afroamerikansk genre. 
Där skriver Zangger Borsch (1994) inledningsvis att rösten är ett komplicerat instrument och 
att det finns många olika teorier om vad som är rätt och fel. Han skriver vidare att de olika 
teorierna är knutna till den aktuella sångpedagogens musikaliska inriktning. Detta uttalande 
kopplar jag till den professionella frihet som pedagoger anse sig ha i sin yrkesverksamhet – 
och som kräver stor anpassningsbarhet av eleverna (Handal & Lauvås 1982). Det kan vara 
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relevant att i detta sammanhang också nämna Borchs beskrivning av tonbildning och register. 
Han beskriver att stilen rock ”föredrar oftast en energisk ton med mycket röst” (s.9), samt att 
det finns lika många röstregister som det finns människor, vilket är en begreppsförvirring 
eftersom alla människor har samma indelning av rösten i generellt sett tre till fem register.  
 
På många sätt var denna skola före sin tid- eller rättare sagt en förväntad reaktion på den 
reformation som skedde 10 år tidigare i högre utbildning. Om jag kopplar Vokalist till 
kreativitetsidealet, folklig tradition och afroamerikansk tradition enligt Olsson (1993), 
Rostvall & West (1998) och Sundin (1995), hittar jag följande gemensamma nämnare; 
 

• Personlighetsutvecklande pedagogik- uppmuntrar till utveckling genom inspiration, 
men vill att sångaren ska undvika att jämföra sig med andra och värna om sin egen 
personliga stil 

• Personlig tonbildning - hitta en egen röst med eget sound  
• Lärandet sker utanför institution - sånghäfte och medföljande instruktionsvideo 
• Studenten aktiv och skapande 
• Ingen kontroll av begåvning - Det finns inte angivet några förbehåll kring 

förkunskaper 
• Musikalisk helhet - övningarna är musikaliskt traditionsbundna 
• Härmning 

 
Elva år senare (2005) ges Stora Sångguiden med samma författare/sångpedagog ut. Boken 
ingår också i den avhandling som kom 2008. Sång inom populärmusikgenrer är en 
konstnärlig avhandling, och alltså inte någon musikpedagogisk forskning. Denna avhandling 
baseras på fem olika delarbeten varav ett (nummer fyra) är Stora Sångguiden. Övriga delar 
behandlar sångarens formanter, begreppet distortion, fonation och resonans i olika genrer. 
Författaren har också spelat in en CD-skiva där han gestaltar sitt sångliga uttryck. 
 
Sadolin och Complete Vocal Institution - Complete Vocal Technique 
1996 kom jag för första gången i kontakt med en bok som hade titeln Rough Ready and Able. 
På de medföljande videokassetterna finns det övningar och instruktioner kring några olika 
röstljud indelade i ”funktioner”. Cathrine Sadolin heter författaren, och på videon deltar 
hennes sångelever. Jag får ta del av övningar och röstljud som inbegriper de röstljud jag hört 
sångare göra i olika genrer.   
 
Boken, som skulle komma att reformera mycket av de nordiska ländernas sångpedagogik och 
utgångspositioner vad gäller röstanvändning inom afroamerikansk tradition, kom ut i sitt 
första exemplar 1996. Själva utgångspunkten – att se på instrumentet sång som något 
vardagligt – upplever jag som en av de radikala skillnaderna i jämförandet med andra 
sångskolor. 
 

Sång är inte svårt. Rösten är inte ett sådant komplicerat instrument, som många tror. Det är ett 
instrument som alla har och använder varje dag. Naturligtvis kräver det övning om du vill bli 
professionell, men om man vet hur rösten fungerar, och utgår ifrån röstens naturliga funktioner 
och utvecklar dessa, då kan man lära sig det mesta (Cathrine Sadolin, 2006). 

 
Med denna utgångspunkt blir det möjligt att koppla sångpedagogiken till den folkliga 
traditionen (Rostvall & West 1998) genom att synen på lärande ligger inom räckhåll oavsett 
begåvning. Sadolin utgår ifrån att rösten är ett instrument som alla har – och att bildningen då 
kan vara allmänmänsklig – till för alla. Sadolin (1996) tar i sin bok upp utvecklingen av det 
hon kallar rytmisk sång. Sångare skrek sig hesa på scenen för att göra sig hörda men sedan 
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mikrofonens o ljudanläggningens intåg möjliggjordes fler valmöjligheter för sångaren. 
Sångare arbetade själv fram sina olika tekniker, varav vissa var skadliga för rösten. Det fanns 
en konflikt i att ”låta skola” sin röst eftersom den rytmiska sångaren inte ville gå miste om sin 
särprägel. Sadolin menar också på att många klassiska sångare haft röstproblem genom åren, 
men ändå ansetts ha valt ”den enda riktiga hälsosamma vägen” med sin klassiska skolning.  
 
Sadolins (1996) upplägg för inlärning av röstens olika ”funktioner” hjälper sångare att 
definiera sin egen sångteknik och röstanvändning genom röstanalys. Hon tar helt avstånd från 
den traditionella sångpedagogiken, att dela in rösten i register, och väljer istället att se på ett 
register som ett fast tonområde så som på till exempel ett piano.  
 

Det är en grundläggande drift hos människan att beteckna saker i omgivningen och därmed 
bringa ordning i kaos. Vi har kommit överrens om att kalla ett föremål för ”stol” och ett annat 
för ”bord”. När vi vet vad en sak eller företeelse ”är” kan vi benämna den, hantera den, visa för 
andra vad vi menar, sortera in den i fack och skilja den från andra saker som den inte liknar eller 
vice versa. Men benämningar fungerar också begränsande för tanken. Begreppen och termerna 
ger oss ett bestämt synsätt, en referensram, en världsbild (Lilliestam 2002). 

 
Registerindelningen som vållat stor förvirring bland sångare och sångpedagoger lyfts nu bort 
och därmed också tankens begränsningar kring just indelningen av rösten i olika register. Jag 
vet inte hur många sångstudenter eller studenters elever jag sett och hört, som i övningar ofta 
stoppar sig själv och frågar var någonstans i sitt omfång (och i sina register) de befinner sig. 
Det tornar upp sig som ett stort staket; nu måste jag snart byta register, och fokus ligger på 
problem istället för flow (Linder & Mortensen 2009). Sångarna är medvetna om det som i 
sångpedagogiken benämns som ”skarvar” och syftar till den sista tonen på ett register och den 
första på ett annat. Det kinestetiska – att kunna känna sina muskelrörelser genom att lyckas 
göra rätt – hindras av den mentala spärren och den begränsning registret som världsbild ger. 
Arbetet blir längre och svårare (Vennard 1967, Brown 1996, Arder 2003). 
 
Sångpedagogiken kring Complete Vocal Technic bygger på att sångaren införskaffar boken 
med samma namn och gör en instudering på egen hand av de olika funktionerna. De fyra 
olika funktionerna är neutral, curbing, overdrive och edge. Med boken följer ett webbaserat 
röstbibliotek – ljudfiler med många hundra klingande exempel som syftar till att hjälpa 
sångaren att definiera de olika funktionerna. Efter detta steg kan sångaren söka till en 
introduktionskurs tillsammans med andra deltagare från olika Nordiska eller Europeiska 
länder. Efter denna introduktion kan sångaren söka bland ett kursutbud på CVI – Complete 
Vocal Institute. Boken är på sätt och vis ett levande material som uppdateras av de som går 
kurserna och håller igång en levande debatt i olika slags forum. Undervisning på kurser och 
seminarium bedrivs i grupp.  
 
Röstens olika funktioner är tänkta att appliceras på såväl opera som hårdrock. 
Sångpedagogerna på CVI tar utgångspunkt i sångarens önskningar, och alla slags röstanalyser 
kan göras på plats. Sångeleverna tar en aktiv roll och agerar självständigt genom instudering 
av funktioner och de grundprinciper som föreskrivs. (Öppet svalg, Stöd, Ingen framskjuten 
käke eller spänningar i läpparna)(Sadolin 2006). Det går att koppla denna skola så väl till 
folklig tradition som till kreativitetsidealet. Sadolins forskning innefattar bl.a. hur rösten 
påverkas av det som i hennes indelning kallas för ”effekter”. Denna forskning finns tillgänglig 
på You Tube – och kan anses tillhöra allmänheten.  
 
Enligt min erfarenhet finns ett visst motstånd i kollegiala samtal kring införandet av denna 
sångskola (CVI) i högre utbildning. En inställning som grundar sig på att innehållet inte anses 
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vara beforskat. Denna skepsis går i sin tur att koppla till traderingsidealet och den borgerliga 
traditionen (Rostvall & West 1998, Olsson 1993) med inbyggda värderingar kring vad som 
anses vara konst – eller forskning. Det förhållningssätt som sångpedagoger haft gentemot 
varandra har inte heller präglats av nyfikenhet eller öppenhet. Viljan att lära av varandra – 
nyttan av lärarlaget – har inte varit tongivande (Arder 2003 s.58). Däremot har många av de 
utexaminerade rytmiska sångpedagogerna välkomnat dessa nya skolor i sin 
kompetensutveckling. 
 
Det är 30 år sedan den högre utbildningen i musik reformerades i Sverige och det är drygt 
tjugo år sedan den första generationen musiklärare med inriktning mot rytmisk sång fick 
anställningar i olika skolformer. Undersökningen syftar till att ta reda på vilken utveckling 
och förändring som har skett under denna tidsperiod för några av pedagogerna i denna 
yrkeskår. 

METODOLOGISKT RESONEMANG 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för och beskriva mitt tillvägagångssätt och mina 
val av metoder samt koppla dessa till undersökningens vetenskapliga grund. Mina antaganden 
kring – och syn på – kunskap, vetenskap och relationer i den sociala världen kommer att ligga 
till grund för hur jag motiverar, men också har utformat undersökningen.  
 
Det är omöjligt att definiera kunskap utan att relatera till filosofin och humanvetenskapen. 
Den postmodernistiska konstruktionismen tar utgångspunkt i människans livsvärld och utgår 
ifrån att kunskap konstrueras i relationer mellan människor, eller mellan människor och deras 
livsvärld. I den kvalitativa forskningsintervjun byggs relationell kunskap upp genom samtalet 
(Kvale 1997). Människor – i det här fallet sångpedagoger – berättar historier om sina liv, och 
denna narrativa kunskap upprätthåller kollektivets (sångpedagogernas) gemensamma värden 
(s.46 ). Dessa gemensamma värden och berättelser som framkommer ger mig tillgång till 
informanternas konstruktion av deras levda värld genom deras språkliga uttal. Meningen 
bakom dessa uttalanden är beroende av kontexten, i detta fall den enskilda 
sångundervisningens specifika kontext för rytmiska sångpedagoger. Denna muntliga diskurs  
omvandlas till texter, och dessa utsätts för en hermeneutisk tolkning, i syfte att vinna giltig 
och gemensam förståelse av en texts mening (s.49). 
 
Hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell 
verksamhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta 
meningen, för att upprätta gemensam förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och 
allmänt i syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta 
och fördjupas (Kvale 1997). 
 
Metod och Urval 
För att kunna besvara syftet med undersökningen valde jag att utforma den så att jag fick 
tillgång till sångpedagogers verklighet och livsvärld för att låta deras beskrivningar av den 
komma till uttryck. Postenkäter med öppna frågor var den metod jag använde för att kunna 
göra ett första representativt urval. De informanter som valdes ut hade gemensamt att de 
delgav rika och uttrycksfulla berättelser kring sin yrkespraktik och personliga och 
pedagogiska utmaningar. De visade på vilja att kommunicera kring sina personliga och unika 
erfarenheter. Tre kvinnliga sångpedagoger med olika geografisk spridning – från södra till 
norra delarna av Sverige – blev utvalda att representera yrkeskåren rytmiska sångpedagoger 
med erlagd musiklärarexamen och sång som huvudinstrument under 1990-talet. Eftersom 
studien inte syftar till att undersöka genusperspektivet inom sångpedagogisk verksamhet 
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borde jag kanske lämna det hän, men det faktum att det mestadels är kvinnor som söker sig 
till högskoleutbildningar inom rytmisk sång gör att dessa tre sångpedagoger mycket väl skulle 
kunna spegla och representera lärarkåren (Hellström 2004). Den kunskap jag som resenär 
söker hos dessa utvalda representanter är deras unika och personliga erfarenheter, upplevelser 
och berättelser. 
 
Genom enkätundersökningen fick jag tillgång till uppgifter som beskrev sångpedagogernas 
arbetsuppgifter, anställningstid och ort. Enkäterna hjälpte mig att göra ett första, för studiens 
syfte, representativt urval. De öppna frågorna, visade det sig, lämnade utrymme för deltagarna 
att lämna personliga och detaljerade berättelser. Det är också dessa enkäter som ligger till 
grund för hur intervjufrågorna i ett senare skede strukturerades upp. Enkäten, som lämnar 
informanten utan mellanmänskligt möte, beskrivs som anonym och har därför sina 
begränsningar (Kvale 1997). Dessa begränsningar kan vara att det inte ges utrymme för allt 
för komplicerade frågor, och det finns inte heller möjlighet till följdfrågor (Ejlertsson 2005). 
Ordet enkät kommer från franskan, och betyder ordagrant rundfråga, så i den meningen är 
även intervjuer enkäter (Trost 2007). För att komma åt informanternas konstruktioner av 
deras levda livsvärld – vilket jag får genom deras språkliga uttal – valde jag sju år senare 
(2010) djupintervju som metod. 
 
Forskningsintervjun beskrivs som en ”mellanmänsklig situation”, ett samtal mellan två parter 
med ett gemensamt intresse för ämnet, som i detta fall är rytmisk sångundervisning med dess 
särart och kontext. Intervjun söker beskriva och förstå meningen hos de centrala teman som 
framkommer hos den intervjuade och Kvale (1997) uttrycker att syftet med kvalitativ intervju 
är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka dess mening (s.117).  
Han nämner vidare två olika metaforer kring intervjuarens förhållningssätt till 
kunskapsbildning – malmletaren och resenären. Resenären vandrar i ett landskap eller 
besöker specifika platser för att samtala, konversera (vandra med) den lokala befolkningen, 
för att få tillgång till deras berättelser och livsvärld. Kvalitativa beskrivningar av de 
skildringar resenären tar del av rekonstrueras som historier som ska berättas vidare. Både 
resenären och informanten kan förändras och utvecklas genom denna resa och dessa samtal 
(s.12), och det är i denna beskrivning jag kan känna igen mitt eget förhållningssätt som 
forskare i denna studie.  
  
Genomförande 
År 2003 skickade jag efter telefonkontakt ut enkäter till åtta afrosångpedagoger som efter sin 
examen sökt och fått anställningar vid olika skolor/arbetsplatser. Frågorna rörde 
informanternas egen bakgrund och utbildning samt hur de såg på den i relation till aktuella 
arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Även sociokulturella, relationsrelaterade frågor kring 
samarbete, respons och feedback togs upp (se bilaga).  Sex av dessa enkäter skickades tillbaka 
till mig med beskrivningar av arbetsuppgifter, erfarenheter och upplevelser av att vara 
yrkesarbetande sångpedagoger inom rytmisk sång. Med dessa enkäter och dess innehåll som 
utgångspunkt blev tre pedagoger särskilt intressanta för min undersökning eftersom de visade 
stor vilja till att kommunicera sina erfarenheter kring yrkesverksamheten och gav rika 
beskrivningar av sina personliga upplevelser. Dessa kontaktades år 2010 för intervju. 
 
Kontakt för intervjubokning togs via mail. Telefontid avtalades, och vid telefonkontakt 
informerades informanterna om att enkäterna från 2003 låg som utgångspunkt för intervjun. 
Intervjuerna genomfördes 2010, och motivet var att få större personlig inblick och tillgång till 
en mer djupgående beskrivning av pedagogernas upplevelser och erfarenheter av sin 
yrkesverksamhet.  
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För att kunna följa upp informanternas unika berättelser ville jag behålla en viss öppenhet vad 
gällde till exempel ordningsföljd på frågorna, eller kring de olika teman som framkommit i 
enkäten. Därför valde jag halvstrukturerad intervju som metod med utgångspunkt i 
sångpedagogernas beskrivning av sin nuvarande verksamhet och de just nu (2010) , aktuella 
frågorna de kände engagemang för på sin arbetsplats. Denna öppenhet och flexibilitet kändes 
för mig viktig för att kunna ta del av sångpedagogernas personliga och unika erfarenheter.  
 
Samtliga intervjuer skedde i mitt arbetsrum. Två av intervjuerna genomfördes via Skype, den 
tredje var en intervju ansikte mot ansikte. Samtliga intervjuer dokumenterades genom 
inspelning på minidisc och ljudupptagningens kvalité var god. Samtliga intervjuers längd blev 
60-70 minuter, och det var vid den tidpunkt alla teman hade behandlats och samtalet började 
glida över i andra yrkesrelaterade frågor. Utskrifter av intervjuerna gjordes samma dag i 
direkt anslutning till intervjun, och dessa skickades till informanterna för påseende som 
bifogad fil via mail. Några justeringar och förtydliganden gjordes efter påseendet och 
intervjuerna sammanställdes för att klarlägga vad som var väsentligt och oväsentligt för 
studiens syfte. 
 
Bearbetning och analys 
Enkäterna bearbetades i ett första skede genom att samtliga svar sammanställdes under 
rubriker. Rubrikerna strukturerades utifrån enkätens frågor och innehöll exempelvis 
information/data kring; antal år på arbetsplatsen, antal kollegor, beskrivning av 
ansvar/arbetsuppgifter. Jag noterade likheter och olikheter på post-it lappar i olika färger.  
Utifrån det innehåll jag fann mest intressant skapade jag en mindmapp som fick ligga till 
grund för intervjuguiden med olika teman. Dessa teman kunde vara informanternas 
gemensamma upplevelser eller erfaranden, men också naturligtvis det som på något sätt var 
unikt och specifikt för den enskilde. Jag valde att utgå ifrån halvstrukturerad intervjuguide 
och informanternas svar kom stundtals till uttryck i form av spontana berättelser innehållande 
intriger och sociokulturella motsättningar som förändrats över tid. 
 
Informanternas lika eller olika upplevelser redovisades med fingerade namn under de olika 
rubrikerna. I nästa bearbetning sammanställdes samtliga informanters intervjuer under fyra 
olika teman (utbildningen, första arbetsplatsen och utmaningar i den sångpedagogiska 
verksamheten, respons, kompetensutveckling), och det var i detta skede intervjumaterialets 
karaktär fick mig att välja en form av narrativ analys. Detta innebär också att utskrifterna inte 
förändrats språkligt, utan rör sig inom vardagsspråkets ramar (Kvale 1997 s.174).   
 
Denna forskningsansats baseras på en konstruktivistisk kunskapssyn där berättandet är 
kunskapen och betraktas som personlig och subjektiv. Informanternas kunskap om ämnet och 
om sig själv som pedagoger och människor berättas på ett mycket levande sätt i form av 
historier – storied lives. Syftet med att välja narrativ strukturering är att utveckla 
berättelsernas strukturer och intriger, och inte tappa bort den ursprungliga berättelsen på 
bekostnad av utskrifter och alltför hårddragen analys (Kvale 1997). 
 
Connelly och Clandinin (2007) var de första att på 1990-talet använda begreppet narrativ 
forskning inom undervisning och utbildning. De menar att intresset i den narrativa 
undersökningen fokuserar det levda livet och det upplevda. Detta fokus härstammar från 
Deweys teorier kring att livet i sig är skolan eller utbildningen. Narrativ undersökning 
definieras och motiveras av Connelly och Clandinin på följande sätt; 
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Arguments for the development and use of narrative inquiry come out of a view of human 
experience in which humans, individually and socially, lead storied lives. People shape their 
daily lives by stories of who they and others are and they interpret their past in terms of these 
stories. Story, in the current idiom, is a portal through which a person enters the world and by 
which their experience of the world is interpreted and made personally meaningful. Viewed this 
way, narrative is the phenomen studied in inquiry. Narrative inquiry, the study of experience as 
story, then, is first and foremost a way of thinking about experience (s.477). 

 
De båda definierar narrativ forskning genom att betona tre olika aspekter. Tidsperspektiv, 
personliga och sociala omständigheter, och slutligen plats. Ingen av dessa tre aspekter kan 
exkluderas - utan bör beaktas parallellt med varandra i undersökningen. Tidsperspektivet bör 
tas i beaktning i en forskningsprocess. Händelser och människor har alltid ett förflutet, ett 
”nu” och en framtid . I den narrativa studien är det viktigt att forskaren försöker förstå 
rörelsen och sambandet mellan människor, händelser och platser. Med personliga 
omständigheter menar de till exempel känslor, förväntningar, etik och moraliska värderingar 
hos forskaren och deltagarna. Sociala omständigheter beskriver de som omgivningen, krafter, 
människor och övrigt som kan forma varje enskild individs kontext. Ytterligare en dimension 
är den mellan deltagare och forskare. Det är viktigt att förstå att forskaren tillsammans med 
sina deltagare undersöker deras levda liv, och därför inte kan utesluta sig själva från 
relationen. Här kan vi åter koppla Kvales (1997) beskrivning av ”resenären”. Den tredje och 
sista aspekten, plats, syftar till den konkreta fysiska plats, där undersökningen och 
händelserna utspelar sig. Platsen kan variera under berättelsens gång, viket forskaren måste 
vara uppmärksam på. 
 
Det centrala i den narrativa formen av undersökning, så som den beskrivs av Connelly och 
Clandinin, är berättigandet kring studien. Varför är studien viktig, och vad har jag som 
forskare för personlig relation till eller intresse av det som undersöks. Det är i narrativa 
studier viktigt att se på hur forskningen kan påverka eller förändra den egna - eller andras - 
praktik, och därför beskriver den narrativa undersökningen inte bara olika aspekter av 
världen, utan kan också bidra till att förändra den.  
 
Metoddiskussion 
Studien utgår ifrån perspektivet att människan skapar kunskap och erfarenheter genom det 
levda livet, det upplevda. Genom konstruerade berättelser artikuleras denna kunskap, med 
berättarens unika och personliga förhållningssätt till världen och sig själv. Människor och 
händelser bär på ett förflutet, ett nu, och en framtid. Min roll som forskare blir att undersöka 
de samband som visar sig mellan tidsperspektiv, informanternas känslor, förväntningar och 
platser. Som forskare bör jag vara medveten om den speciella relation till deltagarna jag får 
genom att jag tillsammans med dessa gör upptäcktsfärder i deras levda liv.  
 
För att låta informanternas röster och berättelser komma till tals, har ingen analys av 
språkbruket gjorts. Däremot har de bakomliggande intriger, i form av till exempel 
förväntningar eller krafter som påverkat den enskilde individen, lyfts fram och förstärkts 
genom vidarebehandling med mina ord. Jag har så att säga agerat både ”berättelsefinnare” och 
”berättelseskapare” (Kvale 1997, s.182). Vid tiden för enkäten mötte jag informanterna i 
deras ”nu”, och detta ”nu” är informanternas ”förflutna” vid tiden för intervjuerna . Eftersom 
studien genomförts under en tidsperiod över sju år kan det finnas betänkligheter kring hur och 
vad informanterna verkligen minns kring sina erfaranden. Min egen förförståelse för ämnet 
och dess kontext har naturligtvis påverkat mig som forskare. Det är en fördel att jag har 
samma bakgrund och yrkeserfarenhet, men det kan också vara så att de intervjuade utelämnat 
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så att säga ”självklara fenomen” som skulle lyftas upp om någon med annan bakgrund 
genomförde intervjuerna.  
 

Olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema beroende på 
deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun (Kvale 1997 s.35). 

 
Min medvetenhet om detta dock, samt de metodologiska frågeställningar jag har haft med 
mig, bidrar till forskningens trovärdighet.  
 
I detta arbete har jag aldrig haft för avsikt att jämföra, värdera eller bedöma de olika 
sångpedagogernas verksamhet eller kompetens. Jag är också fullt införstådd med den 
komplexitet sångundervisningens kontext innefattar, och vill därför inte mena på att 
informanternas berättelser i denna undersökning är deras ”enda och sanna” berättelse kring 
den verksamhet de bedriver. Jag är också medveten om att jag – som resenär – har mött dessa 
sångpedagoger på en annan plats (mitt kontor) än den där de är verksamma.  
 
 
Etiska riktlinjer 
Informanterna blev informerade om studiens generella syfte och har lämnat sitt samtycke 
samt deltagit frivilligt i studien. Deltagarnas anonymitet respekteras genom att dessa tilldelats 
fingerade namn i resultatdelen. Detaljer av för privat natur som kan uppkomma i det möte 
som uppstår mellan forskare och deltagare där deltagaren engagerat delar med sig av sin 
livsvärld, avslöjas inte. Efter det att intervjuerna skrevs ut skickades de till informanterna för 
påseende och några justeringar gjordes. Inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna 
förvaras i ett låst skåp på mitt kontor, och kommer inte att användas i något annat 
sammanhang.  

RESULTAT 
Syftet med undersökningen var att genom samtal tolka och försöka förstå hur rytmiska 
sångpedagoger ser på – och upplever – sin verksamhet, kompetens och kunskapsutveckling i 
relation till sin egen utbildning och yrkespraktik. I den följande texten presenteras de 
analyserade resultaten utifrån fyra olika teman. Eftersom undersökningen går över tid – och 
sträcker sig från informanternas egen utbildningstid till de utmaningar de idag år 2010 står 
inför som undervisande sångpedagoger i de olika skolformerna – är de olika temana också 
kopplade till olika tidsperioder och processer i informanternas levda erfarenhet. Vi får möta 
”den nyanställde” och fenomen kring socialisation, lärarroll och kultur- och traditionsburna 
förväntningar, för att i ett senare skede möta den mer erfarna pedagogen under samma tema. 
Enkätsvaren markeras detta genom att årtalet då den genomfördes nämns inom parentes 
(2003), och när resultaten är hämtade från intervjuerna markeras detta (2010). I det fall 
informanten inte fullföljt sin meningsuppbyggnad, eller utelämnat viktiga delar av innebörden 
i sin berättelse/formulering markeras detta med infällda ord /såhär/. 
 
Det första temat i undersökningen beskriver informanternas upplevelser av sin egen 
utbildning på musikhögskola. Här beskrivs delar och innehåll ur, och upplevelser av, den 
sång- och instrumentalundervisning sångpedagogerna fick under utbildningstiden. 
Det andra temat behandlar den sångpedagogiska verksamheten och delas in i fem 
underrubriker. Den första av dessa underrubriker behandlar den rollförändring som sker då 
informanterna – före detta studenter – tar plats i yrkeslivet och förväntas vara professionella 
pedagoger. Att kunna förebilda och vara förebild får en egen rubrik. Olika mål och innehåll i 
den rytmiska sångundervisningen, samt hur den utformas behandlas under en annan rubrik. 
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Erfarenheterna från gymnasieskolan som arbetsplats fick en framträdande roll hos två av 
informanterna, och fick därför också en egen underrubrik.  
 
Det tredje temat som lyfter fram respons och betyg går direkt att koppla till verksamheten på 
gymnasieskolan. Sångpedagogens respons i sångundervisningen kan ske på många olika plan, 
och även sångpedagogen är beroende av respons från sina elever och kollegor.  
 
Informanternas verksamhet kopplat till CVI och CVT- den skola vid vilken samtliga 
sångpedagoger kompetensutvecklat sig - blir det fjärde och sista temat. Inledningsvis 
fokuseras informanternas upplevelser av sin musiklärarutbildning.  

Sångpedagogerna 
 
Elin 
 
Sedan 1999 arbetar Elin på gymnasieskolans estetiska program. Hon arbetar även lite extra då 
hon hinner – med privat undervisning – och har även gjort inhopp på folkhögskola under åren. 
Elins arbetsuppgifter är individuell undervisning, kör, sång i grupp, teori och sceniskt 
musikprojekt. Det ingår även övriga arbetsuppgifter såsom till exempel mentorskap, utåtriktad 
verksamhet och konferenser. Elin är i dag 45 år och berättar att hon funderar på att starta eget 
företag. Hon tog examen 1992. 
 
Sara 
 
Förutom att undervisa enskilda elever i sång, leder Sara också poprockensemble, kör, 
musikalprojekt samt musik och kommunikation. Hon är även klassföreståndare, mentor samt 
projektarbetshandledare, vilket innebär att hon handleder elevers specialarbeten.  
Sedan 1996 har Sara arbetat – vid olika orter i Sverige – på gymnasieskolans estetiska 
program. Hon är dessutom timanställd på musikhögskola en dag i veckan. Hon är 47 år och 
tog sin examen 1993.  
 
Lina 
 
Lina är 38 år och tog musiklärarexamen 1994. Året därpå startade hon tillsammans med tre 
kollegor en gospellinje på folkhögskola som de tillsammans ansvarade för. Hon har vikarierat 
och varit timanställd på musikhögskola då det funnits efterfrågan och arbetar även på 
artistlinjen där hon har till uppgift att ”coacha” sångarna och ansvara för produktioner genom 
att vara konstnärlig ledare. Dessutom undervisar hon elever på en folkhögskola med pop - och 
rock- musikinriktning en dag i veckan. Arbetsuppgifterna och dess omfattning kan variera 
beroende på efterfrågan, berättar hon. Enskild undervisning i sång, vokal improvisation, 
gospelkör, scenisk framställning samt musikteori och ensemble är några av arbetsuppgifterna 
hon nämner. 
 
Informanterna beskriver sin egen utbildning och sina olika upplevelser kring 
sångundervisningen och traditionerna på musikhögskolan på ett målande sätt. De menar att 
det var under dessa år som den didaktiska plattform – som de i dag fortfarande står på – 
grundades. Eftersom de varit yrkesverksamma ett antal år kan de också beskriva vad de 
saknade i sin egen utbildning. Det de nämner är ämnen som är direkt kopplade till deras 
arbetsuppgifter, såsom till exempel ensemblemetodik eller improvisationsmetodik. 
Brukspiano och konflikthantering är andra ämnen informanterna saknade i sin utbildning.  
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Utbildningstiden på musikhögskolan 
När Elin under intervjun (2010) blickar tillbaka på utbildningstiden på musikhögskolan, 
känner hon att hon har med sig många positiva erfarenheter därifrån. Hon hittade en 
sångmetodisk modell som hon utgick från och som hon anser har fungerat bra i många år.  
Utbildningstiden kan vara så mycket mer än bara musikalisk kunskapsinhämtning, menar hon, 
och har svårt att definiera vad hon egentligen lärde sig. Hon reflekterar kring sina studieår 
som en period av socialisering med likasinnade och en bekräftelse på den egna identiteten 
som sångare, lärare, människa. Elins totala upplevelse av sin utbildningstid är positiv, men  
identiteten som pedagog kände hon långt innan hon antogs till utbildningen; 
 

Färdigutbildad blir man ju aldrig, men jag har ibland svårt att se vad jag fick från 
musikhögskolan… kan undra om inte pedagogen i mig fanns redan innan studietiden och att jag 
egentligen inte lärde mig särskilt mycket… 

 
 
Sara skriver i enkäten (2003) att hon saknade lärarledd ensemblemetodik i sin utbildning. Hon 
saknade också mer av det som benämns brukspiano och som är inriktat på att till exempel 
kunna ackompanjera sina sångelever. Sara upplevde sin utbildning som en enda lång väntan 
på att få tillgång till det hon själv upplevde att hon behövde för att utvecklas som musiklärare 
och sångpedagog. I utbildningen fanns en tänkt progression och ett förhållningssätt som 
byggde på att man skulle lägga grunderna först. Grunderna bestod till exempel i att kunna 
spela efter noter. Hon knyter an till detta i intervjun 2010; 
 
 

..sån är jag och det saknade jag kanske i min egen utbildning…att man har nytta av det med en 
gång och inte bara den eviga väntan som jag fått stå ut med. Du får sjunga afrosång när du går i 
tvåan, hette det. Man skulle ha en massa klassiskt i botten och fick ju bara spela notpiano, man 
fick inte spela brukspiano direkt även om man ville. Och det var inte så många som ville det. 
Det var alltid det där att man först skulle gå 100 år klassiskt piano…det är därför jag har så 
grymt bråttom nu..” 

 
Förutom det hon saknade i sin egen utbildning, nämner Sara också vad hon menar fattas i 
dagens högre utbildning (2010) vad gäller kopplingen till yrkesverksamheten. Hon anser att 
varje musikhögskola bör ha lärare från estetiska programmet som presenterar sina olika 
ämnen och undervisar i metodik. På så sätt skulle studenterna i högre utbildning få ett bättre 
grepp om den praktik de ska undervisa i när de kommer ut i yrkeslivet, menar hon.  
 
I enkäten (2003) skriver Elin att hon utgår från den undervisning hon själv fick av sina 
sångpedagoger på musikhögskolan, men att hon testar sig fram och försöker utveckla nya 
idéer. Hon skriver att hon saknar ”lite klassisk tonbildning” för att kunna hjälpa de elever som 
är intresserade av det. Hon önskar också att hon hade fått improvisationsmetodik för att kunna 
koppla det till den praktiska delen i sångundervisningen. Elin anser att arbetet blir så pass 
lidande när det uppstår konflikter, att hon önskar att hon fått mer utbildning i just 
konflikthantering. Hon menar också att det är lätt att anta att den enskilda undervisningen är 
betydligt mer lätthanterlig vad gäller konflikter som kan uppstå, men i stället, menar hon, blir 
det så påtagligt när endast två befinner sig i ett rum och stämningen är spänd. 
 

Jag har hela tiden tänkt att man skulle fått mer utbildning i psykologi och konflikthantering. För 
när man har problem med en elev eller elevgrupp så blir undervisningen så pass lidande att man 
har svårt att fokusera på vad som ska göras och man känner oro som hindrar en i arbetet. Och 
det är inte lättare att ha en enda elev när konflikt uppstår, för den blir ju så övertydlig. 

 



28 
 

Från informanternas generella upplevelser av sin utbildning går vi vidare till den 
sångundervisning de fick ta del av under sina fyra år på musikhögskolan. 
 

Afrosångundervisningen 
Efter två år med klassisk sångundervisning kunde Lina välja rytmisk sång. Hon var en av de 
första på skolan som kunde göra detta val, men hon lärde sig inget nytt, som hon uttryckte det. 
Hon läste inte sångmetodik eftersom det inte fanns pedagoger att tillgå, men hon undervisade 
sina kurskamrater – de undervisade varandra. Lina hade gärna tagit emot mera tips och idéer 
vad gäller metodik och undervisning, men tycker att hon under utbildningen hann spela och 
musicera i många olika sammanhang och genom detta lärde sig mer om musik i stort. Detta 
lärande fick hon erfara tillsammans med andra sångare i utbildningen. Hon upplever att de få 
sångare som studerade rytmisk sång fick eget utrymme i olika musikaliska sammanhang och 
att det inte fanns någon konkurrens dem emellan. Hon kan se fördelar med att ha fått jobba 
självständigt med sin röstutveckling, och menar att olika slags musikaliska aktiviteter har 
bidragit till att utveckla henne som sångare. Däremot tror hon inte att detta hjälpte henne som 
blivande pedagog. 
 

Jag tror att det har stärkt mitt lyssnande och analyserande. Och förmågan att kunna härma och 
känna i mig, min kropp och röst, vad som händer. Om det låter så här – hur känns det i mig? Det 
har jag spenderat timmar med… så det är nog en sak i alla fall. Sen har det också hjälpt mig att 
ta klassiska lektioner, /att sjunga i/ kör och allt som jag gjorde då som höll igång rösten. Men det 
hjälpte väl inte min egen afrosångsundervisning direkt… 

 
Med utgångspunkt i den klassiska traditionen har informanterna på sina egna sånglektioner 
ibland svårt att förstå vad det är som ska läras ut – eller in. En av informanterna berättar att 
hon hade svårt att förstå innebörden av de olika sångtekniska termerna som användes i 
sångundervisningen på musikhögskolan; 
 

Ja, man jobbade ju mycket utifrån klassisk teknik… det kallades blandklang och mixröst, som 
jag varken förstod eller trodde på. Och när man sjöng i overdrive sa någon öppna mer, öppna 
mer, vilket ju också är helt fel…Man kopierade den sångpedagogens erfarenheter, det gjorde 
man.*1 

 
Struphuvudets inställning är en del av läran om rösten och dess muskler, slemhinnor och 
ligament. Anatomin upplevs av informanterna som ett teoretiskt ämne som aldrig kopplades 
till den praktiska verksamheten i utbildningen. 
 

Anatomin var ju något man skulle ta sig igenom, men den var ju aldrig kopplad till det som 
hände /i rösten/..men det var så gott det gick på den tiden. 

 
Sara upplevde att hon var väldigt målmedveten och drivande under utbildningstiden, men 
berättar att hon ändå inte tog för sig så mycket som hon kunde ha gjort, eller skulle ha gjort i 
dag.  
 

Egentligen skulle man efterfrågat mer. Jag vill ha det där soundet, kan du visa mig hur sångaren 
gör det där soundet…men vi analyserade inte så som man gör i dag. Vi som lärare i dag har 
mycket högre krav på oss. Eleverna vill sjunga som Christina Aguilera, så vi måste kunna göra 
soundet även om vi inte kan sjunga exakt som henne liksom. Vi måste visa hur man kan göra för 
att komma dit. 

                                                 
1 * Overdrive är en av de fyra funktionerna i CVT, och den skapas genom stor ljudvolym. En av förutsättningarna för denna funktion är att  
inte ha lös/öppen käke eftersom detta per automatik sänker struphuvudet - och ett sänkt struphuvud kan skada rösten vid denna stora 
röstvolym. 
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Samtliga informanter beskriver att de saknade en naturlig koppling mellan teknik (den 
enskilda sångundervisningen) och praktik (det egna musicerandet i ensemblen). 
Elin berättar i intervjun (2010) att hon upplevde att hon på musikhögskolan musicerade 
mycket och ”höll på med det musikaliska”. Däremot fanns det ingen koppling mellan den 
individuella sånglektionen och hennes eget musicerande utanför sånglektionerna.  
 

Musikhögskolan och det man höll på med... man höll på med det musikaliska, men fick inga 
tekniska verktyg. Jag kommer ihåg att jag i slutet på mina sånglektioner fick göra små ropljud, 
och det var ju nära (syftar på CVT) men jag visste aldrig vad jag skulle göra med det sen. Jag 
gjorde övningen, men fick aldrig koppla den till någon låt… Att liksom hitta samma sound fast i 
en låt…  

 
Elin berättar vidare att hon i början av sin utbildning sjöng rock med ganska stark volym men 
att hon slutade med det ganska tidigt. Att sjunga starkt är att ta plats, att ta plats med sin 
människas röst, understryker hon. Att hitta sin personliga tonbildning och att tradera 
afroamerikansk genre innebär att spontant skapa med rösten. Detta kräver mod, frimodighet 
och tillit till den egna förmågan. Någon som inte vågar göra sin (människas) röst hörd kan 
inte få tillgång till den kreativitet och frihetskänsla det innebär att tradera en rytmisk genre. 
Då jag frågar Elin varför hon inte vågade sjunga starkt på musikhögskolan resonerar hon 
såhär;  
 

Av någon anledning backade jag på det.. Jag vågade aldrig sjunga så starkt på musikhögskolan. 
Det var så mycket jazz där på något sätt. Man skulle sjunga så där ”mixed voice” hela tiden 
ju…Jag var bara så väldigt rädd när jag gick där. 

 
Att inte bli bekräftad eller bemött utifrån egna musikaliska och personliga referensramar – i 
ett studentcentrerat lärande – skapar osäkerhet och får studenten att tvivla på sin egen 
förmåga. Att sjunga starkt är tydligen inte det som gäller här. Vad är det som gäller här? Elin 
berättar att hon fick intrycket av att vissa hade ”det” och vissa hade det inte. 
 

Ja..i alla fall fickjag det intrycket. Men det är väl hur man är funtad..? 
Jag minns ju - det var redan när jag gick på folkhögskolan, innan musikhögskolan. Jag gick ju 
kyrkomusiker i den klassiska traditionen. Så jag var redan “dämpad” av att det var fel och 
farligt.. 

 
På musikhögskolan förkom redovisningar kontinuerligt genom utbildningen, berättar de 
intervjuade. Vissa genomfördes med studiekamrater från afrolinjen, och vissa med 
instrumentalister från den klassiska inriktningen. Som sångare fick du redovisa vissa klassiska 
sånger med klassiska musiker inför en sångnämnd. Rummet kunde till exempel vara ett 
rytmikrum utrustat med speglar, madrasser och congas. På rad med bord framför sig satt 6-8 
av de lärare studenten träffat under terminen i sin utbildning. De drack kaffe och småpratade 
lite, men för studenten var det väldigt likt en sökningssituation. Det vill säga det tillfälle då 
man som sökande till musikhögskolan ska visa sina unika färdigheter i organiserade prov. 
Efter framförandet gav lärarna bakom bordet feedback. 
 
Elin berättar så här om sin redovisning; 
 

Jag kommer ihåg en redovisning där jag skulle sjunga något klassiskt, och det enda jag fick höra 
var att jag skulle släppa på käken. Men ändå hade man dessa lärare som förebilder… eftersom 
man inte fick modeller eller teknik fick man ju härma de man kände och tyckte om och ändå 
hade funkat bäst med en liksom… och jag har kommit ganska långt på det. 
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Under 1990-talet utlystes det på många olika håll i landet tjänster för sångpedagoger med 
inriktning mot annan genre än den klassiska. Skolorna (gymnasie- kultur- folk- och 
musikhögskolor) efterfrågade två olika pedagogers kompetens och med detta möjligheten att 
kunna erbjuda eleverna sångundervisning i såväl klassisk som afroamerikansk tradition. 
 

Den sångpedagogiska verksamheten 
Inom ramen för sångpedagogisk verksamhet ligger olika arbetsuppgifter och kompetenskrav. 
Specifik kompetens förutom det rent sångliga och musikaliska kan vara att till exempel kunna 
förebilda och vara förebild, eller att våga sätta gränser och ställa krav. Att anta ett särskilt 
förhållningssätt som sätter eleven i fokus, att kunna mäta utveckling och att sätta betyg är 
exempel på andra krav.  
 
Från student till pedagog 
I enkäterna (2003) berättar sångpedagogerna om sina erfarenheter och upplevelser av att 
komma nya till sina dåvarande arbetsplatser. Bland annat fick en av sångpedagogerna hjälp 
med att tolka kursplanerna tillsammans med en klassisk kollega. Verbalt gavs det något lösare 
tyglar eftersom den angivna repertoaren på kursplanen endast innehöll klassiska sånger, 
berättar hon. En av de specifika händelser som sångpedagogen beskriver talar på ett tydligt 
sätt om att det i och med denna anställning kommer att ske ett generations- eller traditions- 
skifte på denna arbetsplats. Året är 1999. Den yngre nyanställde med sina förväntningar, och 
den äldre erfarne läraren med sin pondus från den klassiska traditionen och kännedom om 
skolans sociokulturella struktur, går tillsammans i korridoren mot den nyanställdes 
undervisningsrum. I denna lokal framför ett materialskåp fyllt med noter har de följande 
konversation, minns Elin; 
 

När jag var på mitt jobb första dagen för att få nycklar och titta lite på lokalerna, då visade en i 
arbetslaget mitt sångrum med stor flygel och…ja, det var jättefräscht. I rummet fanns ett stort 
materialskåp fyllt med noter. Hon öppnade det och jag stod och stirrade på Schubert och 
Schuman… Jag sade lite försiktigt att detta inte var min hemma- arena, att jag inte var så insatt i 
sådan notlitteratur, men fick till svar att på denna skola ska du lära eleverna grunderna, inte 
genrebestämma åt dem. 
 

På denna skola fanns två kollegor på gitarrsidan – en från varje genre – som hade ett mycket 
gott utbyte av att samarbeta, men bristen på samarbete på sångsidan skapade frustration hos 
eleverna, skriver Elin i enkäten (2003). Eleverna välkomnade den nyanställde läraren och den 
genre hon representerade, men med den klassiska sångpedagogens avrådan inför att tradera 
rytmisk sång såg informanten motstridiga känslor hos eleverna som litade på och såg upp till 
sina lärare.  
 
Den nyanställda pedagogen Elin, beskriver att hon parallellt med sin undervisning satsade 
stort engagemang med målet att få afrosångsundervisningen accepterad på skolan där hon 
arbetade. Detta skedde genom att undervisningen bedrevs med stor hänsyn till det 
ergonomiska – utifrån var och en elevs unika förutsättning – men också genom att försöka nå 
kollegialt samförstånd. I det gemensamma arbetslaget fick hon ofta ta strid för eleverna vid 
konsertprojekt och i gemensamma betygsnämnder. Hon minns i intervjun (2010) hur 
problematiskt det var när det skulle sättas betyg på eleverna; 
 

Det svåra var ju på den tiden att pedagogerna inte var öppna för afrogenren. Det var ju alltid 
jobbigt när vi skulle bedöma och sätta betyg tillsammans. Då sjöng sångarna upp och vi skulle 
diskutera oss fram till vilket betyg vi skulle lägga oss på…Då fick jag ofta höra kommentarer 
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kring att mina elever hade ett annat klangideal . De tyckte inte att mina sångare sjöng bra - de 
hade ju inte ”den klassiska” klangen. 

 
I intervjun (2010) berättar hon vidare att de äldre lärarna har slutat och att de nu är två 
sångpedagoger som arbetar tillsammans. De har olika utbildningar, sprungna ur olika 
traditioner, men har alltid haft en öppen inställning och ett nyfiket förhållningssätt till 
varandras verksamhet. De har sökt sig till samma kompetensutvecklingskurser och har lärt 
känna varandra både som sångare, människor och pedagoger. Här beskriver informanten hur 
öppenheten och nyfikenheten i deras relation resulterar i att traditionerna och därmed också 
genrebegreppet utmanas på arbetsplatsen; 
 

Min kollega är klassiskt utbildad och vi har ju båda gått den här utbildningen. Hon hade problem 
förut med att möta elever som ville sjunga afrosång, för hon upplevde att hon inte hade några 
verktyg för att hjälpa dem. Hon försökte närma sig deras önskemål via musikalsång, för där kan 
man ju sjunga lite mer...ja , det är ju en smältdegel av allting egentligen. Och visan också... men 
jazz och pop eller rock, det vågade hon sig aldrig på. Men nu har hon ju lärt sig den biten 
samtidigt som jag har fått lära mig lite av den klassiska biten, även om jag inte är så duktig på att 
sjunga den... men jag kan ge verktyg. Så NU- nu är det faktiskt lite utsuddat! Vi pratar inte 
”afrosång” längre - utan det är SÅNG liksom! 

 
Under de sju år som förlöper mellan enkät och intervju visar resultatet att Elin lyckats med att 
driva sina olika frågor och mål väldigt långt när hon i intervjun (2010) beskriver utvecklingen 
av det samarbete som bedrivs på skolan.  
 
Från informanternas utbildningstid – och mötet mellan traditionerna på första arbetsplatsen – 
vill jag nu fokusera informanternas sångpedagogiska verksamhet där deras kompetenser och 
personligheter utmanas på olika sätt. 
 
Roller, kursplaner och mål 
Lina – den av informanterna som har att förhålla sig till mest skiftande arbetsuppgifter, 
undervisningsnivåer och arbetsplatser – berättar att hon har olika roller på de olika skolorna. 
Förutom sångundervisning har hon ansvar som projektledare för olika tidsstyrda projekt på en 
av skolorna. I dessa jobbar hon med ”staging” – vilket innebär att man regisserar sångare och 
musiker på scenen i de olika låtarna/numren – och har också en producents uppgift att leda det 
konstnärliga projektet framåt. Här är musiken redan vald när hon kommer in i bilden. Detta 
pågår under en period på exempelvis fyra veckor, och är på så sätt det som skiljer sig mest 
från den kontinuerliga sångundervisning hon bedriver på folkhögskola eller musikhögskola, 
berättar hon. Folkhögskolan upplever hon som den ”minst styrda” arbetsplatsen vad gäller 
styrdokument och kursplaner och där är det lite friare kring både innehåll och resultat. Hon 
berättar också att det spelas mycket mer på folkhögskolan eftersom eleverna där inte har så 
många andra ämnen att studera.  
 

På musikhögskolan måste det ha en viss omfattning eller redovisas på något speciellt sätt. Det 
finns alltid något runt det som ska paketeras in på en viss nivå.. 

 
I citatet syftar informanten på de olika kursnivåer som sångundervisningen ges under på 
universitetet. I sin enkät från 2003 skriver informanten om sin egen roll som sånglärare att det 
är att vara lyhörd och att vägleda. Att försöka framhålla minsta lilla förändring/utveckling 
som något stort och bra.  
 
Sara uttrycker att hon har ungefär samma mål med sin undervisning idag som 2003 när jag 
läser vad hon skrivit i enkäten. Hon nämner teknisk medvetenhet, upptäckten av nya stilar och 
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sångare samt övningsdisciplin som några av de mål hon vill att eleverna ska uppnå. Hon 
nämner även sociala mål som uppnås genom att eleverna får arbeta tillsammans och träna sig 
på att ge och ta konstruktiv kritik. Hon kom på sig själv med att ”regissera” sina elever på 
gymnasiet väldigt ofta och att det tog på hennes energi. Nu får eleverna styra mer själva och 
tar större ansvar för sitt eget engagemang och lärande. Hon har också börjat ställa fler frågor 
till eleverna där hon till exempel undrar vad de vill jobba med, eller ber dem att berätta om 
sitt eget lärande i slutet av lektionen. Och även om det inte alltid fungerar så att eleverna 
nappar och intresserat ”frågar vidare” som hon beskriver det, så upplever hon att det finns 
klara fördelar med att delegera ansvaret. Dels avlastar det henne som pedagog, men det är 
också lättare att sätta ett betyg på någon som driver sitt eget lärande. Men ambitionerna når 
inte hela vägen fram alla gånger; 
 

Jag försöker att göra det mer och mer och det avlastar mig…och det är lättare att sätta betyg på 
någon som driver sitt eget lärande. Men ofta går det inte djupare än så…Dom tar inte fatt i det,  
och det är då jag brukar känna att jag gör för lite…men i själva verket handlar det om att dom 
inte suger åt sig och frågar vidare. Och då vill man ju inte pressa i dem, för jag har ju massor av 
saker som vi kan jobba på, men de måste driva själva… 

 
En förutsättning för att kunna delegera ansvaret till eleven/studenten är att vara tydlig kring 
mål och lärande menar samtliga lärare. De använder olika hjälpmedel och samtliga 
sångpedagoger kopplar ett ”gott klimat” till ett ”gott lärande”.  
 

Jag skriver väldigt mycket…för bok på dem. Där ser jag till att de gjort olika genrer; latin, rock, 
musikal...Men att dom får välja sin egen genre ändå i början, så att de får visa vilka de är. 
Mycket bygger på gnistan faktiskt. Det jobbar jag mycket på. Jag är ganska glad när jag 
jobbar…och är jag inte det på riktigt så att säga, så blir det ju svårt...men jag skojar mycket. Och 
genom att skoja flyttas gränserna hela tiden.. 

 
Att förebilda och att vara förebild 
I enkäten från 2003 – då Elin är relativt ny i sin yrkesroll – beskriver hon sitt engagemang för 
sina unga sångelever. Hon vill genom sångundervisningen först och främst hjälpa eleverna att 
växa som människor. 
 

Det jag brunnit för är att möta eleven och tillsammans göra det bästa som går med rösten… När 
jag jobbade som mest – innan utbrändheten – så minns jag att jag frågade mig själv varför jag 
inte funderat på att bli socionom eller kurator. Jag älskade verkligen att jobba med sången som 
ett verktyg för mötet med eleven, för att få eleven att hitta sitt välbefinnande… Jag vill att dessa 
unga elever /16-19 år/ med sångens hjälp ska växa som människor och ser en utmaning i att 
undervisa även ”svaga” elever. Det är inte alla elever som är så drivna musikaliskt… Största 
delen av min undervisning ligger på det sociala planet.  

 
Sju år senare beskriver Elin i intervjun att hon numera vågar anta större utmaningar och litar 
till sin kompetens. Hon minns att när det gäller elevernas repertoar till exempel, så valde Elin 
låtar som hon själv kunde till sina elever. Om eleverna kom med egna förslag blev hon nervös 
över att inte kunna göra låtarna rättvisa, som sånglig förebild eller pianist. Numera välkomnar 
hon ny repertoar från eleverna och tar tacksamt emot musik och lyssningstips. Dessutom 
upplever hon att hon fått en ny medvetenhet kring vad det är som förväntas av henne som 
pedagog, och vad hon orkar eller behöver ge; 
 

Jag är mer rädd om mig själv nu. Jag tar hand om mig och tar mer ansvar för mig… man får 
liksom inte bli någons psykolog. Man kan inte engagera sig så mycket… så nu tror jag att det är 
tydligare. Nu jobbar vi med musiken, sen kan vi ha samtal om de behöver det. Men det är 
tydligare – nu jobbar vi – nu pratar vi. Jag vet inte...kanske är det en efterkonstruktion, men om 
jag kände mig missnöjd med min lärargärning så kunde det göra att jag ändå kände att min insats 
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var bra på något sätt...förstår du vad jag menar? I sången, om jag inte hittade lösningen, kunde 
man välja att bara jobba musikaliskt sådär...Fast jag vet inte om det egentligen är sant,, 

 
Här menar Elin att det sociala engagemanget som hon tidigare (2003) hade så mycket av 
ibland var en slags kompensation för respons hon egentligen skulle velat ge – men inte kunde 
– i form av sångtekniska eller sångmetodiska lösningar som eleven efterfrågade. Samtliga 
pedagoger beskriver att de arbetar medvetet med att tydliggöra sina ansvarsroller och menar 
på att det hjälper både pedagog och elev att ”göra sitt jobb”. Risken är annars att de tar på sig 
rollen av att ”vara psykologer”, och hamnar utanför sin ämneskompetens; sång och musik. 
Elin berättar vidare att när hon förut inte hade alla verktyg för att kunna hjälpa eleven kunde 
hon bli osäker och detta gjorde att hon i stället för att fokusera på eleven fokuserade på sig 
själv. Att våga förebilda – som det kallas i sångundervisningen – är likställt med att våga vara 
förebild. När vi genomför intervjun sju år senare har informanten en annan upplevelse av 
situationen på arbetsplatsen och sin egen lärarroll. Det finns en annan distans och erfarenhet 
som gör att hon – som hon beskriver det – kan fokusera bättre på sina elever och sin gärning 
som sångpedagog. Hon tyckte att hon var nära sina elever när hon undervisade, som hon 
beskrev det, på det sociala planet. Men med fokuset flyttat upplever hon verklig kontakt med 
sina elever. 
 

Förr så vet jag att när jag skulle förebilda, då ville jag dölja det, eller hellre tala om för eleven 
hur den skulle göra/sjunga/. Men nu... om jag missar en ton… det spelar ingen roll, för det 
handlar inte om mig. Fokuset är flyttat. Mitt eget fokus är på eleven. På det här sättet jag jobbar 
nu kommer jag alla elever närmre. 

 
Samtliga informanter nämner sångteknik som en viktig ingrediens i undervisningens innehåll. 
De menar att utan denna kan de inte genomföra sin lärargärning. Genrebredd, interpretation, 
instudering, improvisation, staging och lyssning är andra ämnen. Att arbeta med att utvecklas 
som sångare inom afrogenren innebär att våga utforska, interpretera och improvisera utanför 
det redan kända. Ett gott klimat underlättar, men faktorer som tidsramen inverkar också på det 
kreativa lärandet.  
 
Sångundervisningens innehåll och utformning 
Improvisation, instudering, gruppundervisning och tekniska hjälpmedel är något som 
framkommer under denna rubrik. Improvisation är ett ämne som gärna får gå långsamt fram, 
berättar Lina. Hon minns särskilt en grupp elever som träffades kontinuerligt en gång i veckan 
under läsåret och flyttade fram sina gränser och vågade låta och improvisera tillsammans. 
 

Ja..då (2003) med de eleverna. De var jätterädda för improvisation och vi gick långsamt fram, 
för man kunde ju det när man sågs en gång i veckan under hela året. Detta gjorde att de helt hade 
tappat skräcken när våren kom... det fanns liksom ingen prestige. Vi kunde ta bara några enstaka 
stavelser och ljud under en period på tre veckor! Det fanns säkert någon i gruppen som ville 
komma vidare snabbare. Men alla hann liksom med. Det jag tyckte var otroligt roligt var att 
gruppen bjöd så mycket på sig själv. Det var verkligen så där- fula ljud- och det var nog 
roligast… att de var så modiga - till slut. 

 
På musikhögskolan använder sångpedagogen ibland sporadiskt improvisation för att locka 
studenterna att använda sina röster på olika sätt i den enskilda sångundervisningen, men hon 
ger inga specifika kurser i improvisation berättar hon. 
 
Instudering är ett ämne där sångaren helt enkelt lär sig – eller lär känna – en sång. Det kan 
gälla att förstå eller knyta an till texten på ett mer personligt plan, att lära sig melodin och 
höra hur den relaterar till harmonierna. Det kan också vara att lyssna på några olika versioner 
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av sången för att skaffa sig en referensram. Sara berättar att hon medvetet valt att låta 
eleverna göra självständig instudering hemma eftersom hon anser att det är slöseri med dyrbar 
tid att göra det på sånglektionen. 
 

…jag kom på själv/under min egen utbildning/ att jag inte ville använda mina sångtimmar till 
instudering, vilket jag tror att många sångpedagoger gör idag. Att göra instudering är ett 
bekvämt sätt att komma undan lärandet. Mina elever får göra instudering hemma själva. Kan de 
inte noter så spelar jag in åt dem, och nu har de ju Spotify också så alla mina elever är vana vid 
att leta klingande exempel själva. 

 
I intervjun med Sara får jag även ta del av hennes idéer kring hur hon skulle vilja jobba på lite 
högre nivå med sångare på musikhögskola, i kontrast till den undervisning hon bedriver på 
gymnasiet. Hon pratar fort och engagerat om hur stort värde det ligger i att som sångare få ta 
del av andra sångares sätt att jobba och utvecklas . Då jag frågar om hon funderat på att 
skriva eller ge ut läromedel med sina sammanställda idéer svarar hon; 
 

Nej, jag tycker det är jobbigt, jag vill undervisa. Det tycker jag är roligt. Jag är en arbetare - en 
slitvarg på golvet. Det tycker jag är roligt. Det finns redan en bok som jag utgår ifrån, så det 
finns ingen anledning. Jag har inget nytt att komma med, typ så. Kanske det här med masterclass 
och tiodubbel tid och att man lär sig genom att lyssna på andra. Man får otroligt mycket mer 
utav att vara en grupp som lär – både i tid och en massa olika nivåer som man inte vet själv – där 
kan jag känna att jag har något nytt. Det bästa måste man vilja...oavsett om det är bäst för 
mig…Jag vill gå in i ett team – med olika kunskaper. Där man är öppen för varandra.. 

 
Lina betonar i sin intervju hur viktigt det är att uppmuntra sångarna att lyssna. Genom 
lyssnandet, menar hon, öppnar man för hur det känns inuti kroppen. Hon upplever att 
eleverna/studenterna i dag lyssnar endast ytligt och kopplar detta till att vissa sångare inte kan 
införliva ny kunskap via kroppen. Informationssamhället vi lever i - med snabba flöden och 
tillgång till all världens musik – kan göra det svårt för eleverna/studenterna att tillåta sig själv 
att stanna till och fördjupa sig. 
 

..de bara klickar på en knapp och så lyssnar de på en vers och en refräng och sen är de nöjda 
med den låten…Men det här djupdykandet - att lyssna till en inspelning 7000 gånger…jag tror 
inte att det händer. Och därför tänker jag också att för en del… eller så här…jag tror att det 
krävs självkännedom. Att man känner sin egen kropp. För att fästa saker i sig själv behöver man 
veta hur stödet känns, hur andningen känns, de som inte hittar har nog inte så bra koppling till 
sin kropp faktiskt. 

 
Informationssamhället och tekniken har även påverkat hur afrosångpedagogerna valt att 
utforma sin sångundervisning. Samtliga pedagoger använder datorn i sin undervisning på ett 
eller annat sätt. Med datorn som verktyg kan sångpedagogerna ta fram både klingande 
exempel och noter på den musik eleven/studenten sjunger. Musiken förvaras inte längre i 
materialskåp i undervisningsrummet. Den förvaras i mp3-spelare, telefoner, USB-minnen och 
datorer. På detta sätt kan sångpedagogen använda sig av förinspelade versioner på låtarna 
istället för att kompa sina sångare själv. 
 

När det finns backing tracks - då kör vi det i systemet och sångaren sjunger till. Då kan jag stå 
på golvet - och ge väldigt mycket energi och input till eleven under tiden - i stället för att sitta 
bakom pianot och spela. Det tycker jag mycket om…Och sen använder jag inte så mycket noter 
längre..jag printar ut eller köper från Internet. 

 
Denna typ av design på sånglektionen – där tekniken används som hjälpmedel – var en 
undervisningsform som informanten inte fick prova på under den egna studietiden. Varken 
som student eller blivande lärare. Den traditionella och mest förekommande formen av 
sångundervisning byggde på två personer och ett piano. Här har pedagogen blivit inspirerad 
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av sin fortbildning till nya grepp, och upplever att hon får nya möjligheter att ”coacha” eller 
stödja elevens lärande genom att kunna ge mer energi/respons då hon inte sitter bakom pianot, 
som hon beskriver det. 
 
Gymnasieskolan som arbetsplats 
Informanterna med gymnasieskolan som arbetsplats delar med sig av liknande upplevelser 
kring hur tjänsterna förändrats på de sju år som gått sedan de deltog i enkätundersökningen. 
En av informanterna berättar att de verkligt stora förändringarna i hennes tjänst ligger kring 
ansvarsfördelningar mellan lärare och elev, och i den mängd kringuppgifter som i dag tar en 
massa energi från sångundervisningen. 
 

Nu har det blivit så otroligt mycket mentorskap i gymnasiet. Man måste godkänna alla och det är 
kränkningsplaner…Man jobbar så mycket med detta att man tappar energi för själva 
musikundervisandet. Det utvecklas mer och mer till en social inrättning, skolan. Mindre och 
mindre ansvar på eleverna och allt ansvar på vuxenvärlden. Det är den stora förändringen tycker 
jag, sedan jag började /jobba/, men det handlar naturligtvis om min egen lust också.. Just nu är 
jag inne i en period- och har varit under en längre tid- där jag ser på de bitarna väldigt negativt… 

 
Trots sin brist på motivation är informanten mån om att vara professionell på arbetsplatsen 
när hon är tillsammans med sina elever.  
 

Sångundervisningen är fortfarande bra undervisning och jag ser till att hålla isär mina känslor 
från undervisningssituationen. Jag jobbar hårt på det och det tar på mig. I skolan är jag väldigt 
mån om att ha en professionell attityd. En glad person som ger optimalt med stöttning…  

 
Det finns ett väldigt stort kunskapsspann mellan eleverna på gymnasiet, beskriver lärarna. 
Vissa elever med bara MVG i musik och vissa med mycket lite kunskap om och i ämnet. Sara 
längtar efter att jobba med blivande musiklärare i högre utbildning och har många idéer och 
undervisningsformer hon vill pröva. En dag i veckan jobbar hon på en av landets 
musikhögskolor och där känner hon att hon kan gå in och jobba mer direkt som hon uttrycker 
det ” on the spot”. Detta beroende på studenten på denna nivå är mer förberedd och kan 
definiera vad den vill jobba med och ha ut av lektionen. Hon saknar alltså att jobba på en 
teknisk nivå med sångare som kommit så långt att de själv är medvetna om – och kan uttrycka 
vad de behöver. Hon jämför detta med de yngre eleverna på gymnasiet; 
 

Jag måste säga också att när man jobbar med så unga människor så vet man inte… de bara går 
därifrån och tittar bort liksom, och man har ingen aning om vad det betyder för dem. Eller så 
betyder det jättemycket, men man har ingen aning… Efter femton år…när man inte vet om man 
är på rätt väg liksom…Jag känner att jag ger så fantastiskt mycket till dom. 

 
Elin, som också jobbar på gymnasiet, beskriver liknande erfarenheter; 
 

Det är otroligt slitsamt att jobba på estetiska programmet. Mentorskap och trettio elever i 
veckan. Man är både administratör och ska ha koll på närvaro och rapporter. Pedagogiska 
utredningar och åtgärdsprogram. Nära kontakt med kuratorer och elevvård. Och sen ska vi,  
utanpå detta, ha utåtriktad verksamhet, konferens med kvalitetssäkring och så vidare…Ibland 
har jag svårt att koppla av när jag kommer hem. Man jobbar med människor i denna åldern…de 
vill så mycket…de sliter och drar i en…förstår du? 

 
Informanterna berättar att de på gymnasiet upplever att de har för stora kringuppgifter i sina 
tjänster. De är mentorer och vuxna förebilder för samma elever de har sångundervisning med. 
Det verkar kräva stor professionalism och tydlighet från pedagogernas sida vad gäller 
gränsdragningar för var lärarens uppgifter slutar och omsorgen om det privata – det egna 
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ansvaret börjar. Elevernas egen ansvarskänsla för sitt lärande är också något som har stor 
betydelse för lärandeprocessen menar sångpedagogerna. Några olika exempel på respons som 
ges till eleverna i deras utveckling kan vara direkt feedback på sånglektionen eller 
utvecklingssamtal i mitten av terminen, så kallat ”mitterminssamtal”. Något som ger respons 
på elevens, eller studentens prestation, är betyget. 

Respons  
Materialet visar på att sångpedagoger är både givare och mottagare av respons i 
sångundervisningssituationen. De vill ge röstlig och musikalisk respons som lockar till nya 
erfarenheter både röstligt och musikaliskt. Sångpedagogen behöver också respons från sina 
elever/studenter, kollegor eller chefer och i vissa fall till och med föräldrar, för att få 
bekräftelse på den kreativa verksamhet de bedriver där de själva är instrumentet. 
 
Sångpedagogens respons till eleven/studenten 
Den respons sångpedagogerna talar mest om på flera olika ställen i intervjun är den de vill ge 
till sina elever/studenter. 
 

Jag tycker att min roll som sångpedagog är att vägleda, vara lyhörd och framhålla minsta lilla 
förändring som något stort och bra. Man är mycket den som peppar och pushar sångarna att ta 
små steg framåt.. 

 
Informanterna beskriver många olika sätt att ge respons på i sångundervisningen. Det kan 
vara allt från att lyssna på de låtar eleven tar med sig till lektionen, till att lyssna aktivt till hur 
deras muskelarbete fungerar. En fungerande terminologi är ett hjälpmedel för respons och en 
av pedagogerna berättar att hon dessutom väljer att ge respons till eleverna utifrån den 
inlärningsstil som passar dem bäst; 
 

Ja… terminologin /från CVI/ har hjälpt mig att bli tydligare, men också att jag har planscher, 
bilder och texter i sångrummet. Jag använder tavlan mycket och ritar. Jag tänker också på vilken 
inlärningstyp sångaren är. Är han/hon audiotiv så ska jag ju ge mycket ljud, är eleven visuell så 
kanske jag visar bilder… vissa vill ha imaginary – inre bilder och vissa är mer logiska, och då 
måste jag ju förklara mer. Eller en kinestetisk – som går på hur det känns – då måste jag ju 
formulera mig på det sättet. Det gör ju också att sångaren kommer på att det här är mitt jobb, det 
här ska jag göra. 

 
Att respondera på ett dagligt arbete kan vara att uppmuntra, men också konkret sammanfatta 
eller styra upp hur eleven självständigt ska gå vidare och befästa det den fått respons på tills 
det att nästa tillfälle för respons blir aktuellt. En av sångpedagogerna berättar att hon är 
väldigt tydlig och konkret vad gäller elevens eget ansvarstagande för sin övning. För att 
förtydliga detta för eleverna ställer hon efter varje lektion ett antal frågor kring dagens lärande 
och det som ska övas hemma. Detta blir en slags respons i form av återkoppling.  
 

Det sista jag frågar innan lektionen är slut är om sångaren vet hur den ska jobba hemma. Och 
säger de ”ja”, så frågar jag ”hurdå”, och när de svarar, då förstår jag att de vet! Ingen luddig 
lektion … och så håller vi på hela tiden. Och det blir ju väldigt tydligt att det är sång det handlar 
om. 

 
Sångpedagogerna på gymnasiet berättar att de har mitterminssamtal med sina elever som 
syftar till att ge eleverna respons halvvägs mot målet. Lärarna motiverar här vilka moment 
eller kunskaper eleven behöver fokusera på eller hämta in under den andra delen av terminen. 
Eftersom betygssättning inte är någon utdelning av vänskaplig uppmuntran, utan ett statiskt 
verktyg för att mäta prestation, kan inte elever få MVG om de inte har presterat sitt bästa. Det 
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framkommer i intervjumaterialet att sångpedagogerna kan se en tendens till att de unga 
eleverna förväxlar betyget som respons på deras människa – inte på prestationerna i sång – 
och föräldrarna hör ibland av sig då deras barn inte fått det betyg de förväntat sig. Rektorerna 
– som vill få god respons från föräldrarna – kan också ifrågasätta betygen vissa gånger, 
berättar Sara. 
 

Sen är det det där att att ha ryggen fri…man har mitterminssamtal och talar om var eleven ligger 
…om du inte gör det eller det så kommer jag inte att kunna ge dig ”G” eller ”VG”.. 

 
Lärarna på gymnasiet beskriver att det är väldigt laddat med betygssättningen och att det finns 
höga förväntningar på både elever och lärare. En av lärarna berättar att hon i dag har slutat att 
ha dåligt samvete över de elever som inte når ända fram till sina mål och betyg. I dag ser hon 
tydligare kopplingen till elevens egen prestation och betyget, medan hon tidigt i yrkesrollen 
antog att det alltid berodde på hennes brist på prestation eller kompetens. Hon berättar att det 
finns en elev som haft MVG i sång under en längre period, men som på grund av olika 
omständigheter valt att sluta öva.  
 

…och nu ska jag ju sätta betyg på henne, och jag kan inte sätta MVG. Fast jag vet att hon mår 
jättedåligt om hon inte får det... Och förr hade jag nog tagit det på mig – att jag borde ha gjort 
annorlunda – jag borde ha kunnat servera ett annat lärande. Men på frågan om hon tycker att jag 
varit tydlig med just detta, hur hon ska öva, säger hon att jag varit det.  

 
Här visar det sig att pedagogen tagit ytterligare ett steg mot ett professionellt förhållningssätt 
till den yrkesverksamhet hon bedriver. Hon ger tydliga riktlinjer för vilka krav det finns för att 
nå målen. Hon definierar dessa och är beredd på att eleven kan bli besviken, men förstår 
också att det inte är hennes arbetsuppgift att pigga upp sina elever med icke målrelaterade 
betyg som respons på något de inte gjort. Elevens medvetenhet om att det faktiska ansvaret – 
att ta tag i sin egen övning – ligger på eleven själv och inte på pedagogen, avlastar pedagogen 
och det blir istället fokus på det som är viktigt för elevens utveckling – nämligen sången – 
menar både Sara och Elin. Något Elin tar upp om sig själv som responsgivare är hennes ovana 
att helt omedvetet värdera eleverna och deras musiksmak. Hon har i dag lärt sig att i 
undervisningssituationen vara mer uppmärksam på när hon värderar åt sina elever.  
 

Förr tänkte jag aldrig på om jag kommenterade efter min smak…att något lät ”snyggt”, eller om 
jag sade att någon passade för att sjunga en viss stil till exempel. 

 
Att värdera är också en form av respons. I det här fallet en negativ sådan eftersom den inte 
syftar till att utveckla elevens kunnande. Det blir istället fokus på lärarens personliga tycke 
eller smak. Då läraren i stället tar utgångspunkt i sångelevens behov och aktivitet blir 
responsen en del av en naturlig dialog mellan både lärare och elev.  
 
Sångelevens respons i sångundervisningen 
Sångpedagogerna beskriver att de i sin undervisning är mer eller mindre beroende av respons 
från sina elever. En av pedagogerna berättar att vissa av studenterna på musikhögskolan inte 
är så intresserade av en dialog eller något större musikaliskt lärande, utan gör bara det som är 
nödvändigt i kursen. Då blir det svårt att ge musikalisk respons; 
 

…när det gäller det musikaliska så kan man ibland undra om någon lärt sig någonting… eller 
om det bara är ett forum för att skaffa sig poäng. Man sjunger den sång man blivit tillsagd. Thats 
it…och ibland kan det till och med vara så att den sångaren faktiskt tycker att den lärt sig 
något…på nåt märkligt sätt.  
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Det verkar också vara så att pedagogens motivation sviktar när eleven/studenten inte är öppen 
för att ta till sig något nytt. Det krävs en viss insats av eleven/studenten – en vilja, ett försök – 
annars finns det ingenting att ge respons på. Varken röstligt eller musikaliskt.  
 

..om man märker att det är elever som – när man peppar och uppmärksammar de små sakerna –
tar till sig det och det stannar kvar. Då tycker jag bara att det är roligt. Men de som…det fäster 
aldrig riktigt i ”dom själv” och man ser i ögonen att de inte riktigt tycker om det de hör…och de 
vill inte riktigt det där heller, fastän jag tycker att det är stort, då tycker jag att det blir tröttsamt i 
längden. Inte en gång, men en hel kurs… 

 
Ibland handlar det om dagsformen; 
 

Man är mycket den som peppar och puschar dem att ta steg framåt. Men eftersom det är upp till 
var och en av eleverna att ta till sig, så beror det mycket på hur eleven mår och har det så att 
säga. Ibland kanske det inte blir så mycket konkret gjort… 

 
Sångpedagogen verkar behöva direkt respons på sina initiativ och det som plockas fram i 
undervisningssituationen för att kunna gå vidare och designa för progression i lärandet. Det 
handlar om någon slags didaktisk respons. Under det tidigare temat ”gymnasieskolan som 
arbetsplats” framkom pedagogernas upplevelser av utebliven respons från just denna 
elevgrupp. Det anses höra den unga åldern till, medan de vuxna studenterna förväntas kunna 
ge direkt respons. Den sista formen av respons som tas upp i denna underrubrik är den som 
kan ges på den musikpedagogiska verksamheten utav kollegorna. 
 
Kollegial respons 
Det visar sig i informanternas berättelser att det oftast finns mer än en sångpedagog på 
skolorna, och dessa skulle kunna motsvara det lilla arbetslaget. Men det stora arbetslaget 
består av musiklärare med olika inriktning och instrument. Alla dessa människor tillsammans 
representerar lärarkåren, men individerna är inte bara lärare/pedagoger utan också musiker 
med vitt skilda musikaliska bakgrunder och drömmar. Respons från kollegor kan upplevas 
som en stämning och bidra till personlig utveckling; 
 

Atmosfären här är jättebra mellan sångkollegorna. I början kände jag mig lite liten, men det gör 
jag inte längre. Jag tror det beror på mina kollegor och atmosfären, men kanske också att jag är 
här mer ofta nu. Och att jag har accepterat mig själv...vad jag kan och inte kan. 

 
Elin upplever sedan fortbildningen – som hon och sångkollegan genomgått tillsammans – 
stort stöd av sin kollega. I stället för att ”klara allting själv” som hon beskriver det, väljer hon 
att bjuda sin kollega till sin undervisning då hon kört fast, eller behöver nya infallsvinklar.   
 

Och likadant att den här utbildningen /CVT/ har gjort att..man vet att det finns många vägar till 
Rom..att hitta lösningar så att säga. Jag kan välja den vägen jag tror, men sen vet jag när jag står 
där och eleven ändå inte hittar..trots mina anvisningar. I stället för att kämpa och försöka vinna 
så kan jag gå in till min kollega och säga; Hördu, kan inte du komma in? För jag vet att hon 
kanske använder en annan väg så att man vågar samarbeta mer. Det är inte det här – det finns 
ingen prestige längre eller rädsla av att …att man måste klara allting själv, utan att man är ett 
team liksom. Och DET fanns ju inte innan. 

 
Det kan också vara så att musiklärare i ett arbetslag saknar respons för att kunna driva igenom 
sina idéer kring den kollegiala eller enskilda verksamheten. Brist på tid kan vara en orsak, 
men också brist på intresse eller engagemang i någon annans idéer. Det faktum att alla lärare 
är individualister och har olika visioner och drömmar spelar in; 
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..det är mer projekt liksom – och att se till att få dem gjorda. Uppifrån /ledningen/ får man inte 
tillräckligt med tid att planera, men inte bara det. I laget känner jag också att inte alla vill jobba 
lika mycket för att få det bra /på skolan/. Hälften jobbar för det, medan den andra hälften har 
andra drömmar…att få spela och jobba med sitt band och så…Det är ju deras yttersta drivkraft. 
Det skulle de nog inte erkänna, men det ser man ju…Vad folk har mest lust till liksom. På jobbet 
är min yttersta drivkraft att skapa en så bra utbildning för eleverna som möjligt – och att utmana 
dem att göra så bra ifrån sig som möjligt. 

 
Materialet visar vidare att den respons sångpedagogerna oftast får – och anser mest 
betydelsefull för att kunna utveckla sin verksamhet – är den från eleverna och studenterna. 
Den respons de sällan upplever att de får är den från någon högre chef. Lina tillhör undantaget 
och beskriver i enkäten (2003) hur hon och kollegorna skrev egna kursplaner till den 
musiklinje de startade tillsammans. De lärde av sina misstag och förändrade lite varje år. 
Samtliga musiklärare på linjen var afrolärare och det stora samarbetet bestod i att hålla igång 
linjen praktiskt och att bestämma repertoar till kören. Det skedde inte något större arbete 
kring pedagogiska frågor, men laget arbetade självständigt och lärde sig på vägen. I intervjun 
(2010) berättar Lina att hon minns att chefen var otroligt stöttande, och att han ofta framhöll 
pedagogerna och deras insatser. 
 

Vi skötte oss rätt mycket själv i undervisningen, och det var skönt att höra någon gång från den 
som var chef…Vi hade inte så mycket resurser, och det var inte så mycket pedagogisk 
uppbackning, men man var uppskattad på jobbet så att säga! 
 

Självständighet är ett begrepp som framkommer som något centralt i informanternas 
afrosångundervisning och lärarroll. Samtliga sångpedagoger upplever att de navigerade 
genom sin egen utbildning på ett självständigt sätt. De har också gemensamt att de – 
oberoende av varandra – sökt sig till samma fortbildning. 

Kompetensutveckling genom CVI – Complete Vocal 
Institute 
Samtliga sångpedagoger har kompetensutvecklat sig inom den ”nya” skola som under 2000-
talet kommit att prägla sångundervisning bland pedagoger och elever på gymnasieskolor, 
folkhögskolor, kultur- och musikhögskolor. Med skolan följer tekniska manualer i form av 
bilder och beskrivningar av olika så kallade funktioner. Till dessa medföljer även en särskild 
terminologi. Informanterna upplever att deras förhållningssätt till sångundervisning, 
sångteknik, terminologi och deras roll som pedagog, har förändrats. 
 
Elin upplever själv att hon har blivit en mycket tydligare pedagog sedan hon gick 
utbildningen på CVI. Där har hon fått de verktyg hon behöver för att kunna hjälpa sångare att 
nå röstlig utveckling. Hon har också lärt sig att ”leta många olika sätt”, som hon beskriver det 
– att kunna erbjuda eleverna många olika alternativa vägar för röstutveckling. CVT innehåller 
många olika valmöjligheter för sångaren, och en av dessa är ljudvolymen som man vanligtvis 
inte pratar om – eller utgår ifrån – i den traditionella sångundervisningen. De olika 
funktionerna har olika krav på volym. Det är dock individuellt hos varje sångare, hur starkt 
man behöver sjunga i de olika funktionerna, menar Elin.   
 

Ja, just med den här tekniken så är det ju mycket…jag menar, jag vet ju att det första folk tänker 
på när de hör CVT så är det att man ropar mycket, att det är starka ljud. Det är ju inte riktigt så, 
men det är det man kanske först slås av. Att man får sjunga så starkt och att det känns frigörande 
och skönt att få göra det. Alla dessa volymer gör ju att eleverna vågar mycket mer…dom bildar 
studiegrupper….och det hörs från övningsrummen när de övar tillsammans, för det är mycket 
roligare…och att dom vill sjunga mer. Skolans kör låter dubbelt så stor!  
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Pedagogerna beskriver gemensamt att de fått nya verktyg att hjälpa sina sångare med. Med 
dessa kan de möta elevernas önskningar kring att exempelvis att sjunga med ett visst sound 
som de hört hos en sångare de gillar. Pedagogerna kan genom röstanalys identifiera den 
funktion och eventuell effekt som rösten producerar och på så sätt återskapa ljudet i sina egna 
röster, och hjälpa eleven att göra det samma. Syftet är inte att plagiera den personliga rösten, 
utan att använda dess funktion med rätt volym, vokalljud och energi. Detta, berättar en av 
pedagogerna, gör att eleverna känner förtroende för henne. 
 

Vill du låta så – då gör vi så här. Att kunna göra soundet – de får respekt för mig och tror på 
mig. Även om du/eleven/ gör bättre ornamenteringar än mig så kan jag visa hur det görs. Man 
behöver inte kunna alla grejer, men man måste ha en bredd där också.. 

 
Att kunna möta eleverna/studenterna där de befinner sig, och att kunna ge respons både 
musikaliskt och tekniskt skapar goda förutsättningar för lärande. Detta i sig skapar en god 
stämning. Elin berättar om stämningen som hon upplever i sitt arbetsrum:  
 

Man känner sig….man får så mycket positiv feedback från eleverna. Både med ord och  
liksom… man kan känna stämningen. Det är alltid gott klimat på något sätt… 

 
Angående terminologin säger Sara att hon funderar över hur mycket terminologi hon ska låna 
från CVT. Hon anpassar sig så att det inte blir – som hon uttrycker det – religion. I övrigt 
tycker Sara att det underlättar med gemensam terminologi. 
 

Man vet ju precis vad man pratar om. Det roliga är att vi kan sitta och prata om en röst och vara 
överens om vilken röstklang vi hör och om det finns någon effekt på. Och det underlättar ju om 
man ska lära sig någonting. Vad man ska gå in på och i vilken ordning. Jag som är en logisk 
person gillar att ha en struktur…nu blir det aldrig mer så att jag inte fattar…jag har manualer. 
Och det gör mig mycket tryggare. 

 
Lina upplever att hon inte letar, eller är så trevande längre när det gäller teknik. Hon beskriver 
det som att hon ha hittat snabbare vägar jämfört med när hon var nyutbildad. Hon kan 
tillämpa funktionerna från CVT för att nå resultat. Hon tycker att det känns mer konkret, men 
poängterar att hon inte tycker att CVT är heltäckande. Hon syftar på de studenter hon 
undervisar i lärarutbildningen som ska bli sångpedagoger och menar att även om det i dag 
finns en terminologi att tillgå kan det aldrig ersätta den personliga erfarenheten man får av att 
möta många olika sångare under åren; 
 

CVT i all ära – men de som inte hittar själv – man måste ha många olika ingångar. Där har dom 
en fördel absolut, /ang.terminologin/ men däremot det här med lyssnandet och att kunna ”ta in” 
någon…det är ju ingenting som kommer bara för att man har ord på olika saker…Det kommer 
av erfarenhet tror jag. Att man har mött hundra olika personer/sångare/. 

 
Informanterna beskriver att konsekvenserna av att jobba med CVT är, förutom frigörelsen av 
rösten, att alla elever kan få tillgång till att kunna sjunga pop eller rock på ett personligt och 
stilenligt sätt. Förut fanns det en viss grupp av elever som var mer framträdande än andra, 
men nu finns det mer att upptäcka även för dessa elever. Dock måste sångpedagogen vara 
försiktig och inte gå för hårt fram, menar Elin eftersom hon anser att lusten bör vara 
drivkraften i upptäckandet av det nya. 
 

På nåt sätt inser sångarna att de måste jobba…vissa anser att man är född med en begåvning och 
att det inte är lönt annars…Men nu känner alla att det finns möjligheter för utveckling. Om jag 
gör si eller så kommer jag dit. Man kan se att de där duktiga tjejerna på sång – de som fick 
glänsa förut och var nöjda med det – nu finns det så många valmöjligheter och man kan bli 
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tvungen att ta till sig nya funktioner eller sound som man inte känner sig hemma i. Till exempel 
där rösten för första gången blir spänd…så man får vara varsam. Inte bara hålla på med 
teknik…utan låta eleverna sjunga där de startade. Annars kanske de tappar lusten….det är rena 
korvstoppningen på gymnasiet och de upplever stor stress med mycket lektioner… 

 
Både Lina och Sara visar medvetenhet om att deras elever/studenter har en annan 
förutsättning för lärande än de själv hade. De ser både för- och nackdelar med detta. Fördelen 
med att utbudet av sångskolor och metoder i dag är så stort kan också leda till att det kan bli 
svårt att navigera mellan de olika skolorna. Att eleverna/studenterna inte behöver göra det 
stora jobbet själva i att identifiera sångares sound eller lyssna så djupt och ingående för att 
upptäcka är till viss del en nackdel vad gäller själva processen. Fördelen är att de på ett enkelt 
sätt kan förstå hur sångaren producerar sitt röstljud. Informanterna funderar på vad som skulle 
ha hänt, eller var de skulle befinna sig om de själv hade fått dessa förutsättningar.  
Sara berättar; 
 

Jag kan nästan bli avundsjuk ibland när jag står och delar ut från det som kostat mig 200.000 kr. 
De får detta alldeles gratis – och nu vet de hur de ska göra.. Det som jag sökte efter så länge.. 

 
Lina uttrycker liknande känslor, men menar också att hon inte skulle vilja vara utan det 
”jobb” hon har fått lägga ner själv för att komma dit hon befinner sig i dag; 
 
 

Det ligger inte för mig att sakna det jag inte fick…det är för mig obegripligt att man inte själv 
har provat eller testat…Det finns så mycket nu, Jo Estill, Speach level, jag tycker att folk verkar 
vara lite förvirrade av allt det här utbudet…vad är det ena och vad är det andra. Jag är väl 
lyckligt lottad genom att vara ganska nöjd. Så var det då. Däremot kan jag känna lite avundsjuka 
på studenterna i dag…på ett sätt. Men inte på ett annat sätt, för man har gjort ett jobb där… som 
inte de har behövt göra. Tänk så fort det hade gått om någon sagt något… 

 
”Tänk så fort det hade gått om någon sagt något…” Det har tagit informanten många år att 
hitta det hennes egna studenter nu utgår ifrån och förväntar sig att få tillgång till. Samtidigt 
beskriver hon att hon är nöjd och tacksam för de erfarenheter hon fått av att självständigt 
utforska och reflektera kring sin sång- och röstutveckling och sitt lärande.  

Sammanfattning 
Afrosångundervisningens olika utmaningar går att koppla till traditioner, organisationer samt 
skol - och undervisningsformer. Pedagogerna upplever att deras egen utbildning bidragit till 
deras sociokulturella utveckling, och att de under utbildningstiden fått tillfälle att utforma en 
didaktisk plattform som ligger som grund för deras dagliga praktik. I intervjumaterialet kan 
jag utläsa att oavsett nivå på elever eller undervisning står informanterna inför olika 
utmaningar i den enskilda sångundervisningen. Utmaningarna kan relatera till deras yrkesroll, 
kompetens, undervisningsmål eller värdering av elevens utveckling och lärande eller 
arbetsbelastningen i tjänsten. På individnivå synliggörs fenomen kring den enskilda 
pedagogens personliga utmaningar i form av pedagogens, musiklärarens, musikerns och 
människans olika roller, gränsdragningar, ansvarstagande och respons.  
 
Resultatet visar också att sångpedagogerna förutom sångtekniska och musikaliska mål även 
har sociala mål som de vill att eleverna ska uppnå med sitt lärande. Elevens eget ansvar i 
lärandeprocessen betonas av samtliga sångpedagoger, och de upplever gemensamt skillnader i 
att arbeta på folkhögskola, gymnasium eller högskola. Att kunna hantera konflikter och att 
tydligt koppla elevers och studenters utveckling till mål och styrdokument är andra 
pedagogiska utmaningar informanterna gemensamt står inför, liksom upplevelsen av att 
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kringuppgifterna under den aktuella perioden för undersökningen (2003-2010) har ökat på 
gymnasieskolan och att ansvarstagandet mer och mer glider över från eleverna till 
”vuxenvärlden”.  
 
I resultatet finner jag några intressanta aspekter som jag vill spinna vidare på i diskussionen. 
Jag kommer att koppla informanternas berättelser och upplevelser kring sin utbildning, 
kompetens och yrkesverksamhet till olika traditioner som återfinns i bakgrunden.  

DISKUSSION 
Under denna rubrik kommer jag att reflektera över resultaten som framkommit, mina 
upplevelser av resan så att säga, och vart dessa resultat skulle kunna ta vidare väg i fortsatt 
forskning. Vilka fenomen kan uppstå då en ny generation – skolad i gamla traditioner – 
försöker hitta egna, icke traditionella vägar, och vilka konsekvenser får det för studenterna, 
deras lärare, utbildningen och traditionerna? Vilken kunskapsutveckling kan vi ta del av, och 
hur ser informanterna på den i relation till sin utbildning och yrkespraktik?  

Upplevelsen av studietiden och första anställningen 
Informanterna upplever alla att de genom sin utbildning har fått en plattform som de i sin 
sångpedagogiska verksamhet kan utgå ifrån, men de beskriver också att de inte fick något 
nytt, eller vet vad de egentligen lärde sig. De nämner sina egna pedagoger i sång -
undervisningen som förebilder samtidigt som de beskriver avsaknaden av teknik och 
modeller. Det är lite märkligt, men tyder på att de anpassade sig till institutionen med dess 
inbyggda normer, kultur och traditioner. 
 
I intervjun med Sara beskriver hon hur hon som student fick uppleva ”den långa väntan” vad 
gällde hennes önskemål om utbildningens innehåll och upplägg. Det anmärkningsvärda här 
var att Sara hade sökt till en utbildning med inriktning på rytmisk sång, men ändå förväntades 
sjunga klassisk sång under det hela första året. Olsson (1993) beskriver att införandet av den 
nya musiklärarutbildningen 1978 syftade till att skapa ” den breda musikläraren” – bred i den 
meningen att musikläraren skulle ha större referensram än den traditionella konstmusikens 
repertoar med traderingsidealet och den borgerliga traditionen som utgångspunkt. Men när 
den rytmiska sångaren önskade hjälp med att bredda sin kompetens som lärare, genom att 
uttryckligen önska sig ”brukspiano” tidigt i sin utbildning kunde inte utbildningen erbjuda 
detta. Här vill jag kommentera att det Sara beskriver går att (åter igen) koppla till Rostvall och 
Wests beskrivning av den formella uppbyggnaden av utbildningen som under 1990-talet 
fortfarande vilade i den borgerliga traditionen. I denna tradition är den klassiska repertoaren 
utgångspunkten och ”abstrakt notläsning” övergår i ett senare skede till ”konkret 
musicerande”. Progressionen, att spela ”en ton i taget” är viktig i denna tradition, liksom 
fokus på det instrumentaltekniska eller solistiska redan från nybörjarnivå. Ackordspiano, eller 
det som benämns brukspiano, är alltså inte att föredra som grund.  
 
Något som informanterna nämner att de gemensamt saknar i sin egen utbildning är 
kopplingen mellan den enskilda sånglektionen och ensemblesituationen. De saknar tekniska 
verktyg som motsvarar den röstanvändning de vill använda i sin kontext – den elförstärkta 
ensemblen. Fenomen som framkommer är att terminologin, som sångstudenterna är i behov 
av för att kommunicera det de vill uppnå med sin röstutveckling saknas, och att rädslan av att 
skada rösten är så stor att studenterna dels upplever det ”farligt” att sjunga till exempel starkt 
och utanför de klassiska sångideal som lärarkåren presenterar. Forskning visar att 
pedagogerna med den klassiska traditionen som referensram menade att det var klassisk 
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sångteknik som låg till grund för god röstutveckling. Detta resulterade i att de rytmiska 
sångarna antingen kompromissade bort det genrespecifika i sin röstproduktion, eller började 
tvivla på att det över huvud taget fanns någon sångteknik anpassad för just rytmisk sång. 
Eftersom terminologin är baserad på den klassiska sångtraditionen kan inte heller de 
traditionella sångpedagogerna kommunicera med sina egna studenter utifrån studenternas 
tradition eller röstliga önskemål, vilket resulterar i att dessa får en känsla av att inte kunna 
greppa vad som skall läras. Avsaknaden av konkreta hjälpmedel – teknik – tillsammans med 
språkliga möjligheter att kommunicera kring röstutveckling skapar självklart osäkerhet hos 
studenterna. Elin beskriver i intervjun att hon var tveksam till om hon ”hade det”, och syftar 
alltså till ”begåvning” eller ”fallenheten” att sjunga.  
 
Hur kan professionell kunskapsutveckling ske utan ett språk? Hur kan likasinnade diskutera 
och reflektera över röstanvändning eller analysera röster utan lämplig terminologi? 
Forskningen är fortfarande tvetydig. Några gemensamma termer eller begrepp existerar ännu 
inte. Enligt forskning kan detta bero på pedagogens ”professionella frihet” (Handal, Lauvås 
1982), eller på grund av att sångundervisning och pedagogik genom historien har grundat sig 
på empirisk kunskap och förmedlats via muntlig tradition (Liljas 2003). Resultatet visar att i 
detta ”mellanrum”– med brist på koppling mellan sångteknik anpassad för den kontext som 
ensemblesituationen representerar för en rytmisk sångare – skapar sig de rytmiska 
sångstudenterna en egen verkstad där de analyserar och prövar olika tekniska möjligheter 
tillsammans. Förmodligen utgår de från den klassiska terminologin och dess indelning av 
rösten i olika register, och försöker skapa en egen förståelse för när och var de använder de 
olika begreppen som finns att tillgå. De lyssnar också på de artister eller sångare de har som 
förebilder och försöker definiera och analysera vad de gör med sina röster. Lyssning och 
framför allt härmning blir deras verktyg. De agerar utifrån den folkliga traditionen genom att 
samarbeta och lära sig utanför skolans system och utan lärare. Att lära av likasinnade är i dag 
ett begrepp inom högre utbildning, så kallat peerlearning. På sätt och vis kan de rytmiska 
sångstudenterna beskrivas som föregångare här, eller var det bara helt enkelt så att de följde 
den folkliga tradition, enligt Rostvall & West (1998), som är förknippad med deras genre där 
den kollektiva processen är viktig för lärandet? I stället för att söka svaren hos en 
lärare/mästare valde studenterna att söka svar hos varandra. 
 

In a team, learning is enhanced by peers. Peers often has similar experiences. They can 
challange one another in ways a teacher cannot. Peers create safety for the learner who is 
struggling with complex concepts, skills or attitudes (Jane Vella 2002). 

 
Lina, beskriver att hon under sin utbildningstid spenderade mycket tid med att sitta och lyssna 
på olika sångare och deras röster. Hon analyserade vad hon hörde och försökte härma och 
känna i sin egen kropp och röst hur det kändes muskulärt när det lät ungefär som rösten hon 
lyssnade på. Detta går att koppla till det in- och utifrån perspektiv som Norberg (2010) 
beskriver som specifikt för en sångares utveckling. Att uppmärksamma den unika upplevelsen 
av det som sker i kroppen, och att sedan få  respons på det i form av yttre spegling från till 
exempel sin sångpedagog. Just lyssnandet och inkännandet är ett viktigt förhållningssätt i den 
afroamerikanska traditionen. Det finns även här stora skillnader kring praxis. Huruvida en 
sångare ska eller inte ska känna efter i sin röst när hon sjunger/tonbildar går att koppla till 
skillnader i traditioner. Den afroamerikanska traditionen beskrivs som en tradition där 
sångaren skapar egna känslor genom musiken. Att lyssna inåt och att känna är helt naturligt 
och det definieras av Sundin (1995) som motoriskt kroppsligt gensvar. Men i den europeiska 
traditionen beskrivs musiken ha en inneboende mening, och att känna efter, särskilt i sin röst, 
är inte att rekommendera enligt Moberg och Uggla skriver Liljeland.  
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De betonar att det ur pedagogisk synvinkel är viktigt att påpeka för eleven att fonationen inte 
upplevs fysiskt. Om man ”känner efter” när man sjunger, så spänner man sig och rösten blir ofri 
(Liljeland, 2008). 

 
Att studenterna vid denna tid inte ifrågasätter lärarna, utan försöker anpassa sig till 
traditionerna, stämmer in på det fenomen som Hanken (2008) beskriver som det 
asymmetriska förhållandet mellan lärare och elev. De rytmiska sångarna söker som lärlingar 
tekniska verktyg hos sina mästare, men får inga verktyg. Det motsägelsefulla i detta, om vi ser 
till traditionerna, är dels att den folkliga traditionen inte söker någon mästare, och dels inte 
fokuserar på instrumentaltekniska färdigheter utan på musikalisk helhet. Ytterligare en 
paradox är att lärandet inom folklig tradition sker utanför institutionen utan lärare, så då 
borde allt vara i sin ordning? Vem bar egentligen ansvaret för dessa studenter och deras 
utveckling?  
 

Upplevelsen av att bedriva den sångpedagogiska 
verksamheten  
Den traditionella sångundervisningen med konstmusikens repertoar ansågs vara grunderna i 
musik och sång, och även kursplaner och mål var författade utifrån detta antagande. Det visar 
sig tydligt hur detta antagande präglade informanternas studietid, men utmaningarna följde 
också de nyutexaminerade rytmiska sångpedagogerna ut i yrkeslivet i samband med mötet 
med de klassiska kollegorna. Det blir besvärligt då eleverna har sina uppspel och 
sångpedagogerna tillsammans ska bedöma varandras elever. Ska de rytmiska sångarna och 
pedagogerna anpassa sig till den traditionella kursplanen, eller ska de klassiska lärarna 
fortbilda sig och öppna upp för den nya traditionen? Finns det prestige med i bilden? Om vi 
jämför den europeiska traditionen med den afroamerikanska, så visar det sig att man i den 
förstnämnda strävar efter en särskild sorts tonbildning, vilket går att koppla till den borgerliga 
traditionens instrumentaltekniska färdigheter, emedan man i den andra strävar efter personlig 
tonbildning med betoning på process, improvisation och individualitet i uttrycket. Det är så de 
olika traditionerna definieras vad gäller tonbildning i tidigare forskning (Sundin 1995). Det 
framkommer i resultatet att det saknas förståelse och kompetens inför de båda olika 
traditionernas utförandepraxis.  
 
Samtliga informanter beskriver att det de upplever som den viktigaste uppgiften med sin 
lärargärning, är att med sitt engagemang utmana och inspirera sina elever och studenter till att 
erfara nya musikaliska och sångliga upplevelser. De förväntar sig också en viss respons på 
detta engagemang. Responsen behövs för att kunna motivera utvecklingen vidare. Ferm 
(2007) beskriver att vi alla har ansvar för hur vi påverkar varandras läroprocesser, men att det 
största ansvaret för respons ligger hos läraren. När jag tar del av Elins och Saras upplevelser 
av att arbeta på gymnasieskolan, tänker jag att eleverna de undervisar verkar räkna med att 
sångpedagogerna finns där för dem. De är i elevernas ögon inte bara sångpedagoger, utan 
verkar också representera vuxenvärlden. Kanske är det här ansvaret av respons blir för stort? 
Är det detta ansvar som är så slitsamt för sånglärarna på gymnasiet, eller är det slitsamt på 
grund av att sångpedagogerna inte vet riktigt vad som förväntas av dem?  
Under studiens gång (2003-2010) utvecklar båda dessa pedagoger tydliga strukturer för vad 
som är deras eller deras elevers ansvar. Dessa pedagoger dokumenterar/för bok på sina 
elevers resultat, och kopplar dessa till uppsatta mål och betyg under utvecklingssamtalen. 
  
I det enskilda rummet förväntar sig läraren att deras sångare är närvarande, och att de i denna 
närvaro ger musikalisk och röstlig respons i övningar och sånger. De önskar också att 
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sångarna tar eget ansvar kring till exempel instudering och övning, men också kring sång -
undervisningens utveckling och mål. Dessa önskemål går att koppla till det kreativa 
bildningsidealet som definieras av självbildning med egna val och föreställningar där 
eleven/studenten är aktiv och skapande (Olsson 1993). Är detta särskilt viktigt för dessa 
pedagoger på grund av deras egna upplevelser som studenter, frågar jag mig? Kravet att det 
ska vara hög kvalité på mötet mellan student och sångpedagog, samt fullständiga och tydliga 
metoder att följa upp i det självständiga arbetet mellan lektionerna. Detta självständiga arbete 
är något samtliga informanter nämner att de saknade stöd för i sin egen utbildning. De nämner 
avsaknaden av tydliga arbetsformer och verktyg, som pedagogerna ofta återkommer till när de 
refererar till sångteknik. Kontrasten är traderingsidealet där eleven/studenten beskrivs som ett 
passivt objekt som underordnar sig auktoritet – i detta fall läraren – eller mästaren som 
beskriver relationen mellan lärare - elev i den borgerliga traditionen. 
 
Gemensamt beskriver sångpedagogerna att de ser elevernas och studenternas lust som en 
tydlig drivkraft för lärandet, och att de därför går försiktigt fram när det gäller nya tekniker 
eller moment i sångundervisningen. Likheter med detta fenomen finner jag i Hellströms 
studie från 2004 som beskriver sångpedagogens dilemma i att förmedla sångteknik anpassad 
för genren, utan att för den skull tappa sambandet med musiken, eftersom detta i sig skulle 
inskränka utrymmet för personlig frihet och lust. Även om lusten beskrivs som den stora 
drivkraften framkommer sångtekniken som en viktig del av sångundervisningens innehåll, 
och pedagogerna beskriver detta som verktyg. Verktyg som eleven omedelbart kan ta upp och 
testa tillsammans med läraren. CVT erbjuder sångarna många valmöjligheter; 
 

Ja, just med den här tekniken så är det ju mycket…jag menar, jag vet ju att det första folk tänker 
på när de hör CVT så är det att man ropar mycket, att det är starka ljud. Det är ju inte riktigt så, 
men det är det man kanske först slås av. Att man får sjunga så starkt och att det känns frigörande 
och skönt. 

 
Denna reflektion är intressant med tanke på att informanten själv inte vågade sjunga starkt 
under sin egen studietid. När hon beskriver att ”man får sjunga så starkt” syftar hon både på 
sina elever och sig själv och kan erinra sig om hur frigörande det kan kännas att sjunga starkt 
och ”sjunga ut” utan att ha inneboende konflikter kring att det skulle kunna skada rösten. Nu 
kan pedagogen erbjuda teknik som eleverna kan lita på för att kunna göra detta. Här 
synliggörs en kunskapsutveckling från studenten Elin som inte vågar sjunga starkt – till 
sångpedagogen Elin som byggt upp en arsenal av hjälpmedel och responser i sin sång-
pedagogiska verksamhet. Elins elever sjunger starkt och gärna. Att eleverna väljer att öva 
tillsammans talar för att vi åter igen kan koppla den rytmiska sångundervisningen till det 
kollektiva lärandet och den folkliga traditionen (Rostvall & West 1998). 

Respons och kompetensutveckling 
Ovanstående begrepp är djupt sammanlänkade och nämns därför inom samma rubrik. 
Informanternas avsaknad av respons i den egna utbildningen, och samtidigt deras längtan 
efter att kunna ge respons till sina sångelever föranleder dem att satsa stor del av sin tid och 
sitt engagemang på kompetensutveckling. Samtliga rytmiska pedagoger har fortbildat sig 
inom CVI med tillhörande teknik – CVT. En del av kompetensen i CVT består i att kunna 
analysera och definiera hur en sångare eller artist använder sin röst, för att sedan kunna 
överföra detta till sin egen röstanvändning. Lyssnandet och görandet är alltså viktiga 
ingredienser i denna teknik. Syftet är inte att plagiera, eftersom det inom denna genre är 
viktigt att sträva efter ett eget personligt sound (Sundin 1995, Hellström 2004), utan att kunna 
identifiera det som i denna teknik kallas funktion med dess tillhörande inställningar av 
vokalljud, volym och energi. Pedagogerna beskriver att de genom denna teknik inte bara kan 
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ge direkt feedback/respons genom analysen, utan också fungerar som en röstlig förebild. När 
eleven applicerat den teknik som fungerar för syftet kommer den också att fungera i 
ensemblesituationen. Och därmed kan man också säga att pedagogen lyckats skapa en 
undervisningskontext som är trovärdig och genuin med verktyg som hjälper eleverna att 
etablera den teknik de behöver inom sin genre. Johansson (1996) beskriver att detta är en 
förutsättning för lärande inom afroamerikansk tradition. Pedagogen själv reflekterar över 
detta och beskriver att hon upplever att hennes elever känner förtroende för henne i 
undervisningssituationen just på grund av att hon kan agera trovärdigt och respondera på 
elevernas efterfrågan/behov. I resultatdelen beskriver denna pedagog att hon under sin 
utbildningstid saknade just denna typ av direkt och omedelbar feedback i sångundervisningen, 
men också i andra ämnen. Hon beskriver att hon med sina verktyg går direkt ”on the spot” 
och börjar jobba. Kunskapsutvecklingen hos denna sångpedagog synliggörs genom att hon i 
sin egen verksamhet erbjuder det hon aldrig fick respons på själv; Konkreta metoder med 
terminologi som är greppbar, och som ger eleven svar eller omedelbar respons på teknik, 
sound, eller till exempel interpretation. Hon vill inte slösa dyrbar tid på t.ex. instudering 
eftersom hon under sin utbildningstid upplevde att många lärare slösade bort värdefull 
lektionstid på just detta, så i stället vill hon erbjuda sina elever instuderingsteknik så att 
”jobbet kan göras hemma”. Den borgerliga traditionen beskriver självständig instudering som 
något som sker först efter många års studier (Rostvall & West 1998). 
 
I bakgrunden kan vi läsa att den sångpedagogiska verksamheten inrymmer stor frihet kring 
hur undervisningen ska utformas. Denna frihet bär också på ett ansvar inför den ”svagare 
parten” - den i behov av hjälp. Det krävs att pedagogen intar ett professionellt 
förhållningssätt. En av sångpedagogerna är lite skeptisk till glorifieringen av sångteknik 
sprungen ur CVT och menar att den inte på något sätt är heltäckande. Hon menar att det är 
den personliga erfarenheten av att få möta och lyssna till hundratals olika unika röster i den 
sångpedagogiska verksamheten som gör att pedagogen kan känna igen och analysera andras 
röster och röstanvändning. Hon menar också att det, att kunna lyssna och ”ta in” en annan 
sångare eller människa i undervisningssituationen, kräver erfarenhet. Arder (2003) stödjer 
detta när hon beskriver att en sångpedagog, förutom god kännedom kring den egna rösten, bör 
ha förmågan att kunna känna igen sig i andras röstliga problem och förmågan att ge råd och 
vägledning till var och en elevs speciella förutsättningar. Hon menar att det är fler faktorer än 
de rent sångfunktionella (de som går att lösa med teknik) som styr hur undervisningen artar 
sig.  
 
I resultatdelen reflekterar Elin kring det sociala engagemang som hon tidigare hade så mycket 
av, och hon undrar om det ibland var en slags kompensation för den respons hon egentligen 
skulle velat ge – men inte kunde – i form av sångtekniska eller sångmetodiska lösningar som 
eleven efterfrågade. Man höll på med ”det musikaliska” liksom, som hon beskriver det. Det är 
också så hon beskriver upplevelsen av sin egen utbildning. När hon i intervjun reflekterar 
kring detta är hon ännu inte säker på varför det var så. Här finner jag att historien upprepar sig 
från Elin egna sånglektioner under studietiden. När det inte fanns några verktyg ”höll man på 
med det musikaliska”. När man håller på med det musikaliska på institution förmodar jag att 
mästaren med sin förmedlingspedagogik kommer fram. Den mästare som sitter inne med 
kunskapen kring uppförandepraxis och förmedlar denna till sin passiva student. Likt klassisk 
tonbildning är denna tradering inte bästa förutsättningen för kreativitet, personlighets -
utveckling och självbildning.  
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Förutom att kunna förebilda röstligt, förväntas det också av en sångpedagog att denne kan 
vara förebild. Elin beskriver sin egen utveckling vad gäller att våga vara förebild för sina 
elever. Vad säger forskningen kring denna självinsikt? 
 

För att pedagogen ska lyckas med sitt förmedlingsarbete är det viktigt att han/hon inser 
betydelsen av att lära känna sig själv. Hur vi kommer till självinsikt är en filosofisk 
frågeställning, men det finns några faktorer som kan generera ”tillväxt” hos en (sång)-pedagog; 
Mod och viljan att utvecklas, tron på att man kan ändra sidor hos sin personlighet, öppenhet och 
perceptionsförmåga att ta emot signaler från omvärlden (Arder 2008 s. 95). 

 
Med denna nya insikt har inte bara pedagogens förhållningssätt till sin egen roll som förebild 
förändrats över tid, utan även hennes syn på lärande. Nu väljer hon elev/studentcentrerat 
lärande med fokus och utgångspunkt i elevens förutsättningar för utveckling. Hon beskriver 
också att eleverna får vara med och påverka och göra egna val i undervisningssituationen. Det 
kan gälla till exempel vilka låtar som ska spelas. Hon tar tacksamt emot lyssningstips och lär 
av sina elever, istället för att endast erbjuda en repertoar som hon själv behärskar. Likt 
kreativitetsidealet kan detta spegla en mer ”jämlik undervisning” och går att koppla till folklig 
tradition med personligt samspel och med en öppen inställning om att hjälpa varandra (Olsson 
1993, Rostvall & West 1998). Den personliga utvecklingen, som medföljer insikt, hjälper 
pedagogen att medvetandegöra var gränserna går för ansvar i den sångpedagogiska 
verksamheten. 
 

Jag är mer rädd om mig själv nu. Jag tar hand om mig och tar mer ansvar för mig… man får 
liksom inte bli någons psykolog. Man kan inte engagera sig så mycket…  

 
Den mångfasetterade sångpedagogiska verksamheten inbegriper många olika kompetenser. 
Informanterna har delat med sig av upplevelser från sin verksamhet, dess koppling till 
traditioner och dess förändring över tid. Avslutningsvis vill jag sammanställa några specifika 
aktiviteter eller händelser som jag tycker beskriver kopplingen till det Rostvall och West 
definierar som folklig tradition på ett mycket tydligt sätt. 

Relationen rytmisk sångundervisning - folklig tradition 
Rytmisk sångundervisning kopplad till den folkliga traditionen innebär tyngdpunkt på social 
kommunikation och samspel. Både musikaliskt, men också personligt samspel med en öppen 
inställning om att hjälpa varandra. Kollektivet och gruppundervisningen är andra punkter 
som definierar traditionen enligt Sundin. Eftersom elever imiterar sina lärare – oavsett 
metoder – finns det ett mönster här som måste definieras (institutionens koppling till borgerlig 
tradition och traderingsidealet) och brytas, om den rytmiska sångpedagogen vill vila i sin egen 
tradition (den folkliga traditionen med kreativitetsideal) och vara trovärdig. Arder (2003 s.58) 
beskriver hur det traditionella förhållningssättet sångpedagoger emellan varken har präglats 
av öppenhet eller nyfikenhet . ”Nyttan av lärarlaget” – som hon beskriver det – har inte varit 
tongivande. Men i studien hittar jag många olika aspekter som tyder på det motsatta;  
 
Den intressanta (kunskaps-)utvecklingen på gymnasieskolan där Elin och hennes nya 
klassiska sångkollega åker på fortbildning tillsammans och i och med detta startar ett 
kollegialt samarbete över både genregränser och traditioner, är ett sådant exempel.  
På denna skola delar lärarna varken in sång eller elever i två olika traditioner längre. Jag gör 
ett antagande kring att gemensamma kursplaner och mål för ämnet sång har upprättats, och att 
det på sångelevernas redovisningar nu fokuseras på elevernas musicerande och inte på 
lärarnas prestige. 
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Lina beskriver hur kollegiet (kollektivet) kan bidra till personlig utveckling hos den enskilda 
pedagogen genom den atmosfär som genomsyrar laget. Hon beskriver stämningen som 
jättebra mellan sig och sina kollegor på musikhögskolan, och har accepterat vad hon kan och 
inte kan. Både enskilt och i laget. 
Ett kollegialt team med en öppen inställning är det som Sara efterfrågar. Efter många år med 
yngre elever och ensamt ansvar för sin sångpedagogiska verksamhet och yrkesverksamhet på 
gymnasieskola, längtar hon efter att erbjuda studenterna på musikhögskola nya erfarenheter 
av att jobba med gruppen som support i lärandet. Hon erbjuder sina elever många redskap och 
omedelbar hjälp och ger maximalt med stöttning. Hennes kommentar och förhållningssätt till 
yrkesverksamheten hon bedriver tillsammans med elever, kollegor och ledning får avsluta 
denna del; 
 

Det bästa måste man vilja...oavsett om det är bäst för mig. 

Slutdiskussion 
Arbetet med studien har varit givande på många sätt. Att få ta del av dessa kollegors unika 
men personliga utmaningar och upplevelser har berikat mig som resenär på min resa. Jag 
känner informanternas starka engagemang i deras levande berättelser och detta inspirerar och 
berör mig på många olika plan – som människa, pedagog och före detta student i reformerad 
utbildning.  
 
Som undervisande lärare i högre utbildning har det också gett mig insikt i hur det år 2010 kan 
upplevas att undervisa inom annan verksamhet, som till exempel gymnasieskolan. Detta har 
väckt frågor kring min egen verksamhet eftersom det känns angeläget för mig att kunna 
erbjuda studenterna en utbildning som motsvarar de krav som föreligger i yrkeslivet.  
Gör jag det i dag? Och hur gör jag det i så fall i morgon?  
 
De rytmiska sångpedagogerna i studien ser sig själva inte bara som bärare av en ny tradition, 
utan också som initiativtagare till nya redskap, former och metoder i sångundervisningen. Det 
går också tydligt att urskilja att dagens sångelever – enligt informanterna - har helt andra 
förväntningar på sina pedagoger än informanterna hade på sina. Studenterna som i dag (2010) 
lever mitt i informationssamhället med sitt snabba flöde vill ha snabba svar och hjälp med att 
gallra bland allt utbud, emedan studenter på 80-talet fick ha tålamod och först jobba med det 
som ansågs vara grunderna inom till exempel pianospel – notpiano enligt borgerlig tradition – 
och sedan gå vidare till gehörspiano.  
 
Det finns i dag (2010) undervisningsmaterial att tillgå, utformade utifrån den afroamerikanska 
traditionens kontext, med för genren specifika moment som kan utveckla och stärka rytmiska 
sångares egenskaper med tillhörande CD-skivor eller filer på nätet. Till dessa ljudspår gör 
sångaren till exempel genrespecifika övningar för rösten, samt härmar eller improviserar 
stilistiskt.  
 
Skolor som till exempel Complete Vocal Technic, utmanar den 200- åriga indelningen av 
rösten i olika register, och bygger sin teknik på det. Sångaren lär sig genom att lyssna, härma, 
eller se på bilder. Till detta medföljer en terminologi som medvetet bygger på ord/begrepp 
som inte går att associera till redan vedertagna begrepp inom sångpedagogiken. Den 
tillhörande utbildningen – Complete Vocal Institute – förespråkar den kollektiva läro -
processen och bedriver därför stora delar av sin verksamhet i grupp. Samtliga informanter har 
fortbildning inom denna ”skola”. De har inte skapat den, men de har anammat den och satsat 
mycket tid och pengar för att etablera den i sin verksamhet. Är det denna nya skola som 
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kommer att kvalitetssäkra rytmisk sångundervisning för nästa generation sångare och 
pedagoger? Om den accepteras full ut av undervisande lärare i högre utbildning och 
institutionaliseras – kommer den att förlora sin popularitet bland sångare och studenter då och 
bli traditionell? Vilken kvalité ligger i denna populärvetenskapliga sångbok?  
 
Det finns några ”cross-overs” i den meningen att de rytmiska sångpedagogerna medvetet, 
eller omedvetet, håller fast vid vissa koncept från den klassiska eller borgerliga traditionen. 
De har gemensamt att de föredrar den enskilda undervisningen, med hänsyn till elevernas 
skiftande kunskapsnivåer på exempelvis gymnasiet. På musikhögskola är det fortfarande den 
enskilda undervisningen som förespråkas och kostar mest. Även den solistiska satsningen på 
röstteknik tillhör en annan tradition. Informanterna talar mycket om sina verktyg. Här syftar 
dock tekniken inte till att kunna reproducera en musikgenre med inneboende mening, utan till 
att frigöra rösten så att den rytmiska sångaren kan göra alla de konstnärliga och personliga val 
den vill i stunden. 
 
Dessa rytmiska sångpedagoger tillhör en yrkeskår som sökte sig till en utbildning som 
egentligen inte hade beredskap för att kunna ta emot dem. De har navigerat sig igenom 
traditioner och skapat egna förutsättningar för sitt lärande, och bär på unik kunskap som de 
utvecklat genom att gå först i ledet in i en ny tradition. Trots deras självständighet och 
kreativitet finns det inget intresse i att till exempel publicera sig, vilket resulterar i att det 
finns begränsad tillgång på forskning eller dokumentation. Kan anledningen till detta kan vara 
att de värderar sig själv och sin sångpedagogiska verksamhet som ett praktiskt hantverk? 
Saras definition; 
 

Jag är en arbetare – en slitvarg på golvet..det tycker jag är roligt. Det finns redan en bok som jag 
utgår ifrån, så det finns ingen anledning. Jag har inget nytt att komma med, typ så… 

 
 
Det skulle vara intressant att fortsätta resan genom att observera rytmiska sångpedagogers 
verksamhet. Det skulle vara spännande att jämföra instrumentalundervisning med 
sångundervisning för att se om vissa fenomen företrädelsevis tillhör – eller rent av 
konstrueras – i  sångundervisningens kontext. 
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Bilaga 
 
 
Enkät riktad till sångpedagoger inom ”andra genrer” 
 

1. Namn och telefonnummer 
 

2. Utbildningsort 
 

3. Utbildningsvariant och examensår 
 

4. Nuvarande arbetsplats (-er) 
 

5. Hur länge har du varit anställd på din/ dina arbetsplatser? 
 

6. Fanns det någon sångpedagog före dig, inom din genre? 
 

7. Blev du introducerad till kursplaner för ditt ämne? 
 

8. Samarbetar du med andra kollegor inom – eller utanför – din genre? 
 
 

 
9. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
 

 
10. Vilka mål önskar du uppnå med din undervisning? 

 
 

 
11. Hur operationaliserar du för att nå dessa mål? 
 

 
 

12. a)Anser du att du får feedback av kollegor, chef, ledning för att nå dina mål? 
b) Får du feedback av andra? 
 
 
 
 

13. Hur – anser du – skiljer sig den undervisning du själv bedriver, gentemot den 
undervisning du själv tagit del av under din utbildning? 
 
 
 
 
 
 

14. Anser du att utbildningen motsvarar de krav yrkeslivet ställer på dig i dag? 


