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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att med hjälp av gestaltning och interpretation inom sång, jämföra 
skillnaderna i uttrycket utifrån ett videodokumenterat före- och efterresultat. Jag använde mig 
av två olika tekniker på fyra låtar och innan instuderingen började filmades det när jag sjunger 
varje låt för att få ett före-resultat. Efter instuderingen var gjord framfördes låtarna på en 
konsert, tillsammans med ytterligare fyra låtar för att förlänga konserten. Hela konserten 
videodokumenterades för att få ett tydligt efter-resultat. Avslutningsvis jämförde och 
analyserade jag skillnaderna mellan före- och eftervideorna för att se vilka uttryck som 
interpretationsteknikerna bidragit till.  
 
I resultatet jämför jag videodokumentationen med utgångspunkt att svara på 
undersökningsfrågorna: ”hur är blicken?”, ”hur kan ansiktsuttrycket beskrivas?”, ”hur är 
kroppsspråket?” och ”vilka musikaliska och tekniska skillnader är det?”. I diskussionen 
kommer jag bland annat fram till att det är mycket som förbättras genom att jobba med 
interpretation och uttryck. Även vikten i hur kroppsspråket används, att röra sig ihop med 
musiken och texten. Det kan vara övertygande att stå helt stilla efter mycket rörelse. Jag 
kommer också fram till att det är viktigt att hitta balansen mellan att stå vänd mot publiken, 
dit en känsla ska förmedlas, och att stå vänd mot bandet, för att kommunicera. Något som 
också tas upp är att jag upplevde att uttrycket minskade vid upprepade refränger och anser 
därför att det är viktigt att där lägga extra mycket fokus på interpretationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Uttryck, känsla, interpretation, sånginterpretation, musikalisk gestaltning, textlig 
gestaltning, scenisk gestaltning, sångteknik, sångtexter, instudering, Stanislavskij  
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1. Inledning och bakgrund 
I detta arbete ligger fokus på uttryck och interpretation inom sång. Jag har studerat in fyra 
låtar med fokus på detta och har sedan analyserat skillnaderna i uttryck före och efter 
instuderingen. Analyserna är baserade på videodokumentation filmad innan repetitionerna och 
på en avslutande konsert. Syftet är att ta reda på vikten av interpretation och uttryck; hur stor 
betydelse det har och vad skillnaderna blir. Uppsatsen är strukturerad i fem delar. I denna 
inledande del presenteras bakgrunden till ämnet; varför jag har valt det och vad pedagoger 
och forskare skrivit om interpretation. Detta följs av arbetets syfte. I nästa del presenterar jag 
vilka metoder som använts och i del tre beskrivs min instuderingsprocess med låtarna. I det 
fjärde kapitlet analyseras videorna och resultatet av analysen presenteras. Avslutningsvis 
diskuteras egna tankar, funderingar och upplevelser med koppling till litteratur. Eftersom 
arbetet inkluderar en del ämnesspecifika begrepp, finns det i Bilaga 1 en begreppslista att 
vända sig till. I Bilaga 2 finns texterna till låtarna jag instuderat och i Bilaga 3 finns 
instuderingsfrågorna jag använt mig utav. 

1.1. Uttryck och interpretation 
Vi är många musiker som har blivit tekniskt skolade, som på lektionstid jobbat med lösningar 
på problem och som under sin övningstid ägnar det mesta av tiden till att fokusera på 
förbättring av tekniska svårigheter. Några exempel på dessa svårigheter kan vara ett svårt fill, 
ett solo, en wail eller en hög ton. Även under instudering av låtar ligger generellt fokus på att 
jobba med tekniska delar och när det sitter på plats läggs till sist fokus på att fundera på vad 
som ska uttryckas och förmedlas med låten. En vanlig inställning bland musiker är att känslan 
och uttrycket kommer automatiskt när denne väl ställer sig framför publiken, vilket inte 
behöver vara en självklarhet. Jag anser att musik är ett kommunikationssätt, att berätta och 
förmedla något, till exempel en känsla, till lyssnaren. Det är därför viktigt att lägga tid på 
uttryck och känsla för att få de bästa förutsättningarna när det är dags att ställa sig på scen. 
Baserat på mina upplevelser och erfarenheter tror jag att när allt fokus läggs på teknik 
kommer uttrycket, känslan och interpretationen lätt i andra hand, vilket är synd eftersom jag 
anser att det är nyckeln till bra musicerande. Sadolin (2009) beskriver den sångtekniska 
träningen som att den endast är till för att förbättra möjligheterna att tolka text och musik så 
rikt som möjligt, med god rösthälsa och så ofta det önskas. 
    
Något som är unikt för instrument sång är att det finns möjlighet att musicera via text. Det är 
något jag tycker behöver tas till vara på genom att lägga tid och omsorg på den. Texten gör 
också att lyssnaren lättare kan sätta sig in i vilken känsla låten har och vad den handlar om. I 
en studie av betydelsen hos olika röstegenskaper fick lyssnaren gissa talarens sinnesstämning 
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och av dem som hörde texten gissade 85 procent rätt, medan av dem som inte hörde någon 
text gissade 47 procent rätt (Sundberg, 2001). Denna forskning ger perspektiv på hur 
betydelsefull texten är när det kommer till sång. 
 
En dominerande definition av begreppet interpretation är att konstnärligt tolka ett 
musikstycke eller en text (Interpretation, 1996; Zangger Borch, 2005). Själv har jag inte 
jobbat speciellt mycket med interpretation fram till förra läsåret då jag tog ett studieuppehåll 
och gick en folkhögskoleutbildning på RML (Rockmusiklinjen). Det var första gången jag 
hade en lärare som inte jobbade i första hand med teknik utan med att tolka texten och låten. 
Det var utvecklande för mig att jobba på det sättet och min upplevelse var att tekniska delar 
löste sig och min nervositet minskade tack vare att jag detaljerat visste vad låten handlade om 
och att försöka uttrycka det. När jag nu är tillbaka på Kungl. Musikhögskolan känner jag ett 
stort behov av att underhålla och fortsätta med detta då jag vanligtvis har lätt att ”snöa in” i 
tekniska delar och glömma bort interpretationen. Det självständiga arbetet kändes därför som 
en bra möjlighet att förkovra mig inom ämnet interpretation och uttryck. 
 
Inom både teater och musik finns det många forskare och pedagoger som skriver om 
interpretation och uttryck, alltifrån att nämna det kort till att skriva utförliga metoder i hur det 
ska genomföras. Några exempel på alla de böcker som tar upp interpretation är Acting songs 
(Brunetti, 2006), Sangeleven i fokus (Arder, 2006), Singing and the actor (Kayes, 2004), 
Stora sångguiden: Vägen till din ultimata sångröst (Zangger Borch, 2005), Röstlära: Fakta 
om rösten i tal och sång (Sundberg, 2001), Röstboken: Tal-, röst och sångövningar (Elliot, 
2009), Komplett sångteknik (Sadolin, 2009) och En skådespelares arbete med sig själv: I 
inlevelsens skapande process (Stanislavskij, 2004). Till en början läste jag om olika 
instuderingstekniker av bland annat Stanislavskij, Brunetti, Sadolin och Zangger Borch. Jag 
upptäckte snabbt att teknikerna liknade varandra, alla utgick ifrån instuderingsfrågor utifrån 
sångtexten och frågorna var dessutom snarlika i många fall. Jag upplevde att de metoder som 
liknade varandra mest var Sadolin och Brunetti respektive Zangger Borch och Stanislavskij. 
Något som kan tänkas intressant är att interpretationens grund kommer från teaterns sätt att 
tolka texter. Stanislavskij var inte verksam inom musik utan bara inom teatern och lade en 
stor grund för interpretationen, de flesta instuderingsmetoder har därför sin utgångspunkt 
därifrån. Det är troligtvis orsaken till att många anser att Zangger Borch har kopierat 
Stanislavskijs metod och sedan fyllt ut den med fler frågor. Jag upplevde att Zangger Borch 
metod var tydlig och innehöll detaljerade frågor, men att den inte gick in på djupet utan 
istället innehöll många frågor om exempelvis miljön. Sadolin och Brunetti liknar varandra på 
så sätt att de båda går in på djupet i instuderingsfrågorna genom att till exempel skapa ett mål, 
en konflikt och taktiker för att lösa konflikten. Jag anser dock att Brunetti använder mer 
kreativa tillvägagångssätt och förklaringar än Sadolin, som till exempel att använda sig av en 
inledningsfras som sångaren ska föreställa sig att en motpart säger och sedan att sången då 
blir ett svar på denna inledningsfras. 
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Eftersom jag ville göra en tydlig jämförelse av de två instuderingsmetoder jag skulle utgå 
ifrån valde jag dem som var mest olika varandra – de av Brunetti respektive Zangger Borch – 
vilka har olika fokus på sina frågor till texten. Zangger Borch har frågor som till exempel: 
Vad ser du? Vad hör du? Hur luktar och smakar det? Vilka känslor kan användas? Hur är 
kroppshållningen och ansiktsuttrycket? Vilka tekniska och musikaliska inslag finns det? 
Brunetti har däremot frågor som till exempel: Vad är målet med sången? Vilket hinder är i 
sångarens väg till målet? Vilka tekniker kan användas för att nå målet? Vilken konflikt 
kommer sången att lösa? Vem sjunger sångaren till. Vilken inledningsfras kan skapas för att 
få sångaren att reagera genom att börja sjunga? 
 
Precis som i tal ändras bland annat klangfärg, volym och tempo när vi sjunger med olika 
sinnesstämningar. Visuellt ändras kroppsspråket, blicken och ansiktsuttrycket, och det är även 
många anatomiska förändringar som sker när olika sinnesstämningar används. Det har gjorts 
en del forskning kring detta ämne, bland annat en undersökning av Kotlyar och Morosov 
(Sundberg, 2001) där elva operasångare sjöng en fras ur arior där de gestaltade lycka, sorg, 
neutral stämning, fruktan och ilska. Sedan analyserades inspelningarna i volym, tempo, 
pauser och tonansatser. Resultaten visade bland annat på att tempot var högst i fruktan och 
långsammast i sorg, fruktan var den känsla som visade de största pauserna mellan stavelserna 
och neutralt läge visade kortast pauser. Ilska hade starkast volym och fruktan den lägsta, sorg 
hade de långsammaste tonansatserna och fruktan den snabbaste. Varje känsla visar alltså ett 
mönster av akustiska kännetecken, precis som i tal. I en liknande studie av Sedlacek och 
Sychra fick 23 skådespelare läsa en mening med åtta känslostämningar: neutral, kärlek, 
glädje, högtidlighet, komik, ironi, sorg och fruktan. Efter analys av fonationsfrekvensen blev 
resultatet bland annat att det var högt vid glädje, lågt vid sorg, mitten vid neutral stämning 
och på fonationsfekvens-kurvan blev resultatet i sorg, en topp med långsam nedgång samt två 
toppar i aktiva stämningar (Sundberg, 2001). En tredje undersökning som Fonagy gjort inom 
ämnet är på hur tungan och läpparna ändrades under uttal av olika satser i skilda 
sinnesstämningar. I ilska syntes det att artikulationen kastades häftigt från den ena positionen 
till den andra, i ömsint tal rördes artikulationen långsamt och smeksamt, medan i hotfullt tal 
blev den först en spänd extrem position och kastades sedan iväg till nästa artikulatoriska 
position (Sundberg, 2001).  
 
Utifrån dessa erfarenheter och denna kunskap vill jag göra ett arbete där jag får möjlighet att 
utveckla och analysera mitt uttryck. Även testa och jämföra instuderingstekniker inom 
interpretation. Jag vill ta reda på hur mycket interpretationen spelar roll för ett känslofullt och 
närvarande uttryck. 
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1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att med hjälp av gestaltning och interpretation inom sång, jämföra 
skillnaderna i uttryck utifrån ett videodokumenterat före- och efterresultat. Fyra låtar ska 
instuderas med två interpretationstekniker och det konstnärliga arbetet avslutas med en 
konsert. 
 
Följande frågeställningar ska undersökas: Vad utmärker min inlärningsprocess? Blir det några 
skillnader i blicken, ansiktsuttrycket, kroppsspråket och det musikaliska efter att jag har 
instuderat låtar med uttryck och interpretation som fokus? 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer jag redogöra vilka olika metoder jag använde mig av i arbetet. I den 
första delen beskrivs vilka instuderingstekniker jag utgick ifrån när jag jobbade med 
interpretationen i låtarna. Sedan presenteras hur videofilmning som metod användes och vilka 
undersökningsfrågor jag utgick ifrån i analyserna av videorna. Därefter beskrivs hur jag 
instuderade och repeterade in låtarna med övriga musiker. Slutligen redogörs för hur jag 
använde mig av loggboksskrivande under min process. En metod jag tänkte ha med var en 
publikenkät med frågor om hur lyssnaren upplevde till exempel hur mycket känsla jag hade i 
låtarna. På så sätt skulle jag sedan kunnat jämföra deras upplevelser med mina. Anledningen 
till att jag valde bort det var dels på grund av tidsbrist, men också på grund av att det skulle 
avbryta lyssnarens upplevelser av konserten eftersom de skulle sitta och skriva. 
 
Som jag tidigare skrivit valde jag mellan olika instuderingsmetoder och landade till slut med 
metoderna skrivna av Brunetti och Zangger Borch. Eftersom de är olika varandra på så sätt att 
de har olika fokus – Brunetti går mer in på djupet med instuderingsfrågorna medan Zangger 
Borch pratar mer om miljö och omgivning – tror jag det blir tydligare skillnader i 
instuderingarna. Tanken är att jag ska jobba så detaljerat som möjligt för att få ett tydligt 
resultat. 
 
När jag först lärde mig de fyra, för mig, nya låtarna försökte jag lägga fokus på att endast lära 
mig text och melodi – alltså att inte lägga för mycket fokus på till exempel teknik, uttryck 
eller interpretation. Om det då filmades i ett tidigt skede fick jag ett "före-resultat" som jag 
kunde gå tillbaka till och jämföra med. När jag behärskade låtarna och gjort alla förberedelser 
videofilmade jag slutresultatet som i detta fall är konserten, på så sätt hade jag möjlighet att 
jämföra och analysera före- och efter-videorna och se vilka musikaliska och konstnärliga 
skillnader som blev. Undersökningsfrågorna jag hade som utgångspunkt i jämförelserna var: 
”hur kan videon generellt sammanfattas?”, ”hur är blicken?”, ”hur kan ansiktsuttrycket 
beskrivas?”, ”hur är kroppsspråket?” och ”vilka musikaliska och tekniska skillnader är det?”.  
 
När jag bekantade mig med låtarna var det dags att studera in dem grundligt med fokus på 
uttryck och interpretation. Då utgick jag från materialet jag samlat, svarade på 
undersökningsfrågorna och ”djupdök” i textanalys. Med två av låtarna utgick jag ifrån Daniel 
Zangger Borch metod och resterande två utgick jag ifrån David Brunettis metod. Jag 
framförde även ytterligare fyra sånger, för att förlänga konserten, och med dessa gjorde jag en 
ytligare interpretation för att inte hälften av konserten skulle sakna fokus på text och uttryck. 
Tillsammans med nio andra musiker repeterade jag dessa åtta sånger, tanken var att jag och de 
andra musikerna skulle lägga fokus på uttryck och känsla både på konserten och på 
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repetitionerna. Jag ville att de skulle försöka tänka på vad de förmedlade i låten medan de 
spelade och sjöng, inte bara musicera tekniskt bra utan försöka få fram en känsla. 
 
Under tiden som jag instuderade, repeterade och förberedde mig till konserten skrev jag 
loggbok. Syftet med loggboksskrivandet var att, genom att lägga tid på en skriftlig reflektion 
över den egna praktiken, skapa en djupare förståelse av något som skett (Bjørndal, 2009). 
Genom att jag skrev loggbok förde jag en dialog med mig själv. De som skriver loggbok lär 
sig enligt Bjørndal följande saker om sig själva: Vad de redan vet om ämnet och sig själva. 
Vad de känner, eftersom det är lättare att uttrycka känslor när det är ett personligt skrivande 
som ingen annan ska läsa eller bedöma. Vad de gör och hur de gör det, eftersom mycket av 
det vi gör är automatiserat eller rutinbaserat blir det tydligare när det formuleras i skrift. 
Varför de handlar som de gör, eftersom det är lättare att se genomgående tendenser i sitt sätt 
att handla och på så sätt möjliggöra en förändring (Bjørndal, 2009, s.62). Jag upplever 
loggbok som ett enkelt och naturligt sätt att komma ihåg hur processen ser ut och i ett tidigt 
skede börja reflektera kring det som händer. Vissa delar i processen kanske rent av är jobbiga 
och svårlösta, då kan det vara skönt att ”samtala” med sig själv. Jag använde mig av 
strukturerad loggbok där jag beskrev något för att sedan tolka och reflektera kring min 
interpretations- och instuderingsprocess. Det gjorde det också lättare att gå tillbaka och läsa 
händelser och reflektioner i efterhand. 
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3. Min instuderingsprocess 
Till en början var tanken att alla åtta låtar i konserten skulle vara med i mitt arbete och göras 
interpretationsinstudering på, men jag insåg att det skulle bli för omfattande och beslöt mig 
för att välja fyra sånger, två med Brunettis teknik och två med Zangger Borchs teknik. Tanken 
var att hitta låtar som ger olika förutsättningar att jobba med interpretationen och att ge 
lyssnaren olika förutsättningar att lyssna på texten och budskapet. Mina urvalskriterier var att 
välja en med svensk text, en med ett ideologiskt budskap, en från en musikal samt en med 
tekniska svårigheter och många musiker involverade. Anledningen till att jag valde dessa 
kategorier är följande: En med svensk text eftersom det ger lyssnaren med svenska som 
modersmål större möjlighet att ta till sig budskapet. En med ett budskap jag brinner för, så att 
jag kan förmedla detta med äkta övertygelse till publiken. En musikallåt eftersom det då finns 
ett manus att utgå ifrån i interpretationen. Slutligen valde jag en med tekniska svårigheter och 
med många musiker involverade, då både tekniken och de musikaliska inslagen lätt tar bort 
fokus från texten och därför gör uttrycket svårare att fokusera på. Utifrån detta valde jag 
låtarna Såna som jag, Video, She used to be mine och (For God’s sake) Give more power to 
the people. Nedan beskrivs min instuderingsprocess med dessa fyra sånger. 
 
Låten Såna som jag (Scocco & Dawn Finer, 2012) valde jag för att jag ansåg att det behövdes 
en svensk låt i repertoaren eftersom det generellt är lättare att ta till sig en text när den är på 
ens egna modersmål och jag ger då lyssnaren större möjlighet att ta till sig budskapet. Mina 
önskemål när jag skulle välja låten var att den skulle vara med svensk text, i genren soul eller 
pop, jag ville även att den skulle vara i ett snabbare tempo och att den skulle vara svängig. 
Efter febrilt letande hittade jag Såna som jag från Sarah Dawn Finers första svenska album 
(Dawn Finer, 2012) och blev glatt överraskad när jag hörde att den hade blås, sväng och en 
text jag tyckte passade mig bra. Jag lärde mig den, gjorde instudering efter David Brunettis 
interpretationsteknik och fick kämpa mycket för att hitta ett meningsfullt innehåll med låten.  
 
Video är en soullåt skriven av India.Arie (2001). Jag hade hört låten tidigare men aldrig 
kunnat hela texten eller sjungit den. Jag hade dock fastnat för budskapet – detta var en låt jag 
ville ha med i konserten för att jag ville att budskapet skulle nå ut till alla, främst kvinnor, i 
publiken. Jag började min inlärningsprocess med att sjunga med och ha texten framför mig, 
men eftersom det är mycket text var det svårt att hänga med. Jag tog delarna i ett långsamt 
tempo och gick igenom melodin och texten fras för fras. Jag skrev för hand ner texten och 
översatte de ord jag inte förstod, sedan skrev jag en sammanfattning om vad låten handlar om 
som jag skickade till bandet. På denna låt utgick jag ifrån Zangger Borch interpretationsteknik 
och byggde upp en tydligare bild genom att svara på frågorna. 
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Sången She used to be mine (2015) är från musikalen Waitress the Musical, där Sara Bareilles 
har skrivit musiken. Musikalen är baserad på filmen Waitress (2007). Jag ville gärna ha en 
musikallåt med eftersom det är helt andra förutsättningar i interpretationen när det finns en 
färdig handling. Min sångpedagog tipsade mig om She used to be mine och jag kände att 
stilen på den skulle gå bra ihop med resterande låtar. Jag lärde mig sången genom att lyssna 
och sjunga med till inspelningen och försökte läsa på om musikalen för att förstå bättre vad 
den handlade om. Eftersom det var svårt att förstå låtens exakta koppling till musikalen tittade 
jag på filmen som musikalen är baserad på. Jag fick då bättre förståelse för vad låten handlade 
om utifrån regissörens perspektiv. Efter detta skrev jag ner texten, översatte okända ord och 
skrev en sammanfattning på min tolkning av handlingen. Jag utgick ifrån David Brunettis 
interpretationsteknik när jag instuderade She used to be mine och svarade på alla frågor med 
filmens bilder i bakhuvudet. Eftersom filmen inte innehöll musikalens låtar kunde jag själv 
välja var jag tyckte att låten passade in i handlingen, vem hon sjunger till, vad som precis hänt 
och så vidare. Efter detta lärde jag mig sången utantill och försökte behålla bilden jag hade 
målat upp medan jag sjöng den. 
 
(For God’s sake) Give more power to the people är en låt skriven av sångaren i The Chi-Lites 
(Record, 1971). Jag hörde den första gången i en version av Joss Stone (2012) för drygt ett 
halvår sedan och tyckte den var väldigt bra men tekniskt svårsjungen eftersom den till 
exempel kräver en stark volym med en rund och behaglig klangfärg på de höga tonerna. Det 
kändes intressant att ha med en låt som inkluderar många musiker på scen och som innehåller 
många musikaliska inslag. Men det kan lätt ta bort fokus ifrån texten eftersom det då blir 
mycket annat att tänka på, tillskillnad från en liten sättning med ett avskalat arrangemang. I 
början av instuderingen sjöng jag igenom den några gånger och bestämde mig för att göra 
före-videon direkt. När jag började min instudering skrev jag ner texten, översatte ord och 
gjorde en sammanfattning av vad jag tycker att den handlar om. Jag utgick ifrån Zangger 
Borchs frågor men kände att det var svårt att bestämma exakt vad den skulle handla om. 
Tidigare har jag inte funderat så detaljerat på vad jag sjunger om, men nu blev det tydligt för 
mig att det borde var en större del av instuderingen och framförandet av sången. Den största 
svårigheten med (For God’s sake) Give more power to the people var att jag fortfarande 
behövde tänka en del på det tekniska för att göra den bra. 
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4. Resultat 
I denna del redovisas egna observationer efter jämförande och analys av min sånginsats i 
videofilmerna som gjorts före repetitionerna och vid konserttillfället. Utgångspunkten för 
jämförelserna är att svara på undersökningsfrågorna i följande ordning: ”hur kan videon 
generellt sammanfattas?”, ”hur är blicken?”, ”hur kan ansiktsuttrycket beskrivas?”, ”hur är 
kroppsspråket?” och ”vilka musikaliska och tekniska skillnader är det?”. Med fokus på 
undersökningsfrågorna kommer resultaten presenteras låt för låt, där sångernas ordning är 
baserad på ordningen på konserten.  

4.1. Såna som jag 
Utmaningen i Såna som jag var att hitta en djupare mening med texten, något mer än att den 
är glad. Efter mycket jobb kom jag fram till att det skulle vara en mörkare underton i texten 
och att det glada i låten bara är en fasad för att dölja en sorgsen och ensam person. Den första 
videon på låten visade ett glatt uttryck och det kändes textmedvetet på så sätt att jag tänkte på 
vad jag sjöng om, vilket syntes i att blicken var närvarande och kroppsspråket ibland var 
kopplat till texten. Däremot syns det att det inte är någon tanke på vad syftet med texten är, 
ingen undertext till vad som sjungs. I andra videon märks det att det är konsertens första låt då 
jag inte känns helt närvarande och som att det var lite svårt att komma in i rätt känsla. Ibland 
vänder jag sidan mot publiken istället för att stå rakt fram, detta troligtvis på grund av 
nervositet. Generellt sett kändes det berättande, speciellt i vers två och tre där jag ger ett fint 
uttryck. I refrängerna försvinner lite uttryck vilket antagligen beror på att de upprepas många 
gånger. Jag vände mig då mot kören och gitarren mer än resten av låten.  
 
Blicken i första videon var ofta fokuserad rakt fram och vid instrumentala delar var blicken 
riktad åt annat håll. Ibland blundade jag på höga toner och flackade med blicken vilket tyder 
på en osäkerhet. I den andra videon var blicken närvarande och jag tittade ut mot publiken. 
Vid vissa tillfällen blundade jag, vilket skulle kunna bero på att jag tänkte på annat än texten, 
som till exempel pitch och improviserande delar. Ansiktsuttrycket i första videon var öppet 
och glatt, till skillnad från andra videon som hade ett glatt uttryck i början för att sedan i vers 
två och tre bli mer allvarligt och med ett sorgsnare uttryck. Det var svårare att komma in i den 
allvarliga undertonen i låten när jag blev glad att se alla som satt i publiken, men när det 
sorgsna uttrycket uppstod blev ansiktsuttrycket innerligt och expressivt.  
 
När jag precis lärt mig låten känns kroppsspråket avslappnat när jag rörde mig till musiken, 
även om händerna fastnade framför bröstkorgen istället för att vara längst sidorna. När jag 
blev osäker stannade rörelsen i kroppen och jag blev stillastående. På konserten var 
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kroppsspråket tydligare kopplat till texten, vilket förstärkte den och förhoppningsvis 
resulterade i att publiken lyssnade mer på den. Ibland vände jag mig mot bandet i mellanspel 
och refränger, vilket kan uppfattas som att känslan och uttrycket minskar. I vers två och tre 
kom den allvarliga undertonen fram och jag släppte då ner händerna och stod stilla vilket blev 
väldigt effektfullt. Vid analys av musikaliska skillnader i videorna blir det tydligt att både 
timing och artikulation var tydligare och bättre under konserten. Även volymen och 
dynamiken varierade mer under konserten då verserna generellt sjöngs mjukare, soundet på 
hela låten var också mjukare.  

4.2. Video 
Utmaningen i Video var att nå ut med texten och göra den intressant genom refrängerna som 
repeteras många gånger. Vid inspelningen av den första videon hade jag inte lärt mig texten 
ordentligt, jag hade därför svårt att lägga fokus på uttryck och berättande av text. Det märks 
att jag inte tänkte på vad jag sjöng om eftersom blicken var ofokuserad och kroppsspråket var 
minimalt engagerat. I videon från konserten var det ett bra berättande av texten i verserna och 
i refränger och mellanspel rörde jag mig tydligt och fritt till musiken. Känslan behölls genom 
låten även om jag tittade bort från publiken ibland, jag tycker det ser ut som att jag tappade 
lite känsla vid dessa tillfällen fastän jag minns att det kändes som att jag hade kvar känslan. 
Jag skulle kunna tagit mer plats på scen, använt scenen bättre och haft mer attityd. Det var 
generellt bra framfört med ett tydligt uttryck. 
 
Blicken på den första videon var för det mesta riktad ner mot texten och när jag tittade upp 
var blicken uttryckslös och tom. På vissa höga toner blundade jag, vilket jag i detta fall tolkar 
som en vana. I den andra videon var blicken berättande och övertygande. Ibland tittade jag 
bort från publiken när jag till exempel tänkte eller kom ur känslan en aning. Ansiktsuttrycket i 
första videon var stundvis angeläget, medan det på konserten var berättande. Det syns då att 
jag försökte övertyga publiken om budskapet i Video genom ett närvarande ansiktsuttryck. 
 
I första videon var kroppsspråket låst och även om jag rörde mig till svänget i låten var det 
inte helt övertygande. På konserten syns det att jag hade underdelningen och tempot i kroppen 
och att jag använde kroppsspråket ihop med texten, genom att till exempel förstärka ett ord 
genom en rörelse. I refrängerna vände jag mig ofta mot kören eftersom de hade melodin, 
vilket resulterade i att jag hade sidan mot publiken. Jag utnyttjade min plats på scen bra på så 
sätt att det kändes fritt och rörligt. Om jag tittar på de musikaliska skillnaderna i videorna så 
var artikulationen, timingen, andningen och stödarbetet bättre under konserten. Det var även 
mer varierande dynamik eftersom jag sjöng vissa delar i låten svagare. 
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4.3. She used to be mine 
Utmaningen med musikallåten She used to be mine var att få fram ett bra uttryck i både lugna 
och intensiva delar av sången utan att fokusera på tekniska delar som till exempel pitch och 
timing. I första videon märks det att jag inte kunde låten helt eftersom det finns osäkerhet i 
vissa fraser vad gäller frasering, text och timing. Det känns även som att viljan till uttryck var 
större än i praktiken eftersom jag behövde titta ner i noterna ofta. Av den orsaken att jag sjöng 
fel text ibland och läste innantill så kan slutsatsen dras att jag inte tänkte på vad jag sjöng om. 
På några höjdtoner hade rösten en tydlig dist, vilket kan bero på stödbrist eller rösttrötthet 
alternativt heshet. Videon från konserten visar på en bra känsla och ett fint uttryck. I andra 
halvan av sången var uttrycket och känslan extra starkt, vilket gjorde ett fint slut på låten. Jag 
inledde sången med en förklaring om vad den handlar om för att leda in lyssnaren i rätt 
stämning och lyssna mer på texten. Tempot i början av sången var lite snabbare än jag var van 
vid vilket kan ha varit anledningen till att min timing och pitch ibland var bristfällig. 
 
I den första videon blundade jag en del när jag inte tittade ner i noterna och när jag tittade upp 
var det med ögon som utstrålade känsla i form av sorgsenhet och trötthet. I den andra videon 
var det mycket känsla i blicken i form av sorgsenhet och smärta. I de två första verserna 
blundade jag en del, vilket bidrog till en bra känsla men jag tycker att det bitvis var lite för 
mycket, vilket jag tror berodde på osäkerhet eller att jag tänkte aktivt att jag skulle leva mig in 
i känslan. Ansiktsuttrycket i första videon var för det mesta neutralt utöver de få gånger jag 
tittade upp från noterna med ett känslofullt uttryck. På konserten var ansiktsuttrycket 
uttrycksfullt och engagerat, det utstrålade sorgsenhet och smärta.  
 
Kroppsspråket i första videon var tämligen stilla och bitvis vaggar jag i takt till musiken. När 
jag använde mig av mjuk och hög chestmix följde ofta huvudet med tonhöjden och i de delar 
av låten jag sjöng med stark volym och mycket tryck var vänsterhanden involverad i form av 
rörelse. I andra videon användes också vänsterhanden omedvetet, men båda händerna 
användes även för att förstärka texten. Jag rörde mig på scen i denna låt. Även om det inte var 
med en tydlig riktning eller ett mål tycker jag att det gav ett avslappnat uttryck. Vid analys av 
musikaliska delar är det tydligt att dynamiken förbättrades avsevärt på konserten. I vissa delar 
var det betydligt svagare än i första videon och i andra delar var det starkare. Andra delar som 
förbättrades på konserten var tydligare och bättre artikulation, timing, stödarbete, intensitet, 
tätare headmix samt ljusare och klarare resonans. 

4.4. (For god sake) Give more power to the people 
Utmaningen i att få (For God’s sake) Give more power to the people att bli bra var att ge 
mycket energi i uttrycket och sången, men samtidigt vara samlad nog att kunna fokusera på 
uttrycket och de tekniska svårigheterna i låten. Den första videon på låten visade generellt ett 
spänt kroppsspråk och en ”kaxig” attityd. Det syns i min koncentrerade blick att jag inte 



 

12 

tänkte på vad jag sjöng om, utan istället på exempelvis hur jag rörde mig och sångtekniska 
delar. Det var bitvis mycket dist och jag landade inte helt i en mörk klangfärg på de långa 
tonerna, som jag anser att låten behöver. I den andra videon syns ett avslappnat och bra 
uttryck, som visades främst i kroppen. Jag skulle gärna sett att jag hade gett mer energi till 
publiken och att det hade funnits en starkare känsla av ”upp till kamp”, även om det syns att 
jag var inne i texten och vad jag förmedlade. Ansiktet var mer avslappnat till skillnad från 
första videon och soundet var fylligare.  
 
Blicken i den första videon var inte helt närvarande, jag tittade upp men det syns i 
ansiktsuttrycket och i ögonen att jag snarare tänkte på tekniska aspekter än på vad jag sjöng 
om. I videon från konserten var blicken berättande, engagerad och angelägen, men vid några 
tillfällen kändes den lite tom, som att jag tänkte på något annat än texten. Ansiktsuttrycket i 
första videon såg lite bekymrat ut och på de höga tonerna spände jag ansiktsmuskulatur runt 
ögon, ögonbryn och pannan. På konserten var däremot ansiktsuttrycket ”kaxigt” och fyllt med 
självsäker attityd. 
 
I den första videon rörde jag mig till musiken främst när jag inte sjöng. Då syns det tydligt att 
jag hade underdelningarna i kroppen. När jag sjöng med volym på höga toner låste jag 
kroppen. På konserten var kroppsspråket avslappnat och det ser ut som att jag var inne i 
musiken, jag rörde mig fritt på scen och visade även tydligt underdelningarna i kroppen. 
Emellanåt förtydligades texten genom rörelser med händer och armar, och särskilda 
musikaliska delar visades tydligt för bandet, exempelvis breaks. Vid analys av musikaliska 
skillnader i videorna blir det tydligt att soundet på sången var mjukare på konserten till 
skillnad från första videon där det var relativt hårt med mycket twang. Dynamiken varierades 
mer under konserten, där det var lite svagare i vissa partier. Slutligen förbättrades både stöd 
och timing i den andra videon. 

4.5. Sammanfattning 
För att sammanfatta resultaten ovan presenteras här vad som var gemensamt i uttrycket i 
förevideorna samt i videon från konserten och sedan sammanfattas några viktiga delar av 
helheten. I förevideorna syntes det att jag inte tänkte på texten och budskapet i låten, 
alternativt att jag inte hade något mål med texten. Detta resulterade i att uttrycket blev lidande 
och minimaliskt. Ansiktsuttrycket var ibland känslofyllt men ofta neutralt, det fanns en vilja 
till uttryck men det var inte lika tydligt som det kändes. Blicken var ofta fokuserad på texten 
och blundade vid osäkerhet, höga toner eller när jag lade till känsla. Vid vissa tillfällen 
lyckades jag att förmedla en genuin känsla via ögonen. Kroppsspråket var tämligen stilla även 
om jag emellanåt rörde mig avslappnat till musiken, men på vissa höga toner låste jag 
kroppen i en spänning.  
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Videon från konserten förtydligade att jag lagt ner tid på interpretation och uttryck då det var 
mer berättande, avslappnat, tydligt och närvarande. Dock avtog uttrycket lite vid många 
upprepade refränger. Ansiktsuttrycket var uttrycksfullt, engagerat, innerligt och ibland 
expressivt. Blicken uttryckte mycket känsla, angelägenhet och övertygelse, även om jag bitvis 
blundade en del. Kroppsspråket kändes avslappnat, jag rörde mig fritt till musiken och 
förstärkte ofta texten med hjälp av till exempel armarna. Mestadels stod jag vänd ut mot 
publiken, men ibland vände jag mig mot bandet för att kommunicera med dem. Några 
musikaliska delar som förbättrades betydligt i alla låtar var timing, artikulation, stöd och 
dynamik.  
 
Efter dessa resultat blir det tydligt hur mycket som förbättras och hur betydelsefullt det är att 
jobba med interpretation och uttryck. Något som blev påtagligt i videorna var att 
kroppsrörelse kunde användas effektfullt. Då det ofta var mycket rörelse ihop med musiken 
blev det övertygande när jag sedan stod helt stilla. Även balansen mellan att stå vänd mot 
publiken och bandet är en intressant del i resultatet. Det kan vara svårt att behålla ett starkt 
uttryck mot publiken när sidan visas mot publiken då det sker en kommunikation och ett 
samspel med övriga musiker. Att uttrycket minskade vid upprepade refränger är också värt att 
nämna, det känns som jag slappnade av och började tänka på annat. Men tvärtom behövs där 
läggas extra mycket fokus på text och fokus på att nå målet. Detta kommer diskuteras mer i 
nästa kapitel. 
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5. Diskussion 
Efter att ha genomfört den konstnärliga delen av detta arbete väcks många tankar angående 
vad som gått bra och vad som kunde blivit bättre, vad gäller processen och resultatet. Jag 
kommer därför diskutera följande i det här kapitlet: Den konstnärliga processen innan 
konserten. Balansen mellan att lägga tid på det konstnärliga arbetet och på uppsatsen. 
Musikernas tankar och funderingar kring uttryck i jämförelse med mina. Skillnader mellan 
interpretationsteknikerna. Svårigheter under instuderingsperioden. Processen att titta på 
videoinspelningarna. Analyserandet av kroppsrörelser på scen. Balansen med att vända sig 
mot bandet och samtidigt behålla känslan och uttrycket till publiken. Svårigheterna med att få 
uttrycket att växa eller ändras i refränger som upprepas många gånger. Slutligen kommer jag 
presentera mina tankar om hur jag kan utveckla arbetet i framtiden.  
 
I början av det konstnärliga projektet frågade jag musiker som jag ville spela tillsammans 
med, samtidigt som jag valde ut låtar och började instuderingen. Det var svårigheter att hitta 
musiker på vissa instrument utifrån mina tankar kring att välja musiker från olika inriktningar 
på skolan och att fråga både kvinnor och män. Därefter gick mycket tid åt till att hitta 
repetitionstider som passade alla i bandet. Jag hade inte räknat med att det skulle gå så mycket 
tid till detta att jag kom efter i min instuderingsplan. Till nästa projekt kommer jag göra en 
bättre tidsplanering. Det inkluderar att avsätta mer tid till logistiska delar och att räkna med att 
det kommer komma upp fler tidskrävande uppgifter, som att skriva noter och kompskisser till 
blås och band.  
 
Mitt i all logistik kring mitt konstnärliga arbete där det ingick att informera musiker, repetera, 
instudera låtarna, göra en konsert med mera, var det viktigt att hinna skriva uppsatsen. 
Personligen tycker jag jobbet med instuderingen, repetitionerna och konserten var roligare 
och lättare att prioritera, vilket gjorde att jag kom efter med uppsatsskrivandet. När jag väl tog 
tid till skrivandet blev det inte effektivt eftersom jag i första hand behövde lägga tid på 
moment i det konstnärliga arbetet. Det kändes lättast att först göra det konstnärliga arbetet och 
sedan skriva på uppsatsen, men för att få ett bra resultat är det viktigt att skriva och analysera 
samtidigt som det konstnärliga ligger i fokus. 
 
En tanke med projektet var att musikerna skulle få jobba med uttryck i förhållande till mina 
tolkningar av texten. Vi hade sammanlagt tre repetitioner. De gick åt till att jobba med 
musikaliska delar i låtarna och innan den sista repetitionen skickade jag en sammanfattande 
text om vad jag ansåg att varje låt handlade om. Planen var då att vi på sista repetitionen 
skulle jobba med och diskutera kring uttrycket och att varje instrumentalist skulle få ta till sig 
det i den mån de önskade. Tyvärr pratade vi minimalt om detta eftersom sista repetitionen var 
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det enda tillsammans med blås och munspel, därför låg fokus på att förbereda allt musikaliskt 
inför konserten dagen efter och jag glömde bort att diskutera texten och uttrycket. Det jag tar 
med mig av detta är att, om det är möjligt, lägga till en extra repetition och att göra en lista på 
saker som behöver göras så att inget glöms bort. Nästa gång kommer jag troligtvis testa att 
diskutera uttryck och text tidigare, kanske redan första repetitionen. På så sätt kommer det 
garanterat hinnas med.  
 
Under arbetets gång har jag funderat en del kring om det är några skillnader i hur andra 
instrument än sång förhåller sig till uttryck och att förmedla musikaliska idéer. Under den 
andra repetitionen, innan jag skickade sammanfattningen, pratade jag därför kort om min 
tanke med uttrycket och min önskan om att de skulle lägga fokus på uttryck och interpretation 
när de spelar. Jag hade föreställt mig att de skulle vara exalterade kring ämnet precis som jag, 
men när de delade med sig om sina tankar kring ämnet fick jag mer klarhet i vilka skillnader 
som fanns mellan dessa musikers syn på uttryck och min egen. De sade bland annat att de 
upplever att det är svårt att ha en känsla innan musicerandet sker, utan att den kommer under 
live-spelning. Under dessa tillfällen läggs inte uttrycket aktivt in, utan kommer per automatik 
eftersom det är ”på riktigt” när publiken är på plats. De flesta uttryckte att det var svårt att ha 
uttryck och känsla som ett moment i övningsrummet och har därför sällan det. Vanligt var 
också att inte lägga fokus på texten vid lyssning eller musicerande och att det sällan finns en 
tanke bakom vad som ska förmedlas. Alla musikerna föredrog en gemensam tolkning av 
texten som de önskade att jag skickade ut. På så sätt spelar alla med samma stämning och det 
blir då mer samspelt, både musikaliskt och i uttrycket. 
 
Eftersom jag använt mig av två olika instuderingstekniker på låtarna är det intressant att se 
om det var några skillnader eller svårigheter i processen och i resultatet. I instuderingen 
upplevde jag att metoden av Brunetti var mer ingående och gav en djupare förståelse av 
texten. Zangger Borchs metod gav en mer detaljerad miljö och gick inte in på djupet med 
texten, vilket jag hade önskat av den metoden. I resultatet var det inga uppenbara skillnader 
på de olika interpretationsteknikerna. Det beror kanske på att jag är en erfaren sångerska som 
från början har ett ”eget” uttryck. Detta kan då ha jämnat ut skillnaderna i låtarna. Eftersom 
jag var inläst på båda metoderna samtidigt kompletterade jag kanske omedvetet det jag 
saknade hos Zangger Borch från Brunettis metod. Sammanfattningsvis märkte jag fler 
olikheter i metoderna under instuderingen. 
 
Det är vanligt att många låtar har en tydlig problematik i handlingen, men det finns även låtar 
som till exempel bara handlar om glädje. Då är det svårare att använda Brunettis 
instuderingsmetod där en konflikt och ett mål ska belysas. Såna som jag är en sådan låt där 
arrangemanget, instrumentspelet och melodin förmedlar en känsla och texten en annan. 
Generellt upplevde jag att låten förmedlade en glad känsla och att den inte hade någon tydlig 
konflikt eller mål. Min lösning var att fokusera på texten och hitta en undertext som i detta 
fall var att karaktären sjunger om att vara glad men är egentligen sorgsen och ensam, att 
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sången är en fasad som döljer det karaktären egentligen känner. Denna undertext gjorde det 
lättare att svara på interpretationsfrågorna och känna en tydligare mening med texten.  
 
För mig är det ovanligt att titta på en musikalisk inspelning på mig själv och analysera det lika 
noga som gjorts i detta arbete, det är istället vanligare att lyssna igenom någon enstaka gång 
för att sedan fundera på vad som var bra respektive dåligt. När jag i detta arbete har tittat på 
videorna ett flertal gånger märker jag hur mina tankemönster ändras för varje gång. Efter 
konserten kände mig nöjd med det mesta och när jag för första gången tittade på inspelningen 
fokuserade jag direkt på allt som kunde göras bättre, istället för att se det som var bra. Andra 
gången jag tittade på inspelningen fokuserade jag bara på mitt uttryck, då fick jag en mer 
positiv känsla än första gången och uppmärksammade även många bra saker jag gjorde. Jag 
tror därför det kan vara bra att smälta känslan efter konserten och sedan, efter någon vecka, 
titta på inspelningen och att sedan titta på den en gång till för att då se nya saker. 
 
Det är vanligt att lägga fokus på att överdriva kroppsrörelser för att även publiken på sista 
raden ska uppfatta rörelsen. Efter att ha tittat på låtarna Såna som jag och She used to be mine 
från konserten inser jag effekten av att stå stilla. När det har varit mycket rörelse till musiken 
och sångaren sedan står helt still under tiden hen sjunger, koncentrerar sig lyssnaren mer på 
vad som sägs och ett intresse väcks. 
 
I resultatet nämns det att jag emellanåt vände mig mot bandet för att kommunicera och ha 
kontakt med dem och när jag har tittat på videon från konserten känns det som att jag vid 
dessa tillfällen tappade en liten del av uttrycket. Självklart är det viktigt med ett starkt uttryck 
ut mot publiken, men det är minst lika viktigt att kommunicera och ha kontakt med musikerna 
på scen. Brunettis metod, som jag använt mig av i två låtar, är framtagen till skådespelare och 
musikalartister, vilket sällan inkluderar musiker att kommunicera med, då tanken är att agera 
mot en annan skådespelare eller en osynlig motspelare i publikens riktning. Men mitt fall ser 
annorlunda ut och jag anser därför att det är lätt att tappa den röda tråden och interpretationen 
av låten när viljan finns att vända sig till bandet. Det bästa alternativet borde vara att öva på 
ett bibehållet starkt uttryck när jag vänder mig mot bandet och kanske överdriva uttrycket 
ytterligare eftersom det är svårare att nå ut till publiken när de exempelvis får sidan vänd mot 
sig. 
 
Något som blev tydligt i inspelningen från konserten var att i de låtar där refrängen 
upprepades många gånger, blev uttrycket och känslan i låten oföränderlig istället för att bli 
starkare eller annorlunda. Som Brunetti uttrycker i sin metod så ska sångaren bestämma ett 
mål som ska uppnås genom sången och även ha olika taktiker för att nå sitt mål (Brunetti, 
2006). Tanken är att sångaren ska använda olika taktiker i varje fras för att lyckas nå sitt mål. 
Detta moment skulle jag behövt lägga mer tid på och jag håller med Brunetti om att detta 
moment är viktigt. Om sångaren gör detta moment noggrant kommer det underlätta att fånga 
och behålla intresset hos lyssnaren. 
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I framtiden skulle detta arbete kunna vidareutvecklas genom att fokusera mer på att involvera 
musikerna i processen kring uttryck och texttolkning. Det skulle också kunna utvecklas 
genom att lägga fokus på hur publiken uppfattar och tar till sig budskap och text utifrån vad 
sångaren uttrycker. För att vidareutveckla arbetet i en anatomisk riktning är det möjligt att till 
exempel filma stämbanden när olika sinnesstämningar uttrycks i tal och sång. 
Undersökningen skulle kunna utföras på två skådespelare och två sångare. Exempel på 
känslor som kan användas är glädje, längtan, förvåning, fruktan, klagan, hån, ilska, hat, 
sarkasm, sorg eller vördnad. Det behöver nödvändigtvis inte vara en hel låt som framförs, 
utan en mening eller en bit av en låt som framförs med olika känslor. Detta kan påminna om 
forskningen som nämns i bakgrunden gjord av Kotlyar och Morosov, Sedlacek och Sychra 
samt Fonagy (Sundberg, 2001). Medan Kotlyar och Morosov undersöker volym, tempo, 
pauser och tonansatser, och Sedlacek och Sychra undersöker fonationfrekvens-kurvan, 
undersöks i detta exempel vilka anatomiska skillnader de olika sinnesstämningarna har, som 
till exempel tungans position, stämläpparnas rörelse eller struphuvudets position. Skillnaden 
med Fonagys forskning blir då att jag inte bara undersöker hur tungan och läpparna påverkas, 
utan även anatomiska delar som nämns ovan.  
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Bilaga 1 

Begreppslista 
Eftersom det är många tekniska termer som används i detta arbete, följer här en begreppslista 
med mina och andras förklaringar på ord som kan tänkas okända för läsaren: 
 
Artikulation – Textuttalet (Zangger Borch, 2005). 
Chestmix – En blandning mellan bröst- och huvudklang där bröstklang är dominerande. 
Dist – Distortion, ljud som är överstyrt (Zangger Borch, 2005). 
Dynamik – Nyansering av ljudstyrkan (Sadolin, 2009). 
Fill – Ett kort musikaliskt inslag mellan två fraser. Kan framföras på valfritt instrument. 
Fonationsfrekvens – Tonhöjd, mäts i Hz. 
Headmix - En blandning mellan bröst- och huvudklang där huvudklang är dominerande. 
Pitch – Intonering av en ton (Zangger Borch, 2005). 
Sound – Benämning på klangfärg (Zangger Borch, 2005). 
Stöd – Det arbete och den rörelse som kontrollerar utströmningen av luft. Att motarbeta 
diafragmans naturliga strävan att släppa ut luften. Stödet inkluderar muskelgrupperna i mage, 
rygg och länd (Sadolin, 2009). 
Timing – Förmågan att följa rytmen i musiken väl. 
Twang – Ett klart och tätt ljud som uppstår genom att minska öppningen i övre strupen. 
Exempel på twang är det amerikanska talet eller att låta som ett litet barn som retas. 
Wail – Mer eller mindre improviserade sångliga utsmyckningar (Zangger Borch, 2005). 
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Bilaga 2 
Nedan följer texterna till låtarna jag jobbat med: 
 
Såna som jag  
Såna som jag behöver vara ifred 
men klarar inte av nån ensamhet 
Jag stannar en främling som luktar gott 
Jag skrattar för högt och jag är för kort 
Såna som jag tar gärna en chans 
med huve´t bland molnen och hjärtat i min hand 
Jag kan inga fåglar eller blommors namn 
Mina väggar är vita allt annat svart 
 
Såna som jag, såna som jag 
 
Såna som jag vi rymmer bort ibland 
stänger ute världen så gott vi kan 
Har ingen mjölk i kylen men alltid champagne 
jag tvättar på natten när ingen annan kan 
 
Jag kanske är för mycket, ingen blyg viol 
Jag lärde mig aldrig att spela cool 
 
Såna som jag 
 
Såna som jag behöver nån som ser 
som kan ta för sig mer än dom ger 
Du känner säkert en sån som jag 
Man gör vad man kan med det man har 
 
Såna som jag  
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Video 
Sometimes I shave my legs and sometimes I don’t 
Sometimes I comb my hair and sometimes I won’t 
Depend of how the wind blows I might even paint my toes 
It really just depends on whatever feels good in my soul 
 
I’m not the average girl from your video 
And I ain’t built like a supermodel 
But I learned to love myself unconditionally, 
Because I am a queen 
I not the average girl from your video 
My worth is not determined by the price of my clothes 
No matter what I’m wearing I will always be India.Arie 
 
When I look in the mirror and the only one there is me 
Every freckle on my face is where it’s suppose to be 
And I know my creator didn’t make no mistakes on me 
My feet, my thighs, my lips, my eyes, I’m loving what I see 
 
Refräng 
 
Am I less of a lady if I don’t where panty hose 
My momma said a lady ain’t what she wears but what she knows 
But I’ve drawn the conclusion, it’s all an illusion 
Confusion’s the name of the game 
A misconception, a vast deception, something got to change 
 
Now don’t be offended this is all my opinion, ain’t nothing that I’m saying law 
This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all 
So get in when you fit in go on and shine, clear your mind now’s the time 
Put your salt on the shelf, go on and love yourself  
‘Cause everything’s gonna be alright 
 
Refräng 
 
Keep your fancy drink, and your expensive minks 
I don’t need that to have a good time 
Keep your expensive cars and your caviar 
All’s I need is my guitar 
Keep your crystal and your pistol 
I’d rather have a pretty piece of crystal 
Don’t need you silicone, I prefer my own 
What god gave me is just fine 
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She used to be mine 
It's not simple to say 
Most days I don't recognize me 
That these shoes and this apron 
That place and its patrons 
Have taken more than I gave them 
It's not easy to know 
I'm not anything like I used to be 
Although it's true  
I was never attention's sweet center 
I still remember that girl 
 
She's imperfect but she tries 
She is good but she lies 
She is hard on herself 
She is broken and won't ask for help 
She is messy but she's kind 
She is lonely most of the time 
She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie 
She is gone but she used to be mine 
 
It's not what I asked for 
Sometimes life just slips in through a back door 
And carves out a person and makes you believe it's all true 
And now I've got you, and you're not what I asked for 
If I'm honest I know I would give it all back 
For a chance to start over and rewrite an ending or two 
For the girl that I knew 
 
Who'll be reckless just enough 
Who'll get hurt but who learns how to toughen up when she's bruised 
And gets used by a man who can't love 
And then she'll get stuck 
And be scared of the life that's inside her 
Growing stronger each day ‘til it finally reminds her to fight just a little 
To bring back the fire in her eyes 
That's been gone but used to be mine 
Used to be mine 
 
She is messy but she's kind 
She is lonely most of the time 
She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie 
She is gone but she used to be mine 
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(For God sake) Give more power to the people 
There's some people up there hoggin' everything 
Tellin' lies, givin' alibis about the people's money and things 
And if they gonna throw it away, might as well give some to me 
Yeah they seen and heard it, but never had misery 
 
There are some people who are starvin' to death 
Never knew but only hate us, and they never had happiness 
If you don't have enough to eat, how can you think of love 
You don't have the time to care so it's crime you're guilty of 
 
For God's sake, you got to give more power to the people 
For God's sake, why don't you give more power to the people 
 
Cut this jive and see who's got the power  
When they run out of it, the world's gonna be a ghost 
They know we're not satisfied, so we begin to holler 
Makin' us a promise and throwin' a few more dollars 
There's no price for happiness, there's no price for love 
Up goes the price of livin' and you're right back where you was 
So whatever you got, just be glad you got it 
Now we're gonna get on up and get some more of it 
 
For God's sake, you got to give more power to the people 
For God's sake, why don't you give more power to the people 
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Bilaga 3 
Acting songs - David Brunetti 
Förberedelse 
– Skriv ner texten som du skulle säga den. 
– Lyssna på låten 1–2 gånger för att få en uppfattning om låtens känsla. 
– Är det en musikal - läs manuset om det finns tillgängligt. 
– Läs texten högt för att förstå känslan i låten. Som du skulle säga det. 
– Vad handlar låten om? (Svara med en mening: "Denna låt handlar om en person...") 
– Skriv en mening som skulle kunna ersätta låten.  
– Hitta på en situation (utifrån egna erfarenheter, känslor och behov) som gör att du behöver 
säga detta till någon. (Vem pratar jag med? Vad vill jag av dem? Vilket hinder är i min väg? 
Vad händer om jag inte lyckas med mitt mål? Var är vi? Vilken tid?) 
 
Mål / syfte 
– "Om saker och ting går som jag vill, efter jag har sjungit denna låt..." 
 
Hinder 
– Du har ett jobb att få gjort – vad hindrar dig? 
– Vilken konflikt kommer sången att lösa? 
– Vilka allvarliga konsekvenser kommer du att gå igenom om du inte når ditt mål/syfte? 
– Hitta på omständigheter så att motsatsen av vad du vill händer i början av låten. Du 
använder låten till att korrigera saker, att rätta till det. 
 
Inledningsfras 
– Något som triggar igång dig och får dig att säga första frasen. (Så att första frasen blir en 
respons på något) 
 
Taktik  
– Läs nu texten till din påhittade partner (säg texten för att få något att hända - din partner är 
den viktigaste punkten för dig) 
– Öva med improviserad känsla och med mycket variation i taktik, använd varje fras för att 
lyckas med ditt mål. Ett mål, många taktiker. (Utgå ifrån att dina taktiker kommer fungera) 
 
(Brunetti, 2006, s10–44) 
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Stora sångguiden – Daniel Zangger Borch 
Texten 
– Läs texten, slå upp ord du inte förstår. Ta reda på konkret uttal. 
– Vad handlar texten om? Finns det tvetydigheter? 
– Kan du personligen relatera till textens innehåll? 
– Vad vill du förmedla med texten? 
 
Miljö - var utspelar dig handlingen? 
– Ute eller inne? Dag eller natt? 
– Regn eller solsken? Årstid? Stan eller landet? 
 
Historisk tid 
Hur ser/såg det ut vid den tiden för berättelsen? 
 
Vem är du? 
– Berättare eller huvudperson? Man eller kvinna? 
– Från vilket land? Vilken uppväxt & social status har du? 
– Vilket arbete och vilken utbildning har du? 
 
Sinnen  
– Vad ser och hör man? Vad luktar det? Vilka smaker kan man känna? 
– Vilka känslor får man? Vilka färger dominerar? 
– Vad har man för fantasier? 
 
Känslolägen  
– Glad, lycklig, pigg, kär, upprymd eller funderande. 
– Besviken, arg, sårad, trött, irriterad eller likgiltig. 
 
Kroppsspråket  
– Vilken hållning? Sitter eller står? 
– Står still eller rör dig? Hur rör du dig? 
 
Ansiktsuttryck  
– Vilka ansiktsuttryck ingår? 
– Vilken blick krävs? 
 
Sången - sångtekniska och musikaliska inslag 
– Starka eller svaga toner? 
– Bröst- eller falsettregister? 
– Pressat eller luftigt sound? 
– Staccato- eller legatofrasering? 
 
 (Zangger Borch, 2005, s 81–90) 


