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1. Inledning  

Under mina år som sångstuderande undrade jag ofta varför mina lärare talade om sång och 
sångteknik på ett sätt som jag uppfattade som ospecifikt och orelaterbart. Lärarna talade bland 
annat om orangea energiklot i pannan, känslan av att ha en het potatis i munnen, en känsla av 
”öppenhet” och om ett ”inre leende” som tydligen skiljde sig markant från sitt yttre dito. Detta 
är bara ett axplock av de många instruktioner jag har fått i samband med sångundervisning. 
Vad som faktiskt menades med ett orange energiklot och vad den tankebilden skulle 
frambringa för klangliga kvaliteter förklarades inte närmre utan resultatet som jag lyckades 
uppbåda var antingen i linje med lärarens intention, eller så var den inte det och då fick jag 
prova en annan tankebild. Värt att nämna är att det var sällan som all undervisning gick ut på 
det här sättet, men det var ofta en relativt stor del av den sångtekniska undervisningen.  

När jag med ålder och erfarenhet blivit mer modig och börjat ta mer ansvar för min egen 
inlärning började jag att ifrågasätta vad jag uppfattade som vaga bilder med otydliga 
intentioner. Jag blev snabbt fast övertygad om att all information som inte berörde fysiska 
förnimmelser eller faktiska muskulära skeenden i kroppen var överflödig. Resultatet av denna 
föreställning blev tyvärr inte några lösningar på mina röstliga problem, utan bytte bara ut en 
frågeställning mot en annan. Istället för att frågan löd ”Vad ska jag göra rent fysiskt?” blev 
den ”Hur gör jag?”. Att veta att jag kunde sänka struphuvudet med hjälp av trachealdraget 
hjälpte mig föga då jag inte hade någon aning om hur man faktiskt skulle uppnå denna 
funktion. Jag hade inga reella fysiska förnimmelser att förankra min teoretiska kunskap i.  

En annan fråga som plågade mig under min tidiga sångutbildning var ”Hur kan min lärares 
uppfattning av min röst och min egen uppfattning skilja sig åt så markant?” Det hände 
upprepade gånger att jag sjöng en ton två gånger på ett sätt som jag uppfattade klingade precis 
likadant båda gångerna varpå jag till min överraskning fick höra att den andra gången skiljde 
sig enormt från den första. Likaväl kunde jag sjunga på ett sätt som i mina öron lät stort och 
varmt men som min lärare uppfattade som instängt, hopklämt och litet. Märkligt nog kunde 
även det motsatta stämma. En klang som jag uppfattade som ful och spänd kunde upplevas av 
en åhörare som vacker och fri. 

Min sista tillflyktsort var rena fysiska förnimmelser. Tyvärr visade det sig att inte heller detta 
var en säker hamn då det uppdagades, gång på gång, att min lärare upplevde känslan av att 
sjunga på ett annat sätt än jag gjorde. Ofta försökte min lärare förankra en klang jag 
frambringat med frågor som ”Kände du nu hur det vibrerade i bihålorna?” varpå jag lite 
skamset fick erkänna att ”Nej… det gjorde jag nog inte.”. Trots att läraren var nöjd med 
resultatet fick rösten inte samma sympatiska vibrationer i min kropp. 

Ständigt återkom jag till kommunikation och hur den fungerade, eller inte fungerade, i 
lärosituationen. När jag nu arbetar som lärare själv följer dessa frågor och upplevelser 
fortfarande med mig dagligen.  

Med denna undersökning hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för instrumentet 
”rösten”s säregenheter och hur man som lärare kan nå elever trots dessa. 
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1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka sånglärares syn på vad som 
ligger till grund för upplevd förståelse av sångtekniska instruktioner under 
sångundervisningssituationen. 

Centrala frågeställningar inför intervjuer 

• Hur kommuniceras en subjektiv upplevelse på ett sätt som skapar en förståelse för den 
egna processen hos motparten i en sånglärosituation? 

• Påverkar en skild uppfattning om elevens röst, läraren och eleven emellan, elevens 
möjligheter att ta till sig information angående sin sångteknik? 

• Påverkar en skild uppfattning om fysiska förnimmelser elevens möjlighet att ta till sig 
information angående sin sångteknik. 

Avgränsning 

Denna undersökning kommer enbart att behandla enskild sångundervisning d.v.s. en lärare 
och en elev. Framförallt behandlas ljudande kommunikation d.v.s. verbala instruktioner och 
när läraren förevisar med rösten. 
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2. Kommunikation mellan lärare och elev under 
sångundervisning 

I en sånglärosituation uppstår enligt socialpsykologin en interpersonell kommunikation. Inom 
en sådan kommunikation uppstår olika grader av samförstånd när förståelsen personerna 
emellan varierar. Förståelsen i sig har två dimensioner: en intellektuell som handlar om en 
ömsesidig förståelse av verbal kommunikation och en emotionell vilken främst utgörs av 
vilken respekt de båda personerna har jämtemot varandra. Den emotionella kommunikationen 
är främst ickeverbal (Aspelin, 1999) 

Om en sångelev är medveten om att den ej förstår en sånglärares intention med en instruktion 
men trots detta känner ett förtroende för läraren är deras intellektuella samförstånd lågt, men 
det emotionella är högt. Att uppnå en intersubjektiv förståelse lärare och elev emellan bör 
vara av högsta vikt för att läroprocessen ska vara positiv.  

Förutsättningar för god kommunikation under en sånglektion är att läraren visar på 
engagemang i sin undervisning, att läraren är kunnig, att lektionens grundkänsla är harmonisk 
och rofylld, att lektionen upplevs ha en god balans balans mellan alvar och lek och att lärarens 
instruktioner upplevs som förståeliga för eleven (Arder 2006). 

2.1. Metaforer och metaforiska koncept 

Ett medel för att uppnå en intellektuell samförståelse är metaforer (ifrån grekiskans metaphora 
– överföring). Metafor förklaras i nationalencyklopedin som  

”ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse 
(sakledet)" byts ut mot någon annan (bildledet).” (Nationalencyklopedin, 2017)metafor. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metafor (hämtad 2017-05-20)) 
 
En metafor skiljer sig från en liknelse då den saknar ”som”. En liknelse är t.ex. ”snabb som 
vinden” eller ”tråkig som skalad gurka”.  Exempel på metaforer är: gräsrötter när man menar 
en folkrörelse, eller att någon strålar när den är gravid.   

För att en metafor ska generera intersubjektiv förståelse i en sånglärosituation behövs 

1. En definition av situationen och kontexten. 

2. Att metaforerna upplevs som konkreta. 

3. Att metaforerna berör emotionellt. 

4. Att det finns en kroppslig erfarenhet att relatera metaforen till. 

5. Att parterna genom interaktion kan ta den andres perspektiv (Larsson 2010).  

Dessa kan ses som ett enbart språkligt fenomen d.v.s. ej en förklaring för hur vi tänker eller 
hur vi agerar. Det är lätt att anta att man skulle kunna leva ett helt normalt liv utan metaforer. 
Realiteten tycks däremot vara en annan och metaforer verkar genomsyra inte bara språket 
men också ens tankar och handlingar. Ett exempel på detta är hur följande metaforiska 

koncept påverkar, och påverkas av, vår syn på hur argument kan liknas vid krigsföring. 
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Argument is war. 
 

Your claims are indefensible.  
He attacked every weak point in my argument.  

His criticisms were right on target.  

I demolished his argument.  

I've never won an argument with him.  

You disagree? Okay, shoot!  
If you use that strategy, he'll wipe you out. He shot down all of my arguments. (Lakoff 
och Johnsen, Metaphors we live by. 2003 s.5) 

 

Krigsterminologin är dock inte enbart ett rent språkligt fenomen. Enligt vår uppfattning kan 
ett argument vinnas eller förloras, personerna som argumenterar ser varandra som 
motståndare eller ”opponenter”, en person anfaller en annans position, man kan använda olika 
strategier och undanmanövrar etc. Hela vår syn på argument är färgade av krigsföring. 
(Lakoff & Johnsen, 2003). 

Man skulle kunna föreställa sig en kultur där argumentation istället är sammankopplat med 
agrikultur. I en sådan kultur skulle man tänkbart kunna prata om vikten att ”så sina argument i 
god jord”, ”ge dem tid att växa” för att sedan ”skörda när tiden är rätt.”. Ett sådan 
argumentation skulle vi antagligen inte kalla för ”argumentation” utan skulle kanske snarare 
ta formen av vad vi kallar en ”monolog”. 

3. Rösten: ett osynligt instrument 

Sång är ett instrument som på många sätt är dolt för både utövaren och läraren. Eftersom 
ljudproduktionen sker inuti kroppen förhindras båda parter från att på ett handgripligt sätt 
kunna påverka instrumentet. Vidare så är det omöjligt för läraren att på ett icke-invasivt sätt 
kunna se exakt vad eleven gör på stämbandsnivå när den sjunger. Läraren kan se tecken på 
spänningar såsom utstående ådror, oflexibilitet i käke och tunga etc. men en spänning i 
vokalismuskeln som reglerar stämbandens tjocklek kan inte ses med blotta ögat.  

3.1. Det visuella 

Varken läraren eller eleven kan se vad som faktiskt händer i läraren eller elevens hals när 
denna ljudar på olika sätt. Till skillnad från t.ex. fiol där båda kan se hur stråken förs över 
strängen, hur handen håller instrumentet och stråken, lärs sång ut till viss del i blindo. Det 
som kan ses är kroppsliga spänningar, larynx position, till viss del tungans position och 
ungefärligt hur andningen arbetar.  

3.2. Det auditiva 

Ljud kan nå innerörat via två olika passager och beroende på vilket sätt som är dominant 
kommer ljudet att uppfattas olika. Luftburet ljud når hörselsnäckan, en vätskefylld spiral i 
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innerörat, via hörselgången, trumhinnan och mellanörat. Benburet ljud når hörselsnäckan 
direkt via huvudets vävnad. När man talar sprider sig ljudvågor från munnen, ut it rummet når 
hörselsnäckan via luftpassagen. Ljudet kommer också att färdas direkt rån stämbanden och 
andra omkringliggande strukturer direkt till hörselsnäckan, men i denna passage förstärks de 
lågfrekventa formanterna mer än genom den luftburna passagen. Om man lyssnar på en 
inspelning av sin röst kommer den benburna delen av ens röst saknas då bara den luftburna 
delen spelas in. Rösten kommer därför att klinga främmande (Hullar, 2009).  

I en sånglärosituation kommer läraren och eleven att uppfatta ljudet som den andre producerar 
på ett annat sätt än den själv gör.  

3.3. Kroppsvibrationer 

När man fonerar brukar man kunna uppfatta vibrationer i t.ex. näsan, skallen och bröstet. 
Vissa menar att dessa vibrationer kan och bör användas för att hitta rätt i sin sångteknik 
genom att t.ex. aktivt söka efter sympatiska vibrationer i panna och kindben, ofta kallat 
masken. (Li Vigni 2011). Dessa specifika vibrationer påverkas till stor grad av olika fysiska 
förutsättningar som t.ex. käköppning, men också av vokal. (Kirikae et al., 1964) vilket betyder 
att artikulationen kommer att påverka de sympatiska vibrationerna. Dessa borde därför vara 
svåra att använda för att kontrollera sin fonation. Det finns samtidigt ett samband mellan mer 
framträdande formater i den övre delen av deltonsspektrat och dessa vibrationer i ansiktet. 

Värt att nämna är att vid frekvenser lägre än 300Hz (Ca. D#4) vibrerar bröstkorgen 
sympatiskt om man sjunger med en flödesfonation vilken är den minst pressade ickeläckiga 
fonationen. Detta bör kunna användas som ett tecken på att rösten arbetar effektivt, ej pressat 
och ej läckigt; dock främst av manliga sångare då kvinnliga sångare oftast befinner sig över 
detta hertztal när de sjunger. Ett förbehåll för detta är att man kan alstra dessa vibrationer 
också med en läckande fonation. (Sundberg 2001) Dessa vibrationer förstärker ljudet som 
alstras markant. Om en bas sjunger ca 88hz (F2) vibrerar bröstkorgen lika mycket eller mer än 
läpparna. (Skålevik 1994). 

Såvida det inte är någonting som ej har uppmätts som uppfattas som vibrationer, som t.ex. 
störningar i blodomloppet orsakade av ljudet, så är dessa kroppsvibrationers funktion i en 
sånglärosituation högst begränsade. (Sundberg 2001) 
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4. Metod 

Under detta kapitel förklaras metoden som följts under undersökningens genomförande. Även 
etiska aspekter och urval behandlas. 

Undersökningen utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med intervju som tillvägagångssätt 
genomförd i sju steg  

1. Tematisering 

2. Planering 

3. Intervju 

4. Transkribering 

5. Analys 

6. Verifiering 

7. Rapportering (Kvale, 2007) 

4.1. Kvalitativ intervju 

Då studiens frågeställning tycks vara både öppen och svårkvantifierbar samlades data in 
genom halvstrukturerad intervjuer. Intervju är även den lämpligaste metoden när frågor 
handlar om åsikter, känslor eller förståelse. (Denscombe, 2009) Intervjuerna som 
genomfördes var halvstrukturerade. Detta innebär att intervjuaren inte följer ett slutet 
frågeformulär, utan istället en intervjuguide med definierade teman och förslag till frågor. 
Dessa frågor ställdes utan någon specifik ordningsföljd och samtalen fick en organisk karaktär 
då följdfrågor som inte står i intervjuguiden ändå får ställas till intervjupersonerna. Frågorna 
som ställdes gällde både deras erfarenheter som lärare och när de själva varit elever. (Kvale, 
2007) 

4.2. Planering och genomförande 

Tidigt under undersökningens gång påbörjades sökandet efter eventuella intervjupersoner. 
Inom två veckor hade tre yrkesverksamma operasångare och tre lärare med olika erfarenheter 
erfarenhet engagerats. Därefter påbörjades efterforskning kring ämnet och metoden som kom 
att användas. När tillräckligt med information kring grundläggande kommunikativ teori, 
röstlära och kvalitativa intervjuer var införskaffad var intervjuerna planerade att påbörjas. 
Tyvärr visade det sig att samtliga tre operasångarna vid närmare eftertanke och på grund av 
sjukdom inte hade tid att delta i undersökningen. Då undersökningen redan låg efter sin 
planerade tidsram på grund av framskjutandet av sagda intervjuer ansågs det ej fullföljbart att 
påbörja sökandet efter tre nya operasångare då dessa tycks vara både få och svåra att få tag på. 
Istället tänktes intervjuer med de tre lärare som tidigare kontaktats utgöra 
informationsunderlaget för undersökningen.  
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Två intervjuer på 50 respektive 45 minuter utfördes som planerat och transkriberades, men 
den tredje intervjun fick ställas in då läraren fick förbehåll och ej kunde delta i projektet på 
grund av tidsbrist. Då den avsatta tiden för intervjuer närmade sig sitt slut ansågs den 
återstående tiden ej vara tillräcklig för att söka reda på ytterligare en intervjuperson, 
genomföra en intervju och sedan transkribera och analysera sagda intervju.  

4.4. Urval 

De två intervjupersonerna valdes utifrån sitt yrke som sångpedagoger och sin erfarenhet inom 
ämnet. Båda är även aktiva sångare. De två valdes i förhoppning om att få ett brett spektrum 
av upplevelser och tankar kring de centrala frågorna i undersökningen. Då jag själv är 
yrkesverksam sånglärare och sångare använde jag mig av mitt eget kontaktnät för att finna 
intervjupersoner. Den grundläggande tanken var att finna lärare på tre olika stadier av sin 
karriär. En studerande, en med relativt kort yrkeserfarenhet(1 till 5 år som yrkesverksam 
sångpedagog) och en med lång erfarenhet (fler än 5 års yrkeserfarenhet.).  

Då det finns gott om sånglärarstudenter i Sverige tog det inte lång tid att hitta någon som var 
intresserad av att delta i studien. Personen i fråga visade stort intresse av att delta samt tecken 
på att ha reflekterat kring ämnet tidigare, vilket gjorde honom till den primära kandidaten 
inom sin kategori.  

För att hitta en lärare med relativt kort erfarenhet ringdes olika musikgymnasiers sånglärare 
och frågades först vilken erfarenhet de hade och sedan om de ville delta studien. Läraren som 
valdes hade arbetat på sin skola ett fåtal år vilket gjorde honom till en passande kandidat för 
kategorin ”relativt kort yrkeserfarenhet”.  

Urvalsprocessen rörande de lärare och sångare som valde att inte delta kommer ej beskrivas 
ytterligare. 

Lärarstudenten är man, 25 till 30 år gammal och studerar till instrument/ensemble-lärare. Han 
har sjungit aktivt sedan högstadiet och har sedan dess gått olika musikutbildningar med 
sånginriktning. Han har under denna tid arbetat med en mängd olika lärare. Under sin tid som 
lärarstudent har han arbetat som sånglärare med enskilda elever både inom ramarna för 
utbildningen via praktik och dylikt, men även gett privatlektioner. Han har även arbetat 
professionellt som sångare. 

Sångpedagogen är man, 30-35 år gammal och anställd på en gymnasieskola där han arbetar 
både med enskilda elever och med gruppundervisning; då med två elever i taget. Han 
undervisar även större grupper i ämnen som är närliggande till enskild sångundervisning som 
t.ex. ensemblesång. Han har studerat sång med ett flertal olika lärare både i Sverige och 
utomlands. Sångpedagogen har även arbetat professionellt som sångare. Intervjun har, på 
grund av undersökningens utformning, enbart omfattat den enskilda undervisningen.  

4.5. Anonymitet och etik 

Undersökningen har utförts utifrån de forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet fastställt (Vetenskapsrådet 2002). 
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Samtliga deltagare är anonyma då det bedömdes finnas en risk att de skulle med sig av 
negativa upplevelser eller åsikter om personer i sin närhet eller i sitt yrke. Detta skulle kunna 
påverka deras relation till sagda personer och yrkeskåren i stort negativt. Namn som 
eventuellt uppkommit under intervjuerna kommer ej att presenteras oavsett om de nämnts i 
positiv eller negativ bemärkelse. Samtliga intervjupersoner har tagit del av transkriptionen av 
intervjun de deltagit i och gett sitt godkännande för dess användning i denna undersökning. 

4.6. Genomförande av intervjuer och transkribering  

Intervjuerna genomfördes båda på samma plats på Kungliga Musikhögskolan. 
Intervjupersonerna bjöds på kaffe innan intervjun började och stämningen kan beskrivas som 
familjär. Detta var en medveten strävan för att skapa en avslappnad och trygg miljö där 
intervjupersonen förhoppningsvis inte skulle censurera sig själv utan prata relativt ohämmat. 
Intervjuguiden användes som stöd, men samtalen föll naturligt in på de teman som guiden 
baserats på. Frågorna som ställdes var öppna. Ibland gavs intervjupersonerna ett påstående att 
reflektera kring. För att fokus skulle ligga helt på samtalet spelades intervjun in istället för att 
antecknas. 

Intervjuerna transkriberades sedan med en relativt hög exakthet. Upprepningar, mellanord 
och, i de fall det ansågs behövas, tonfall nedtecknades. 

4.7. Analysmetod 

Efter noggrant övervägande valdes en version av meningskoncentrering (Kvale, 2007) som 
gjordes med hjälp av konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005).  

Konventionell innehållsanalys valdes då forskning kring enbart ljudande kommunikation 
under en sångundervisningssituation inte kunnat hittas och denna analysmodell passar tidigare 
outforskade fält väl. Istället för att utgå ifrån tidigare etablerade teorier och begrepp har 
teman, dess namn, modeller och kategorier fått ”flyta ut” ur insamlad data. Fördelen med att 
använda sig av konventionell innehållsanalys är att informationen från intervjupersonerna 
analyseras direkt utan att etablerade teman eller teoretiska perspektiv påverkar bilden av dem. 
Detta till skillnad från riktad innehållsanalys där ett teoretiskt perspektiv etableras innan 
analysen påbörjas. (Hsieh & Shannon, 2005)  

 

 

 

 

 

Meningskoncentrering utgår ifrån följande fyra punkter. 

1. Fastställande av meningsenheter. 

2. Formulering av underliggande teman i meningsenheterna. 
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3. Applicerande av undersökningens frågeställningar till de tema och meningsenheter 
som fastställts i punkt 2. 

4. Sammanfattning av punkter 2 och 3 i en kort, deskriptiv utsaga där intervjupersonens 
egna ord skrivs inom citattecken. 

Utsagorna kategoriserades först efter tema, sedan intervjuperson. Dessa temans validitet 
kontrollerades sedan mot undersökningens frågeställningar. De som ej berörde 
frågeställningen sållades bort.  

Efter utsållningsprocessen kvarstod tre teman. Deras underliggande deskriptiva utsagor och 
analys presenteras i nästkommande kapitel. 

5. Resultat 

Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i tre övergripande teman: trygghet, översättning 
och liknelser. Dessa tre teman, framförallt översättning och liknelser, överlappar varandra till 
relativt stor del, men förtjänar ändå varsin rubrik. Efter en presentation av ett tema deskriptiva 
utsagor att presenteras. De följs av en analys, grundad i den litteratur som presenterats i 
kapitel 2, som belyser varför utsagan lagds under just det temat. Presenteras ord eller 
meningar inom citattecken i utsagodelen är orden eller meningen intervjupersonens egna.  

5.1. Trygghet 

Trygghet i en sångundervisningskontext är beroende av t.ex. tillit till pedagogens förmåga och 
att läraren och eleven har en god, fungerande relation. Upplevd otrygghet verkar påverka, 
eller vara orsakad av, minskad förståelse för metaforer och ”översättningar”.  

Exempel 1 

Sångpedagogen beskriver en lärares ”auktoritet” som avgörande för att ”våga gå bakåt” i sin 
sångliga utveckling och ”börja om”. En stor del av den här auktoriteten sprang ur att läraren 
var en erkänd pedagog som flera av Sångpedagogens ”auktoriteter” studerat under. Med 
lärarens goda renommé tyckte Sångpedagogen att han var ”villig att köpa fullt ut” vad läraren 
sade. Han tänkte att ”annars kommer det inte ge mig någonting. Jag måste gå hans väg helt 
och fullt ut.” I detta ser han paralleller till både sin egen undervisning och undervisning i stort, 
då han märkt att ”de som inte vill sätta sig i den situationen, elevsituationen” inte får ut 
någonting av undervisningen. ”Man måste prova helt och hållet.” 

 

 

 

Analys 

Sångpedagogen beskriver här hur lärarens auktoritet gav honom den trygghet han behövde för 
att bryta från den sångteknik han hade tidigare och att börja ändra sitt tankesätt. Användandet 
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av ordet ”våga” kan antyda att det fanns en rädsla för att sångtekniken skulle förändras till det 
sämre. Lärarens auktoritet och goda renommé tycks ha motverkat den här rädslan. Det han 
beskriver som ”elevsituationen” kan tolkas som en inställning från elevens sida som är öppen 
för att prova alla lärarens förslag utan förbehåll, oavsett hur främmande de kan tyckas för en.  

Exempel 2 

Lärarstudenten uppfattade att han skulle göra ljud ”förbehållslöst” och ”frisläppt” och när en 
lärare sedan ”eldade på lite” och bad honom ”släppa ut det som kommer” eller ”var inte rädd 
för det!” och sedan lade till en extra ”dimension” som lärarstudenten kunde anknyta till ett 
fysiskt skeende som ”klagan” eller ”gnäll” så ”kom det bara av sig självt.”. Han upplevde 
”mer röstmassa och mer röststyrka utan försämring i omfånget”. Det var som att sjunga ”med 
en annan röst”. 

Analys 

Lärarstudenten uttrycker att en lärare skapade en trygg atmosfär där han inte längre var ”rädd” 
för sin egen röst. En tolkning av hans upplevelse är att han frångick sin tidigare uppfattning 
om hur en specifik klang ska produceras och genom det lyckades han utveckla sin 
sångtekniska förmåga. När han kunde sjunga ”förbehållslöst” och ”frisläppt” kunde han, med 
lärarens hjälp, hitta en helt ny teknik för sin sång. 

Exempel 3 

Lärarstudenten berättar om hur han och en lärare hade bristande kommunikation och hur han 
upplevde att den påverkade lektionerna. Ingen av dem påtalade den bristande 
kommunikationen men han uppfattade att de ”gått (som katten) runt het gröt” d.v.s. att de 
båda visste om att deras kommunikation inte fungerat. De arbetade tillsammans i ”ett antal år” 
under dessa förutsättningar 

Analys 

Här benämner Lärarstudenten sin egna, och lärarens, låga trygghetsnivå. Varken 
lärarstudenten eller hans lärare påtalar de problem de har utan försöker istället fortsätta sitt 
samarbete trots dessa svårigheter.  

Exempel 4 

Lärarstudenten uttrycker en vilja att skapa en deltagande atmosfär under sina lektioner och 
han påpekar att oavsett om en lärare har en tydlig bild av när ” någonting lyckas och när det 
inte lyckas” så är det viktigt att föra en dialog med eleven. Han tror att ”man kan lära sig lika 
mycket av att klargöra när någonting går dåligt” och att den här dialogen motverkar 
missförstånd läraren och eleven emellan. I och med detta blir för honom elevens 
”misslyckande” mindre tabubelagt och en självklar del i läroprocessen. Den här ”befrielsen” 
är för honom en av de viktigaste delarna för at kunna hålla en lyckad lektion. 

 

Analys 
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Denna deltagande atmosfär och ”befrielse” har en stark anknytning till trygghetsbegreppet. 
Att undvika missförstånd är också det ett återkommande tema. Missförstånden lärare och elev 
emellan verkar ha en starkt negativ påverkan på trygghetsupplevelsen i lärosituationen. 
Alternativt har låg trygghet en negativ påverkan på lärarens och elevens förmåga att förstå 
varandra. 

Exempel 5 

Sångpedagogen betonar vikten av en lektionsatmosfär där det är tillåtet att ”låta fult” och att 
”ta stora steg och överdriva på olika sätt. Att testa olika saker med sin röst.”. Han beskriver att 
vissa elever kan vara som ”granitblock” och att sångpedagoger måste få ”materialet” mer 
”plastiskt och formbart”. Annars kommer ”mina instruktioner bara studsa tillbaka.” På samma 
spår beskriver han hur han arbetar med att skapa ”en tillit” till att det han säger är ”sant” för 
att eleven ska våga ta ”ett steg tillbaka” i sin upplevda röstliga utveckling för att kunna arbeta 
på ett nytt, sundare sätt. 

Analys 

Här beskriver sångpedagogen hur viktigt han tycker det är med en trygg relation mellan lärare 
och elev. Att våga ”låta fult” kan antas kräva att en elev känner sig bekväm nog i situationen 
för att t.ex. inte värdera sitt röst i stunden utan istället experimentera fritt. Elevens tilltro till 
att läraren inte på något sätt kommer att ”skada” eleven i en situation som kan upplevas som 
väldigt sårbar bör också den spela in. Trygghet i samband med tillit tycks skapar goda 
förhållanden för att eleven ska bli ”plastisk”, öppen för att följa lärarens instruktioner, istället 
för ett ”granitblock” som istället håller sin egen uppfattning om vad som är ”rätt” högre än 
lärarens. 

5.2 Översättning 

Översättning i denna kontext används för att beskriva ett skeende där eleven eller 
läraren ”översätter” en fysisk upplevelse, fysisk sensation, till verbala beskrivningar, 
verbaliserad sensation, eller vice versa, genom en intrapersonell översättning. Den berör 
också överföring av information mellan lärare och elev då den ena individens upplevelser 
ämnas kommuniceras så att motparten förstår genom interpersonell översättning. Denna 
kommunikation kan vara både verbal, verbal kommunikation, och ickeverbal, inkänning. 
Inkänning beskriver en översättningsväg mellan en persons fysiska sensation till en annan 
persons fysiska sensation där t.ex. läraren eller eleven försöker ”känna in” hur den andre gör 
genom att t.ex. lyssna på den andres klang. Nedanstående figur (Figur 1) är en illustration 
tänkt att förtydliga sambandet mellan dessa olika översättningsvägar: interpersonell 
översättning mellan lärare och elev via verbal kommunikation (horisontell riktning, övre), 
vägen mellan lärare och elev via inkänning (horisontell riktning, nedre) och intrapersonell 
översättning: vägen mellan fysisk sensation och verbaliserad sensation inom 
individen(vertikal riktning, stigande och fallande).  
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Exempel 1:  

Läraren (Person 1) vill lära eleven (Person 2) hur man frambringar ett specifikt ljud. Läraren 
känner först efter hur den själv gör när den frambringar det specifika ljudet och verbaliserar 
sin fysiska sensation (vertikal riktning, stigande). Läraren översätter sedan sin egen 
verbaliserade sensation till en beskrivning som läraren hoppas ska få önskat resultat på 
elevens tonbildning (horisontell riktning, övre). Eleven i sin tur försöker översätta lärarens 
instruktioner till en fysisk sensation, de fysiska förutsättningar som krävs för att frambringa 
ljudet (vertikal riktning, fallande). Läraren lyssnar till eleven men upplever via inkänning att 
något behöver vidare korrigering (horisontell riktning, nedre). Läraren kommer fram till att 
elevens tunga är för spänd för att korrekt kunna frambringa ljudet (vertikal riktning, stigande). 

 

Översättningsvägar 

  

Figur 1. Modell över översättningsvägar. 

 

När Lärarstudenten reflekterar kring sitt eget pedagogiska arbete med sångelever beskriver 
han svårigheterna med att arbeta med elever som tycks ha andra fysiska förnimmelser än han. 
Han upplever att det är svårt att ändra på sitt vokabulär då ”vissa fraser och vissa begrepp 
kommer av sig självt.” och att man måste arbeta med att ”översätta” sina förnimmelse till ett 
språk eleven förstår. Lärarstudenten vill få eleven att förstå vad han vill ska hända fysiskt i 
kroppen, så om de inte får samma fysiska förnimmelse av något som Lärarstudenten uppfattar 
som samma skeende så får man hitta ”en annan gemensam nämnare” som ”hur det låter”, 
”ljudets karaktär” eller ”intentionen”.  

 

Analys 
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När han beskriver sångundervisning och dess problematik återkommer Lärarstudenten ofta till 
ord som relaterar till språk och språkbruk. Det handlar inte enbart om vilka ord han använder, 
utan även om att han måste översätta de icke-verbaliserade förnimmelser han själv upplever 
när han sjunger. Även hans uppfattning om vad eleven gör när denne sjunger upplever han att 
han anpassar till ett ”språk” som eleven förstår (översättningsväg mellan verbaliserad 
sensation till verbaliserad sensation). Det tycks ha en positiv effekt att översätta detta ”språk” 
för eleven. Däremot verkar han lägga hela ansvaret för översättning på läraren. Det tycks vara 
upp till läraren att anpassa sitt språk och sina instruktioner så att eleven förstår. Vikten av en 
”gemensam nämnare” antyder att läraren ej får gå så långt i sin anpassning att den inte längre 
förstår sina egna instruktioner. Lärarstudenten uttrycker att problematiken med översättningen 
grundar sig i att det är lätt att generalisera utifrån sina egna erfarenheter.  

Exempel 2 

Lärarstudenten förklarar att han hört sångare med vad han upplever som ”perfekt balans” i 
rösten, men när de beskriver vad de känner när de sjunger känner han att ”så skulle jag aldrig 
kunna tänka själv”. Han tror att de tekniska problem man tampats med på sin sångliga resa 
sätter spår i vilka fysiska förnimmelser man sedan får.  

Analys 

”Perfekt balans” kan betyda många skilda saker. Det kan vara ett uttryck för hur nära 
personen i fråga är Lärarstudentens sångliga ideal, men kan också vara ett mer generellt 
uttryck för en röst som har ”balans” mellan ”ljus och mörker” d.v.s. höga och låga formanter i 
sin klang. Han beskriver hur han står oförstående inför hur någon annan beskriver sin 
sångteknik. Det kan tolkas som att han inte kan ”översätta” den andres instruktioner eller 
liknelser till fysiska skeenden (vertikal riktning, fallande). 

Han antyder även att en sångarens tidigare fysiska upplevelse av sin sångteknik genom t.ex. 
upplevda kroppsvibrationer eller muskelarbete kommer att påverka den pågående upplevelsen 
av fysiska skeenden. Dessa skeenden ”översätter” sedan läraren till sina elever genom 
metaforer eller instruktioner i sångundervisningssituationer. Detta skulle kunna innebära en 
sorts återkopplingsloop där metaforer och fysiska förnimmelser fortsätter att förstärka 
varandra. 

Exempel 3 

För att korrigera eleven använder Sångpedagogen sig av ”någonting som eleven kan relatera 
till”. Det kan vara en ”känsla” eller metaforer i form av ”enkla bilder”. Han erkänner att det 
tyvärr inte alltid fungerar. Då använder han sig istället av experimenterande. Han gör eleven 
delaktig i processen genom frågor som ”hur kändes det här?`”, ”Känns det konstigt” och ”Var 
det något som var direkt obekvämt eller bara ovant.” 

 

 

 

Analys 
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Först beskriver Sångpedagogen hur han använder sig av någonting han vet eller antar att 
eleven kommer att relatera till och därför få en förståelse, något som kan tolkas som en 
översättning från verbaliserad sensation till verbaliserad sensation (horisontell riktning, övre). 
Om det inte skulle fungera försöker han genom experimenterandet hitta en instruktion som 
ger önskat resultat. Detta experimenterande bör ge Sångpedagogen en ökad insikt i hur 
elevens översättningsväg mellan verbaliserad sensation och fysisk sensation (vertikal riktning, 
fallande) fungerar vilket i sin tur ger Sångpedagogen bättre förutsättningar att kunna översätta 
verbaliserad sensation till verbaliserad sensation (horisontell riktning, övre). Intressant nog 
nämner han ingenting om att fråga eleven om denna har någon egen ”bild” som eleven tror 
kan få samma effekt, utan läraren tycks få gissa utifrån sina egna erfarenheter. Eleven får 
reflektera kring experimenterandets direkta effekt, men inte vara direkt deltagande i 
experimenterandets utformning. 

Under experimentfasen verkar inte Sångpedagogen försöka översätta sina egna fysiska 
sensationer till instruktioner eller liknelser utan istället se vilken effekt en given metafor får 
på elevens sångförmåga.  

Exempel 4 

Sångpedagogen beskriver en negativ upplevelse han haft under en sånglektion. En pedagog 
bad honom att ”låta det hända!” vilket för Sångpedagogen tycks ha varit en oförståelig 
instruktion. Han beskriver hur hon ”använde blomsterspråk hela tiden” så han ”inte visste vad 
som förväntades av min kropp, vad den skulle göra, vad jag rent fysiskt måste aktivera”.  

Analys 

Här har Sångpedagogens lärare ha misslyckats med att översätta sin verbaliserade sensation 
till en som aktiverar positiva (i den bemärkelsen att de leder till förbättrad sångteknik) fysiska 
skeenden hos Sångpedagogen. En tolkning av lärarens intention är att hon hittat en 
översättning som läraren själv uppfattar som förståeligt eller som läraren uppfattat kan skapa, 
eller tidigare har skapat, förståelse hos många elever. En generaliserad översättning. Deras 
samarbete, eller brist därav, orsakar frustration hos Sångpedagogen; troligtvis över att inte 
förstå vad läraren vill att han ska göra. 

Exempel 5 

Sångpedagogen arbetar med genom att han ”lyssnar efter soundet(klangen)” och ”försöker 
känna in”. Han betonar att det är viktigt att ”lyssna och känna hur det känns för eleven” för att 
på det sättet identifiera röstliga problem eller hinder. För att sedan korrigera eleven ger han 
verbala instruktioner. 

Analys 

Här tycks sångpedagogen beskriva inkänning; den ickeverbala översättningen som går direkt 
från en persons fysiska sensation till en annan persons fysiska sensation. Han tycks beskriva 
att han lyssnar på elevens röst och genom den information han får via sina sinnen försöker 
han sedan, genom något som närmast kan beskrivas som intuition, känna i sin egen kropp hur 
eleven frambringar klangen. Trots att han inte nämner det specifikt bör det kunna antagas att 
även visuella intryck kan översättas från en person till en annan utan verbal kommunikation.  
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5.3 Liknelser  

Liknelser i denna kontext kan kortfattat beskrivas som ett av de verktyg en lärare eller elev 
har för att ”översätta” sina fysiska upplevelser för varandra genom liknelser. Istället för att 
beskriva det fysiska skeendet på ett fysiologiskt plan tycks liknelsen kunna ge en sympatisk, 
automatisk fysisk reaktion i den motsvarande parten. Liknelser kan också upplevas negativt, 
antingen genom att de ger en annan reaktion i motparten än den förväntade eller att motparten 
inte alls kan relatera till liknelsen. Denna negativa upplevelse verkar, likt 
”översättningssvårigheter” vara associerad med låg trygghet. Värt att nämna är att mycket av 
sångteknisk terminologi tycks vara liknelsebaserad, men tycks användas som om de vore 
konkreta fysiska instruktioner.  

Exempel 1 

Lärarstudenten hade en lärare som uppfattade att hans röst ”satte sig i halsen” när han sjöng 
operatiskt. Lärarens sätt att korrigera detta var att ” Hon pratade ganska mycket om flöde. 
Man skulle försöka att komma förbi den där blockeringen”. När detta inte fungerade valde 
hon att istället använda sig av stycken med låg tessitura (det tonspann som ett stycke 
mestadels håller sig i) åt lärarstudenten. Han beskriver hur ”större delen av min utbildning så 
sjöng jag ju aldrig högre än ett G4, men lät som en tenor”. Värt att nämna är att tenorer, även 
låga sådana, ska sjunga toner en bra bit över G4.  

Analys 

Att Lärarstudenten inte upplever sig att ha hjälpts av instruktionerna att ”flöda” förbi 
”blockeringen” kan tyda på att antingen lösningen eller problemet (vilket också beskrivs med 
en liknelse) inte skapar de associationer och medföljande fysiska skeenden som läraren är ute 
efter. Lösningen på problemet tycks bli att anpassa repertoaren efter en till synes 
ickefungerande teknik.  

Exempel 2 

En lärare som lärarstudenten studerade under beskrev hans teknik som att ”du sjunger både 
luftigt och knipet på samma gång”. Han beskrev även hur lärarstudenten ”Formade ljudet 
mycket, både i tanken och fysiskt.” men att det inte var så mycket ”Primal-ljud… inte så 
mycket råljud”. För att komma till rätta med dessa problem fick Lärarstudenten under en 
lektion istället utgå från talrösten när han skulle börja sjunga. Lärarstudenten uppfattade att 
han skulle göra de nya ljuden ”förbehållslöst” och ”frisläppt” och när privatläraren sedan 
”eldade på lite” och bad honom ”släppa ut det som kommer” eller ”var inte rädd för det!” och 
sedan lade till en extra dimension som lärarstudenten kunde anknyta till fysiskt som klagan 
eller gnäll så ”kom det bara av sig självt.”. Han upplevde ”mer röstmassa och mer röststyrka 
utan försämring i omfånget”. Det var som att sjunga ”med en annan röst”. 

 

 

Analys 
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Lärarens liknelse tyder på att Lärarstudenten sjöng med onödiga spänningar kring larynx 
vilket ger kan ge upplevelsen av en knipen klang kombinerat med en otät stämbandsslutning 
där luft strömmar igenom en stämläppsglipa. Detta ger ett väsande biljud i klangen, ofta kallat 
”läck”. Under dessa förutsättningar är det mycket svårt sjunga opera då bör vara nästintill 
omöjligt att bilda den klang och röstvolym som behövs när stämbanden inte sluter effektivt. 
Det läraren till synes gjorde var att genom metaforen ”utgå ifrån talet” fick en direkt 
röstteknisk förändring hos Lärarstudenten. Värt att nämna är att Lärarstudenten har en 
välfungerande talröst med flödig fonation. Hade han ej haft det borde det hjälpt föga att utgå 
från talet.  

Med den här nya utgångspunkten tycks läraren ha skapat en trygg atmosfär där Lärarstudenten 
inte behövde ”vara rädd”. Dessa två element: igenkännandet via översättning och tryggheten, 
skapade en helt ny, till synes positiv, röstupplevelse för Lärarstudenten. Han stämband verkar 
ha arbetat mer effektivt och han sjöng högst antagligen med högre subglottalt tryck än han var 
van vid. De problem han tidigare upplevt sig ha haft med tonomfång och röststyrka, vilka han 
arbetat med en pedagog med under tre år utan någon upplevd framgång, tycks ha blivit 
åtgärdade. Allt detta skedde under en enda lektion.  

Exempel 3 

I sin undervisning vill Sångpedagogen arbeta med ”stämbandsfunktionen”, ”att hitta en 
naturlig inställning i larynx”, ”stöd”, ”täthet” och ”riktning”. Han vill inte att eleven ska 
arbeta aktivt med att ”sänkta struphuvudet” utan det ska ”röra sig naturligt”. 

Analys 

Här använder sig Sångpedagogen av några väl använda sångpedagoguttryck vilka är liknelser 
som tycks presenteras som konkreta instruktioner. Användandet av ordet ”naturligt” 
återkommer ofta under intervjun, men Sångpedagogen tycks inte använda sig av det som en 
liknelse utan snarare som ett ersättningsord för ”utan direkt försök att kontrolleras av 
sångaren” eller ”instinktivt/reflexmässigt”. Kontroll skulle i så fall kunna tolkas som 
någonting onaturligt.  

Täthet innebär att man som lyssnare uppfattar att stämbanden adducerar så gott som 
fullständigt i varje svängning och därmed att inget ”läckage” av luft förekommer. En konkret 
liknelse för det fysiska skeendet då stämbanden sluter ”tätt”.  

”Riktning” är mer tvetydigt. Det kan innebära en konstant sammanhållen ”linje” i musiken, 
men kan också betyda att man ”riktar” sin röst genom att forma ansatsröret så att olika 
formantgrupper framträder tydligt. 

 

6. Diskussion 

Genom denna undersökning har jag försökt att, genom intervjuer med sångpedagoger och 
efterföljande analys av intervjumaterialet, bidra till en större förståelse för 
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sångundervisningens egenheter och även försökt att utröna vad som gör att viss 
kommunikation främjar en avsedd effekt hos eleven och annan inte. 

De tre teman som framträtt: trygghet, översättning och liknelser, är mina egna ord på vad jag 
uppfattar som sammanvävande trådar som kommer igen och igen när sångpedagogerna pratar 
kring den verbala kommunikationen lärare och elev emellan under 
sångundervisningssituationen. Alla tre teman samspelar och överlappar varandra, men är ändå 
distinkta nog för att få egna rubriker. Tryggheten verkar vara basen för allt samarbete lärare 
och elev emellan, då framförallt elevens trygghet. Lärarens upplevda trygghet verkar inte 
beröras överhuvudtaget i intervjuerna, vilket i sig kan vara värt vidare forskning. Negativa 
upplevelser tycks ofta sprungna ur en otrygg situation där eleven antingen känner sig röstligt 
hämmad, inte förstår lärarens instruktioner eller känner sig oförstådd av läraren. Någon 
kausalitetsriktning har dessvärre inte kunnat utrönas ur intervjumaterialet, utan låg trygghet 
kan både bero på, eller vara orsaken till, en låg grad av översättning och låg förståelse av 
metaforer lärare och elev emellan. Trygghet skulle kunna vara en del av det som Aspelin 
kallar ”emotionell förståelse”. 

Översättning används i denna undersökning som ett sammanfattande ord för all transkribering 
av information som ämnar att uppnå förståelse, antingen hos en själv eller motparten. 
Information i det här sammanhanget kan vara språklig, men också upplevda fysiska 
sensationer. När en lärare eller elev reflekterar över hur den gör för att frambringa ett specifikt 
ljud sker en översättning från upplevda fysiska sensationer till verbala beskrivningar. 
Ytterligare en översättning kan sedan ske när läraren eller eleven försöker att uppnå förståelse 
hos den andre genom att anpassa sitt språk till ett som förhoppningsvis skapar förståelse eller 
uppnår önskad röstligt resultat hos motparten. Slutligen kan läraren och eleven försöka att 
översätta det som de upplever att den andres fysiska sensationer är till sina egna via 
inkänning. Detta tycks framförallt ske genom att lyssna på den andres klang och sedan 
försöka ”känna in” vad den andre gör genom en sorts ickeverbaliserad kommunikation.  

De verbala beskrivningar och de fysiska sensationerna som framkommer genom översättning 
tycks vara högst subjektiva, därför bör det vara av yttersta vikt att som lärare anpassa sina 
instruktioner för varje elev om förståelse är målet med undervisningen. Med det ej sagt att det 
inte kan finnas instruktioner som frambringar ungefär samma upplevda respons från ett stort 
antal elever. Även röstliga intentioner kan översättas, som när en lärare har en idé om vad 
eleven behöver göra för att frambringa en specifik klang.  

Liknelser tycks kunna vara en av de språkliga metoder man kan använda sig av för att 
översätta, antingen för sig själv eller för eleven. De vanligaste sättet att använda liknelser 
verkar vara att låta eleven visualisera bilder eller situationer. Dessa är tänkta att skapa vissa 
fysiska skeenden hos eleven, som t.ex. att ändra ansatsrörets form eller förändra elevens 
stämbandsarbete på något sätt, via omedvetna processer istället för att explicit be om dessa 
förändringar i form av en direkt, fysisk instruktion. Man kan anta att få finner 
instruktionen: ”Använd mer vokalismuskel” särskilt hjälpsam. Då kan det istället vara på sin 
plats med en liknelse som, om den är korrekt översatt, får förväntad effekt. Eventuellt kan det 
vara så att både lärare och elev måste dela samma metaforiska koncept (Lakoff & Johnsen, 
2003) för att intersubjektiv förståelse ska genereras. Detta skulle kunna innebära att lärare och 
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elever från vitt skilda kulturer skulle ha större svårigheter i sin undervisning om lärarens 
metodik till stor del använder sig av liknelser baserade på ett metaforiskt koncept som är 
främmande för eleven. Vidare efterforskning behövs på området.  

Flera av de liknelser som intervjupersonerna berättade om i sina utsagor tycktes handla om 
någon sorts rörelse. Att rösten ”satte sig i halsen” och att man ska ”flöda förbi blockeringen” 
är exempel på begrepp som relaterar till rörelse. Kanske skulle det metaforiska konceptet 
(Lakoff & Johnsen, 2003) ”Sång är Rörelse” vara relevant. Detta kan vara en ingångspunkt 
för senare, ev. kvantitativ forskning. 

Även de fem kriterierna för att en metafor ska generera intersubjektiv förståelse (Larsson, 
2005) bekräftas till viss del. Däremot är det svårt att säga precis vilket kriterium som brast i 
de fall där intervjupersonerna ej fann liknelser hjälpsamma. Återigen behövs vidare 
efterforskning.  

Av dessa tre teman slog mig översättning och trygghet som de två mest intressanta. Trygghet 
tangerar det Arder beskriver som ”harmonisk och rofylld”, men är enligt mig ett bättre och 
mindre värdeladdat ord. 

En glädjande aspekt av undersökningen var att båda intervjupersonerna bekräftade att de 
frågor som undersökningen utgått från är både relevanta och intressanta.  

Att fyra av de sex tillfrågade valde att inte delta påverkade högst antagligen resultatet. 
Förlusten av intervjupersoner gjorde det samtidigt möjligt att utföra längre och mer 
djupgående intervjuer med de två återstående pedagogerna.  

Att båda intervjupersonerna var män kan även det ha haft en påverkan på det slutgiltiga 
resultatet. På vilket sätt är svårt att säga, men intressant nog beskrev båda enbart positiva 
upplevelser med manliga pedagoger och negativa med kvinnliga. Huruvida detta skulle kunna 
vara det motsatta hos det motsatta könet skulle kunna vara en utgångspunkt för framtida 
forskning. Samtidigt bör man ta i beaktande att det enbart var två personer som beskrev fyra 
upplevelser de haft som elever i en sångundervisningssituation. Detta kan knappast anses vara 
representativt för en större mängd manliga sångelever. 

Undersökningen riktade enbart in sig på enskild sångundervisning med klassisk inriktning i en 
västerländsk kulturkontext, därför bör resultatet vara föga representativt för 
undervisningskulturer som skiljer sig markant från denna inriktning. Likaså kan det vara svårt 
att överföra på gruppundervisning. Däremot bör resultatet kunna överföras på andra genrer 
inom västerländsk enskild sångundervisning som t.ex. jazz- eller musikalsångsundervisning. 

Översättningsriktningsmodellen skulle kunna vara relevant inom den större 
kommunikationsdiskussionen; då speciellt gällande t.ex. interpersonell kommunikation eller 
enskild undervisning i andra kontexter än klassisk sång.  
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