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Sammanfattning 

Med en bakgrund inom både klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer har jag själv 

upplevt svårigheter med vokal mångsidighet och genrebredd över genrer som är sångtekniskt 

och interpretationsmässigt olika. Syftet med denna studie är att undersöka hur det arbetas med 

’vokal mångsidighet’ på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor med fokus på 

elevperspektivet. Studien har genomförts genom en enkät som har skickats ut till 50 

gymnasieelever på åtta olika skolor som går tredje året på estetiska programmet med sång 

som huvudinstrument. Studien visar på att val av repertoar till stor del är intressedrivet, att 

populärmusikgenrer verkar få större utrymme i undervisningen än klassisk sång och att de 

flesta eleverna tycker att genrebredd är viktigt. Studien visar också på att arbetet i 

gymnasieskolan fokuserar mycket på sångteknik och att det läggs vikt på sångteknik som kan 

kopplas till både klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer. Min studie kan bidra till 

en inblick i elevernas syn på arbete med vokal mångsidighet.    

 

 

 

 

Nyckelord: Genrebredd, sångmetodik, sångpedagogik, sångteknik, sång, estetiska program  
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1. Inledning  

 

I gymnasieskolans syfte för ämnet musik står: ”Genom att studera och utöva musik från olika 

tider, kulturer och stilarter ska eleven ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011). I 

kursen ”Instrument eller sång 1” är ett kriterium för A-nivå ”Eleven diskuterar och redogör 

utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka 

interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang” (Skolverket 2011). Som 

musiklärare och sångpedagog vill jag kunna ge mina elever möjlighet till genrebreddning. Jag 

vill därför undersöka mer specifikt hur det är möjligt att arbeta med genrebredd i 

gymnasieskolor i Sverige. Valet av att fokusera på arbete i gymnasieskolan bottnar i att min 

uppfattning är att hur det arbetas med genrebredd och vokal mångsidighet i gymnasieskolan är 

avgörande för hur elever känner inför att arbeta med olika genrer senare i livet och på olika 

former av eftergymnasiala utbildningar. Att lägga fokus på vokal mångsidighet och 

genrebredd bottnar i att jag själv upplevde problem i relation till genrebredd över genrer som 

sångtekniskt och interpretationsmässigt är mycket olika. Problemen och svårigheterna 

relaterade främst till stämbandsarbetet och artikulationsarbetet, men också till stödarbetet som 

försvårades då fokus förflyttades för att behärska de genrespecifika sounden. Svårigheterna 

blev särskilt uppenbara när jag efter gymnasiet började på musikhögskolan med inriktning 

klassisk sång efter studier på estetiska programmet där jag främst utövat sång i pop och rock-

genrer med inslag av repertoar i Jazz och Musikal. Jag har dessutom efter det att jag läst flera 

studier inom ämnet märkt att flera sångerskor med mycket erfarenhet och utbildning upplever 

liknande problem. Detta främst i relation till genrebredd över populärmusikgenrer och genrer 

inom klassisk sång.  

 

Min personliga tolkning av att vara vokalt mångsidig innebär att man behärskar sångteknik 

och repertoar inom genrer som sångtekniskt och interpretationsmässigt är olika. Graden av 

vokal mångsidighet kan sträcka sig olika långt och behöver inte sträcka sig över de genrer 

som är allra mest olika, men om man endast behärskar och intresserar sig för en genre eller 

genrer som är mycket lika den genren arbetar man inte med vokal mångsidighet. Att behärska 

sångteknik och repertoar inom genrer som är sångtekniskt och interpretationsmässigt olika är 

vad jag i denna studie benämner som vokal mångsidighet. Min förhoppning är att denna 

studie ska leda till ökad medvetenhet kring vokal mångsidighet främst i relation till 

genrebredd och vokalteknik samt ökad förståelse för svårigheter som kan uppstå och 

arbetssätt som kan vara relevanta. De arbetssätt som studien fokuserar på relaterar främst till 

vad som är utgångspunkten då en elev ska börja arbeta med en ny genre. De utgångspunkter 

som bearbetas är: Repertoar, sångteknik eller historia och fakta. 
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 Problemformulering 

 

Problemområdet fokuserar på svårigheter som kan uppstå i arbete med vokal 

mångsidighet i relation till val av repertoar, olika arbetssätt och vokaltekniska aspekter. 

En del av problemområdet är att genrebredd kan bli liktydigt med repertoar. Problemet 

med ett sådant likställande är att det kan uppstå svårigheter i relation till att eleven inte 

kan ta till sig en repertoar fullt ut om man, som sångelev, saknar adekvat sångteknik för 

genren. Jag vill undersöka om det kan vara så att repertoarval kommer före nödvändig 

sångteknik och ibland nödvändig information om genrens bakgrund. Bakgrunden kan 

anses vara viktig då den kan ses som orsaken till det genrespecifika soundet. Min 

erfarenhet är att man väldigt ofta utgår från repertoar då man börjar arbeta med en ny 

genre. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att utgå från sångteknik som är länkad till 

genren eller fakta och historia länkad till genren. Om man börjar med att ge en elev 

repertoar i en ny genre utan att förbereda eleven med relevant sångteknik eller förklara 

vad som ligger bakom det genrespecifika soundet finns det en risk för ett upplägg där 

eleven känner att den misslyckas med repertoaren. En vanlig uppfattning för eleven skulle 

då kunna vara att den nya genren inte passar elevens röst och att en annan genre som 

eleven är mer van vid att sjunga passar eleven bättre och i detta skede ger eleven upp en 

fördjupad kunskap inom den nya genren. Min erfarenhet grundar sig på många år av 

sångstudier varav tre år på estetiska programmet med inriktning sång och fyra år av 

sångstudier vid musikhögskolan i Dublin, Irland (Conservatory of Music and Drama) med 

inriktning klassisk sång. Relevanta erfarenheter kommer också från VFU-praktik och 

arbete som musiklärare. 

 

 

 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att göra en undersökning av hur det arbetas med ’vokal 

mångsidighet’ på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor med fokus på 

elevperspektivet. Frågeställningarna i denna studie är följande:  

 

 På vilket sätt arbetas det med vokal mångsidighet i relation till genrebredd och 

vokalteknik på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor?   

 

 Hur ser val av repertoar och arbetssätt ut i relation till vokal mångsidighet?  

 

 Vad upplevs som fördelar respektive nackdelar med vokal mångsidighet hos elever?  
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras relevanta delar av tidigare studier som har gjorts inom områden 

som kan länkas till ’vokal mångsidighet’. För att kunna uppnå studiens syfte att undersöka hur 

det arbetas med ’vokal mångsidighet’ på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor 

med fokus på elevperspektivet och för att kunna besvara frågeställningarna behövs det 

relevant bakgrundskunskap om vokalteknik. Det behövs således bakgrundsfakta kring 

röstorganets uppbyggnad och kunskap om grundläggande och specialiserad sångteknik. I 

kapitlet kommer jag därför gå igenom litteratur och metodböcker med fokus på sångteknik 

och försöka tydliggöra vad som har skrivits om sångteknik generellt samt mer genrespecifik 

sångteknik. Jag eftersträvar att lägga fram det som jag finner i litteratur och tidigare studier så 

att det så tydligt som möjligt framställs var likheterna inom vissa genrer ligger och vart det 

upplevs finnas tydliga olikheter och ibland näst intill motsatser i hur man använder rösten. 

 

 Nybörjare på sitt huvudinstrument 

 

I följande text refereras det till två studentarbeten inom områden länkade till vokal 

mångsidighet. Dessa studenter har i sitt arbete utforskat sitt instrument, sången, i annan genre 

än vad de vanligen sjunger. Förutom de rent fysiologiska skillnaderna mellan hur rösten 

används inom de olika genrerna vittnar också båda om likheter i hur de upplevde det att arbeta 

med genrer som sångtekniskt och interpretationsmässigt är mycket olika. I dessa studier där 

studenter har kommit från en bakgrund med erfarenhet inom populärmusikgenrer och känt ett 

behov av att utvecklas inom klassisk sång beskrevs en känsla av att vara nybörjare på sitt 

huvudinstrument.  

 

Johanna Alin beskriver en känsla av frustration i sin studie Genre och sångteknik (Alin, 

2018). Alin beskriver att det var svårt för henne att koppla bort att sång är hennes 

huvudinstrument och att då hennes röst inte svarade som den brukar upplevde hon en känsla 

av frustration. Alin upplevde att det var otroligt svårt att få stämbanden att jobba på ett annat 

sätt och exempelvis sjunga i falsettfunktionen i hela första oktaven. Hon fortsätter med att 

beskriva att det har varit stort fokus på att få fram den klassiska tonbildningen med likartad 

klang på vokalerna, lågt struphuvud och vidgat svalg (Arder, 2007). Då detta inte har kommit 

naturligt utan varit någonting som hon har behövt jobba aktivt med har det lett till att 

grundläggande funktioner som stöd och andning har blivit sekundärt vilket har gjort att det 

helt plötsligt känts svårt att behärska (Alin, 2018). Alin beskriver också att det är en aspekt 

som hon inte har tänkt på tidigare då hon i vanliga fall upplever sig ha en god grundläggande 

sångteknik (Alin, 2018). Hon avslutar diskussionen i sin studie med att beskriva att 

upplevelsen av det hela har varit otroligt utvecklande men också tuff för självförtroendet 

(Alin, 2018). 
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My Schaffer beskriver en liknande upplevelse i relation till sin undersökning i hennes studie 

Samma instrument, olika sound (Schaffer, 2017). Hon skriver i sin sammanfattning att:  

 

Resultatet visar att det bl.a går att finna skillnader inom registerval, textning och vokalbildning 

samt käkens placering. Vid förändring av dessa faktorer upplevs grundläggande delar inom 

sångtekniken såsom stödarbete, vibrato och andning svåra (Schaffer, 2017).  

 

Hon skriver också i sin resultatredovisning att hennes projekt ibland varit prövande för 

självförtroendet (Schaffer, 2017). Hon skriver i samma del:  

 

Jag blev frustrerad över att plötsligt uppleva instabilitet och förlorad kontroll över mitt 

instrument. Allteftersom nya genrespecifika sångtekniska moment tillkom blev den 

grundläggande sångtekniken lidande. De första veckorna blev det svårare att ha en fri andning 

och ett bra stödarbete (Schaffer, 2017). 

 

Dessa tidigare studier tyder på att det skulle kunna vara till fördel att introducera en ny genre 

för en elev genom att först gå igenom relevant sångteknik och säkerställa att eleven känner sig 

trygg i och förstår denna innan man ger eleven repertoar i genren. Detta för att undvika att 

eleven ska känna sig otillräcklig och frustrerad. Detta är en anledning till att jag vill 

undersöka om vi utgår från sångteknik, fakta och historia eller repertoar när vi introducerar en 

ny genre för en elev.  

 

Både Alin och Schaffer utrycker i sina studier saker de ser som fördelar med genrebredd. Alin 

(2018) beskriver i sin sammanfattning att prova på en ny genre på sitt huvudinstrument var 

både svårt och utmanande men ledde till breddat omfång och en större förståelse för rösten 

som instrument. Hon beskriver också hur det för henne som blivande sångpedagog känns 

viktigt med genrebredd så att hon kan möta varje elevs behov, oavsett vilken typ av musik de 

vill sjunga. Det här kan tolkas som att Alin ser fördelar med genrebredd både för sig själv som 

sångerska men också att det är en fördel som sångpedagog att vara vokalt mångsidig. Schaffer 

(2017) skriver i Inledning och Bakgrund hur hon anser att det är av stor vikt för henne i sitt 

framtida yrke som sångpedagog att kunna erbjuda undervisning med genrebredd. Något som 

tyder på att också hon ser genrebredd som en fördel i sitt arbete som sångpedagog.     
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 Litteratur och metodböcker inom området sångteknik 

 

Det finns mycket litteratur som handlar om sångteknik. Det finns också många olika sätt att 

förklara ett sångtekniskt moment. Min uppfattning utifrån egna erfarenheter visar på att 

många lärare föredrar att visa sin elev genom att själva genomföra momentet. Andra tycker att 

det känns bättre att inte blanda in för många ibland svårbegripliga begrepp utan föredrar att 

till en början använda metaforer. Jag märker när jag läser om sångteknik i litteratur och 

metodböcker att det ibland finns flera ord som beskriver samma sak. Det går oftast att förstå 

genom sammanhanget vad som beskrivs men detta kan också bidra till att begreppen känns 

röriga. Enligt min erfarenhet kan det vara till hjälp att vara medveten om att det ofta finns 

många sätt att förklara samma sak i relation till sångteknik och att ett sätt inte behöver vara 

sämre än något annat, utan att olika sätt att förklara passar för olika lärare och elever. Ett 

exempel på detta är benämningen av olika register såsom fullregister, mellanregister och 

huvudregister. Fullregister kan också kallas bröstregister eller bröströst och huvudregister kan 

benämnas som huvudklang eller falsett. Jag kommer i denna uppsats att använda mig av 

begreppen fullregister, mellanregister och huvudregister. Dessa begrepp förklaras i detalj 

under rubriken ”Register och Egalisering av rösten” i delen ”Grundläggande och 

Specialiserad sångteknik”.  

 

I relation till mina forskningsfrågor så är litteratur och metodböcker som fokuserar på 

sångteknik mest relevant när det gäller differenser i hur man använder sångtekniska 

parametrar inom populärmusikgenrer och klassisk sång. Jag vill så tydligt som möjligt 

redogöra för de delar av sångtekniken som fungerar på liknande eller samma vis i 

populärmusikgenrer och klassisk sång och när sångtekniken skiljer genrerna åt. De 

metodböcker som jag främst har utgått från är Stora Sångguiden (2005) av Daniel Zangger-

Borch, Sångeleven i fokus (2007) av Nanna-Kristin Arder och Komplett sångteknik (Compleat 

Vocal Technique, CVT) (2006) av Cathrine Sadolin. Böckerna fullständiggör varandra då det 

kan upplevas som att det har olika utgångspunkter. Sångeleven i fokus har varit till stor 

användning främst då Arder kategoriserar sångteknik i grundläggande och specialiserad 

sångteknik (Arder, 2007, s. 36). Detta blir mycket användbart för min studie då svårigheter 

med genrebredd ofta kan kategoriseras som specialiserad sångteknik. Denna kategorisering 

gör det därför lättare att identifiera problemområden. Jag anser att Arders metodbok har en 

utgångspunkt i den klassiska sången. Hon förespråkar till exempel lågt struphuvud vid alla 

tonhöjder (Arder 2007, s. 138). Både Zangger-Borch och Sadolin har en utgångspunkt i 

populärmusikgenrer och mycket av ändamålet verkar ligga i att sjunga på ett hälsosamt sätt 

för rösten i relation till populärmusikgenrers genrespecifika sound och tekniker. Att underlätta 

för sångare inom populärmusikgenrer genom att redogöra för hur det går att behålla det 

populärmusikaliska klangidealet utan att kompromissa med rösthälsan beskriver Zangger 

Borch själv som ändamålet med hans metodbok (Zangger Borch, 2008, s. 23). 

 

 



 6 

 Röstorganets uppbyggnad 

 

För att kunna förstå rent fysiologiska skillnader i hur rösten används på olika sätt så är en 

inblick i röstanatomi relevant. Aktivatorn, vibratorn och resonatorn är de tre systemen som 

röstorganet består av och de fyller alla viktiga funktioner (Lindblad, 1992, s.13). Tre mer 

beskrivande benämningar är: Andningsapparaten, stämbanden och ansatsröret (Sundberg 

2001, s.15). Jag kommer i fortsättningen använda de sistnämnda benämningarna eftersom jag 

finner att de skapar en mer målande bild och blir av större relevans för min studie.  

 

2.3.1 Andningsapparaten  

Sadolin skriver i sin bok CVT att: ”Ett väl fungerande stöd ska fungera som en hjälp för att 

kontrollera andningen”(Sadolin 2007, s.13). Stöd och stödarbete är ett begrepp stark länkat 

till andningsapparaten och ett begrepp som det finns många olika uppfattningar om och 

beskrivningar av. Stödbegreppet kan beskrivas som en upplevelse av balans i aktiviteten 

mellan ljudbildningen och andningsmusklerna (Sundberg, 2001). Stödet handlar mer om 

teknik och kontroll än vad det handlar om ren muskelstyrka som ordet ”stöd” kanske får det 

att låta som (Zangger Borch, 2005, s.34). Även om det inte handlar om ren muskelstyrka är 

det många muskler inblandade. Vid inandning är de viktigaste musklerna diafragman och de 

yttre interkostalmusklerna (Lindblad, 1992, s.16). Diafragman dras nedåt vid inandning, 

bröstkorgen utvidgas och lungorna suger in luft (Kayes, 2004, s.27). När stödmuskulaturen i 

mage, rygg och länd samarbetar hålls diafragman i lågt läge, revbenen hålls också utvidgade 

(Sadolin, 2012, s.29). De viktigaste utandningsmusklerna är de inre interkostalmusklerna och 

bukväggens muskler (Lindblad, 1992, s.16). Den breda ryggmuskeln är också värd att nämna. 

Den kan hjälpa till att minska spänningar i struphuvudet vid hög och stark sång (Zangger 

Borch, 2005, s.133). 

 

Det finns två typer av andning; passiv och aktiv (Zangger Borch, 2005, s.32). Den aktiva 

utandningen är andningen som det arbetas med att kontrollera och behärska i relation till 

sångteknik. Den aktiva utandningen gör att andningen kan anpassas till sångfraserna. 

(Zangger Borch, 2005, s.32). En intressant skillnad mellan aktiv och passiv andning är att 

inandningsfrasen är betydligt längre än utandningsfrasen vid passiv andning. Vid aktiv 

andning är det precis tvärtom det är önskvärt att uppnå en kort inandningsfras och en lång 

utandningsfras (Arder 2007, s.115). Det är den aktiva andningen som fokus ligger på när det 

gäller sång. Utandningsfrasen ska bära sången och den som sjunger måste därför aktivt 

kontrollera utandningen.   
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2.3.2 Stämbanden  

 

Stämbanden är en viktig del av röstorganets vibrator. De är olika långa hos män och kvinnor 

där kvinnor har kortare stämband och män har längre även om detta varierar från person till 

person. Hos en vuxen kvinna är stämbanden ca 9-13 mm långa och hos en vuxen man ca 15-

20 mm (Sundberg, 2001, s.15). När män och kvinnor sjunger samma melodi i samma tonart 

sjunger män vanligtvis en oktav lägre, detta eftersom män har ungefär dubbelt så långa 

stämband som kvinnor.  

 

När man diskuterar stämbanden är den inre strupmuskulaturen central att nämna. 

Thyroarytenoidmuskeln (TA) och Cricoarytenoidmuskeln (CT) är viktig inre 

strupmuskulatur. Thyroarytenoidmuskeln utgörs av en inre och en yttre del där den inre delen 

kallas för vocalis (Arder, 2007, s.128). Stämbanden blir kortare och tjockare när vocalis dras 

samman (Zangger Borch, 2005, sid.137). Rorbech (1999, s.55) hävdar att vocalis är av stor 

betydelse för röstkvalitén eftersom den har många motoriska nervtrådar som gör att den kan 

röra sig snabbt och exakt. Jag kommer senare i uppsatsen att gå in på specialiserad sångteknik 

där betydelsen av hur mycket stämbandsmassa som används och betydelsen av att 

stämbanden till exempel blir korta och tjocka eller förlängs och smalnar av när man sjunger 

förklaras samt vad det medför i relation till sångteknik. Cricoarytenoidmuskeln är 

Thyroarytenoidmuskelns motståndare, en muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan 

muskel. När CT dras samman  medför det att stämbanden spänns, förlängs, smalnar av och 

abduceras (Rorbech, 1999, s.56). Arder (2007, s.128) hävdar att det är viktigt att träna 

Cricoarytenoidmuskulaturen då den är vital om man eftersträvar ett huvudregister som 

fungerar väl. Detta då mindre stämbandsmassa används vid sång i huvudregistret och 

stämbanden blir längre och slankare då tonhöjden stiger (Arder, 2007, s.133). Detta beskrivs i 

mer detalj längre fram i uppsatsen. 

 

Det mellanrum som finns mellan stämbanden kallas glottis (Zangger Borch 2005, s.156). Det 

skyddas av epiglottis, som också kallas struplocket. Struplocket fungerar som ett skydd och 

lägger sig som ett lock över glottis då vi sväljer. Det är format som ett blad vilket består av 

brosk. (Sundberg, 2001, s.279). Kannbrosken har till uppgift att öppna och stänga glottis och 

är två brosk som är pyramidformade (Sundberg, 2001, s.16). Det kallas abduktion när 

kannbrosken öppnar glottis och adduktion när de för samman stämbanden. (Rorbeck, 1999, s. 

43). Struphuvudet har två andra viktiga brosk förutom struplocket: Sköldbrosket och 

ringbrosket.  

 

 

 

 

 



 8 

2.3.3 Ansatsröret  

 

Ansatsröret utgörs av struphuvudet, svalget, munhålan samt näshålan. Det är genom dessa den 

som sjunger kan förändra röstljuden (Sundberg, 2001, s.18). Svalget sträcker sig från 

struphuvudet till näshålan via munhålan. I relation till sångteknik är det eftersträvvärt att ha 

ett öppet och fritt svalg. Arder (2007, s.151,153,154) nämner också vid ett flertal tillfällen att 

det också är av vikt att struphuvudet är relativt lågt. Munhålan har stora möjligheter i relation 

till resonans men resonansen påverkas även av käkens, tungans, läpparnas och gomseglets 

inställning (Rorbech, 1999, s.76). Ett vanligt problem som påverkar munhålans 

resonansmöjligheter är spänningar i käken (Arder, 2007, s.154). Näshålan är ansatsrörets 

översta del och kan fungera som komplement till övriga resonansutrymmen men är egentligen 

inget resultatrikt resonansrum. (Arder, 2007, s.155). Struphuvudet är ansatsrörets understa 

del. Det är den del där råmaterialet till röstljuden blir till. Innan tonerna som skapas i 

struphuvudet sprider sig upp genom ansatsröret kallas de primärtoner (Arder, 2007, s. 149).   

 

 

 Grundläggande och Specialiserad sångteknik 

 

Enligt Arder (2007, s.36) kan sångteknik skilja sig åt beroende på genre. Jag kommer i denna 

uppsats främst fokusera på den specialiserade sångtekniken, den tekniken som förfinar 

genredrag och som därmed kan vara olika beroende på genre. Jag har i föregående kapitel 

beskrivit röstorganets uppbyggnad i relation till sångteknik eftersom det till stor del är 

beroende på hur röstorganets olika delar används som de genrespecifika sounden skapas. Jag 

kommer i denna uppsats att slå samman de genrer som har flest likheter kring hur rösten 

används överlag. Jag har således använt mig av två paraplybegrepp för att framförallt 

sångtekniskt kategorisera genrer: populärmusik och klassisk sång. Valet av populärmusik som 

ett av paraplybegreppen som kommer användas fortsättningsvis i uppsatsen kommer från 

Zangger Borchs (2005) användning av begreppet ’populärmusik’ där han inkluderar genrerna 

pop, rock och soul. I denna studie kommer jag även inkludera genrerna musikal och jazz. Det 

andra paraplybegreppet som fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen är klassisk 

sång. Visa kommer att länkas samman med klassisk sång då jag upplever det som att den har 

mer likheter i hur man använder rösten överlag med den klassiska sången än med sång inom 

populärmusikgenrer. I denna del av studiens bakgrundskapitel bearbetas de sångtekniska 

parametrarna: Uttrycket, Förmedling av texten, Klang, Vokalfärg, Vibrato, Ansatser, Register 

och Egalisering. Istället för att endast beskriva hur dessa sångtekniska parametrar fungerar så 

eftersträvar jag att försöka klargöra hur dessa parametrar hanteras olika beroende om de 

utövas i klassisk sång eller sång inom populärmusikgenrer. Detta eftersom det kan uppstå 

utmaningar i relation till vokal mångsidighet över populärmusikgenrer och klassisk sång då 

ovan nämnda parametrar används på olika vis.  
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Innan jag mer detaljerat går in på sångtekniska parametrar vill jag ytterligare tydliggöra två 

begrepp från boken Sångeleven i fokus (Arder 2007, s. 36): Grundläggande sångteknik och 

Specialiserad sångteknik. Med grundläggande sångteknik menas det att det är teknik som är 

relevant oberoende av vilken genre vi sjunger. Specialiserad sångteknik kan vara mycket 

genrespecifik (Arder 2007, s. 36). Det är relevant för min studie att i min presentation av 

sångteknik dela upp tekniken på det här viset för att tydligt visa på att det finns mycket 

sångteknik som är relevant att jobba med för att få en god grundläggande teknik oavsett 

genre, men att det också finns vissa sångtekniska parametrar och framförallt hur de används 

som endast är av relevans i vissa genrer och som behöver tas i beaktning vid arbete med vokal 

mångsidighet. 

 

 

2.4.1 Uttrycket och Förmedling av texten samt Klang och Vokalfärg 

 

I sång inom populärmusikgenrer är själva uttrycket mycket viktigt. En otät eller hes röst 

skulle inom vissa populärmusikgenrer kunna ses som en tillgång då det kan bidra till uttrycket 

(Zangger Borch, 2005, s.39). Att den här typen av röstkvalité kan bidra till uttrycket 

möjliggörs av mikrofonteknik då mikrofonen gör det möjligt för svagare ljud att höras. 

Nordstöm (1999) hävdar att det är en avgörande faktor att den som sjunger inom 

populärmusikgenrer sjunger med förstärkning för att kunna uppnå de genrespecifika sounden 

som kan förstärka uttrycket. Då texten ska förmedlas är både artikulation och resonans viktigt. 

Uttalet av konsonanterna är mycket viktigt både inom klassisk sång och sång inom 

populärmusikgenrer. Det har dessutom i populärmusikgenrer en rytmisk funktion och kan 

vara mycket avgörande för låtens sväng. Det är av vikt att hålla konsonanterna korta och 

explosiva både för att hålla uppe tonhöjden och för en tydlig rytm i sången (Zangger Borch 

2005, s.67). I klassisk sång är det viktigt att käken och tungan förblir avslappnade och 

struphuvudet hålls relativt lågt även vid uttalet av konsonanter. Vid klassisk sång bör 

artikulationsarbetet styras av ansatsrörets inre artikulationsområden och aktiviteten i tungan, 

käken, kinderna och läpparna bör minska. Denna typ av inre artikulation kallas även för 

akustisk artikulation (Arder, 2007, s.161). När det kommer till vokalerna är den önskade 

vokalfärgen en mycket viktig del av den klassiska sångtekniken. I klassisk sång ska vokalerna 

vara runda och öppna (Arder, 2007, s. 135, 161). Vokalfärgen är enligt Arder (2007, s. 135, 

161) också i högre ställning än textens exakta uttal, klangen i vokalerna är alltså viktigare än 

det exakta uttalet. Detta är speciellt påtagligt i röstens högre lägen där viss vokalmodifikation 

också är aktuellt. Vokalmodifikationen sker inte alltid genom att munnen öppnas och rundas. 

En typ av vokalmodifikation leder till att vokalerna drar mer åt ”ä” eller ”oh” vilket i sin tur 

leder till att munnen blir bredare (Sadolin, 2007, s.105). Klangidealet för klassisk sång har sitt 

ursprung i bel-canto-stilen som växte fram på 1600-talet i Italien och kan översättas från 

Italienskan till ”skön sång” (Nordström 1999, s.62). 
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2.4.2 Vibrato och Ansatser 

 

Rorbech (1999, s.63) beskriver vibrato som mycket små och snabba kontrollerade 

förändringar i tonhöjd och intensitet. Vibratot i klassisk sång används många gånger redan 

från tonens inledning och vibratot är ofta av kraftig karaktär (Sadolin 2006, s.55, 190). Inom 

klassisk sång kan en vibratofri ton upplevas som platt och livlös och därför är vibratot en 

mycket viktig sångtekniskparameter i klassisk sång (Arder 2007, s.146). En annan teori i 

relation till betydelsen av vibrato inom klassisk sång är att vibrato var vitalt på grund av 

avsaknaden av förstärkning av rösten. Vibratot behövdes alltså för att sången skulle höras 

utan förstärkning i stora lokaler. Då den som sjunger använder vibrato fungerar det som ett 

bevis på att rösten är avslappnad. Finns det spänningar i rösten så kommer vibratot enligt 

Lindblad (1992, s.94) inte att fungera. Vibratoeffekten används olika inom klassisk sång och 

sång inom populärmusikgenrer. I populärmusikgenrer anpassas vibratot i relation till önskat 

känslouttryck. Ett exempel på hur vibratot kan bidra till ökad intensitet är när den som sjunger 

börjar med att sjunga en ton rakt och utan vibrato för att sedan gradvis öka vibratot (Sadolin 

2007, s.190). Vibrato kan också användas för en mjuk avfrasering, detta är vanligast 

förekommande inom jazzsång (Arder, 2007, s.146). Schaffer (2017, s. 15) beskriver i sin 

diskussion att hon upplevt svårigheter på grund av att vibrato används på olika vis inom 

populärmusikgenrer och i klassisk sång. 

Som sångare verksam inom populärmusikgenrer är jag van vid att använda vibrato mer 

sparsamt, eller iallafall på ett annat sätt. Exempelvis använder jag vanligtvis vibrato mer för att 

avfrasera eller för att understryka vissa ord. Att nu försöka sjunga varje ton med vibrato kändes 

otroligt ovant och konstruerat. (Schaffer, 2017, s. 15) 

I klassisk sång är det eftersträvvärt att ansatsen är sansad och mjuk (Sadolin 2006, s.55, 190). 

Arder (2007, s.140) kallar den mjuka ansatsen legatoansats och hävdar att det är den mest 

skonsamma ansatsen för rösten. I populärmusikgenrer kan både mjuka och hårda ansatser 

förekomma (Sadolin 2006, s.55).  

 

 

2.4.3 Register och Egalisering av rösten 

 

Vid sång inom populärmusikgenrer används oftast fullregistret, detta eftersom sången inom 

genrerna som populärmusikgenrer härstammar från till en början var en förlängning av talet. 

Sången var av talmässig natur och budskap föregick den kultiverade klangen associerad till 

klassisk sång (Zangger Borch, 2005. s.39). Zangger Borch definierar fullregistret som ett 

röstregister som kännetecknas av spetsiga röstpulser och klart markerad slutenfas och som det 

register man normalt använder när man talar. (Zangger Borch, 2005. s.159). Andra ord som 

har samma innebörd som fullregister och som således beskriver samma register är 

bröstregister och bröströst. Fullregistret och huvudregistret används på olika vis och 

framförallt i olika hög grad inom sång i populärmusikgenrer och inom klassisk sång. Inom 

klassisk sång används oftast huvudregistret. Arder (2007, s.133) beskriver det som att rösten 
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klingar lättare och ljusare i huvudregistret samt tyngre och mörkare i fullregistret. Arder 

(2007, s. 133) beskriver fortsatt att det är viktigt när registerfunktioner diskuteras att förstå att 

stämbanden blir längre och slankare när tonhöjden stiger samt kortare och tjockare när 

tonhöjden sjunker (Arder, 2007, s. 133). Några av de mest påtagliga skillnaderna i hur 

stämbanden, struphuvudet och svalget används i huvudregistret och i fullregistret går att 

sammanfatta genom att inte hela stämbandsmassan används vid sång i huvudregistret, att 

struphuvudet är lågt och svalget öppet. I fullregistret används hela stämbandsmassan, högt 

struphuvud och hopsnört svalg. Alin (2018, s.17) påpekar i sin diskussion att hon upplevt 

svårigheter på grund av att ansatsröret används så olika inom klassisk sång och sång i 

populärmusikgenrer: 

Inom den klassiska undervisningen har vi jobbat med vidgat svalg, lågt struphuvud, höjd mjuk 

gom och sänkt käke. På lektionerna inom CCM har vi jobbat med funktioner där det är av största 

vikt att ha högt struphuvud, hopsnörpt svalg, både höjd- och sänkt mjuk gom och smal 

munöppning. (Alin, 2017, s.17) 

 

 

Då huvudregistret och fullregistret blandas kallas det för mellanregister (Arder, 2007, s.136). 

Om muskelaktiviteten är statisk och inte så dynamisk att den som sjunger kan blanda 

huvudregistret och fullregistret blir det svårt att använda mellanregistret och det kan uppstå 

vad som kan kallas för registerbrott (Arder, 2007, s.134). Sadolin (2006, s.178) menar att 

registerbrotten kan användas för att den som sjunger på avancerad nivå med avsikt tydliggör 

skarven. Att med avsikt tydliggöra skarven kan således vara till hjälp för att framhäva 

känslouttryck i sången. Arder (2007, s.137) påtalar också att skarvarna används i 

populärmusikgenrer men att det inte är eftersträvvärt med registerbrott för den som vill 

förbättra sin sångteknik och att oberoende av genre är en rörlig muskelaktivitet i struphuvudet 

viktig för att den som sjunger ska kunna bemästra mellanregistret. Att arbeta med egalisering 

innebär ett fokus på att övergångarna mellan röstens olika lägen ska bli mindre tydliga. Inom 

klassisk sång är det önskvärt med en egaliserad röst.  

 

 

 Tidigare undersökning av sångtekniska moment  

 

I studien av Johanna Alin Genre och sångteknik (2018) undersöks vilka av momenten Klang, 

Vokalfärg, Förmedling av texten, Egalisering, Egen tolkning av musiken, Improvisation, 

Intonering, Andning och Stöd som det har lagts mest vikt på beroende på om den som svarar 

på enkäten har tagit lektioner i klassisk sång eller sång inom populärmusikgenrer. 

Enkätsvaren kommer från Kungliga Musikhögskolan i Stockholms studentkår-grupp på 

Facebook och Alin fick in 47 svar på enkäten (Alin, 2018, s.11). Jag kommer att göra en kort 

sammanfattning av vad hon kommer fram till samt analysera diagrammen som hon har 

bifogat från undersökningen ytterligare för att sedan kunna dra paralleller mellan Alins (2018) 



 12 

studie och del två i denna studies enkätundersökning. Denna analys görs för att senare kunna 

dra slutsatser i diskussionskapitlet i denna uppsats.  

 

Det som Alin (2018, s.11) kommer fram till utifrån svaren på enkäten är att det läggs stor vikt 

på andning och stöd i både klassisk sång och sång inom sång inom populärmusikgenrer. 

Utifrån diagrammen som hon har bifogat från enkätundersökningen kan man utläsa att 92% 

har svarat att det lagts stor vikt på andning och stöd av de som tagit lektioner i klassisk sång 

och 68% av de som har tagit lektioner i populärmusikgenrer har svarat att det lagts stor vikt på 

samma moment. Det går också att utläsa från de bifogade diagrammen att det läggs störst vikt 

på att förmedla texten (83%), egen tolkning av musiken (70%), andning och stöd (68%) och 

improvisation (51%) för de som tagit lektioner inom sång i populärmusikgenrer. För de som 

har tagit lektioner i klassisk sång har det lagts störst vikt på andning och stöd (92%), klang 

(79%), egalisering (48%), vokalfärg (43%) och förmedla texten (43%). Ingen av de klassiska 

sångarna har svarat att det har lagts stor vikt på improvisation. Egen tolkning av musiken och 

intonering framkommer inte heller läggas stor vikt på i klassisk sångundervisning med endast 

8% respektive 19% i undersökningens resultat. En intressant iakttagelse är att det är mycket 

stor skillnad just på vikten vid egen tolkning av musiken i sång i populärmusikgenrer och i 

klassisk sång då 70% har svarat att det läggs stor vikt vid egen tolkning av musiken i sång 

inom populärmusikgenrer, medan endast 8% säger detsamma av de som tagit lektioner i 

klassisk sång. De moment det har lagts minst vikt på i sång inom populärmusikgenrer är 

Vokalfärg (20%), intonering (20%), egalisering (22%) och klang (31%). I klassisk sång 

framkommer det att det läggs stor vikt vid just vokalfärg, egalisering och framförallt klang. 

Alins studie visar alltså på tydliga motsättningar i var vikten läggs vid mängdträning av 

sångtekniska moment beroende på om den som sjunger är aktiv inom populärmusikgenrer 

eller i nom klassisk sång. 

 

 

3. Tidigare forskning 

 Val av repertoar 

 

I ”Musikklassrummet i blickfånget” (Ericsson och Lindgren, 2010) beskrivs det i prologen hur 

populärmusiken hade det svårt att inordna sig i skolans kultur innan ca 1965. Den ansågs inte 

som relevant i barns och ungas estetiska och sociala fostran (Gustafsson, 2000). Det beskrivs 

också hur populärmusikkulturen på allvar tagit plats i musikundervisningen under de senaste 

decennierna och diskuteras vidare olika orsaker till detta. En av orsakerna som nämns är att 

dagens lärare själva har växt upp med populärkulturella uttryck (Persson & Thavenius, 2003). 

En annan orsak som nämns är att det i dagens pedagogiska diskurs ses som självklart att man i 

skolan integrerar elevers egna musikaliska erfarenheter och preferenser (Stålhammar, 1995; 
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2004). Att gränserna mellan finkultur och populärkultur successivt har suddats ut 

(Featherstone, 1994) kan ses som en annan orsak till att populärmusikkulturen fått en plats i 

musikundervisningen. Under kapitlet ”Innehållet förändras men formen består” i 

”musikklassrummet i blickfånget” (Ericsson och Lindgren, 2010, s.182) beskrivs det hur 

populärmusik numera är ett fenomen som i princip har lika hög kulturell status som 

västerländsk konstmusik och därför förtjänar att inlemmas i musikhistorieundervisningen. Det 

är alltså inte bara valet av repertoar som påverkas av populärmusikkulturens plats i 

musikundervisningen utan också undervisningen i musikhistoria. ”Rockmusikens historia 

betas av i kronologisk ordning med början i mitten av 1950-talet och tonvikten ligger på 

musik med utgångspunkt i lärarens preferens” (Ericsson och Lindgren, 2010, s.182). 

Kanoniseringsfenomenet tas också upp i relation till val av repertoar och bearbetas främst i 

kapitlet ”En kanoniserad eller shoppad repertoar?” (Ericsson och Lindgren, 2010, s.187), 

där det i början av kapitlet beskrivs att en kanonisering av repertoar har visat sig både vid 

sång och ensemblespel och i musikhistorieundervisningen. I slutet av kapitlet beskrivs det hur 

det går att utskilja tre signifikanta aspekter i relation till val av repertoar med utgångspunkt i 

den undersökning som gjorts i ”musikklassrummet i blickfånget” (Ericsson och Lindgren, 

2010): 

 

 Det rör sig om en kanonisering av rock och popmusik. 

 Äldre rock och popmusik populariseras, vilket också borde leda till att ett ökat intresse 

för sådan uppstår och vidmakthålls.  

 Preferensen ligger på låtnivå. Det är alltså inte en musikstil, en grupp eller en artist 

som är preferensenheten utan själva låten. (Ericsson och Lindgren, 2010, s.188) 

 

Det är också värt att nämna att valet av repertoar beskrivs baseras på spel- och sångvänliga 

låtar som fungerar som ett slags musikundervisningens evergreens, det vill säga låtar som 

anses besitta speciella kvaliteter som gör att deras popularitet aldrig dalar (Ericsson och 

Lindgren, 2010, s.187, 188). 

 

I ”Musiklärares val av undervisningsinnehåll” (Zimmerman Nilsson, 2009) beskrivs det på ett 

liknande sätt hur det framkommer att det är spel- och sångvänliga låtar som används i 

ensemblerepertoaren under den undersökning som görs i Zimmermans studie. Det som 

återkommer i studien vid flera tillfällen är vad Zimmeman beskriver som att ”aktiviteten utgör 

innehållet” i undervisningen. Detta innebär att eleverna aktiveras och att svårighetsgraden på 

undervisningsinnehållet läggs på en nivå där alla kan delta och detta blir viktigare än att 

utveckla elevernas förmåga.  

 

När aktiviteten utgör innehållet fokuseras visserligen elevernas färdigheter, men eftersom 

innehållet anpassas så att eleverna i stort sett kan använda de färdigheter de redan besitter, är det 

frågan om musikundervisningen bidrar till att utveckla elevernas förmåga (Zimmerman Nilsson, 

2009, s.153).  
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Under kapitlet ”Aktiviteter som innehåll i undervisningen” beskrivs det hur aktiviteter utgör 

innehållet i undervisningen och att valet av den typen av innehåll innebär att innehållet 

anpassas för att överensstämma med elevens färdighetsnivå (Zimmerman Nilsson, 2009, 

s.94). Som exempel på detta beskrivs en undervisningssituation i körsång och en 

undervisningssituation i rock-ensemble. Följande beskrivs i relation till körledarens avsikter:  

 

Körledarens långsiktiga avsikt med undervisningen i ensemble/kör är att alla ska tycka att det är 

roligt att sjunga, och att syftet med lektionen är att hinna repetera till kommande konsert. Den 

sociala samvaro, gemenskap och glädje som sång i kör kan bidra med poängteras, snarare än 

elevers musikaliska utveckling (Zimmerman Nilsson, 2009, s.92).  

 

Beskrivningen ger uttryck för en undervisning där aktiviteten styr innehållet. Zimmerman 

frågar sig i relation till detta varför läraren inte anger musikaliska avsikter med 

undervisningen. Har sådana musikaliska dimensioner mindre betydelse i undervisningen 

jämfört med sociala aspekter? (Zimmerman Nilsson, 2009, s.92, 93). Även i ledningen av 

rock-ensemblen framträder det att aktiviteten utgör innehållet i undervisningen:  

 

Eleven som subjekt står i fokus, snarare än ensemblelåten i sig. Detta leder till att sociala 

aspekter är tydliga i undervisningen, där social gemenskap och samhörighet bland eleverna 

gynnas av att alla kan vara med, oavsett färdighetsnivå (Zimmerman Nilsson, 2009, s.97). 

 

I ”Musiklärarens val av undervisningsinnehåll” (Zimmerman Nilsson, 2009) betonas det att 

aktiviteten utgör innehållet i undervisningen men det finns också en betoning av sociala 

aspekter i valet av undervisningsinnehåll.  

 

 

4. Läroplansteori 

 

I introduktionen av denna studie framgår att en av anledningarna till att det är relevant att 

undersöka hur vi arbetar med ’vokal mångsidighet’ i Svenska gymnasieskolor är just att det 

står i gymnasieskolans syfte för ämnet musik: ”Genom att studera och utöva musik från olika 

tider, kulturer och stilarter ska eleven ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011). I 

kursen ”Instrument eller sång 1” är ett kriterium för A-nivå ”Eleven diskuterar och redogör 

utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka 

interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang” (Skolverket 2011). Detta 

självständiga arbetes förankring i läroplansteori görs tydligt i studiens diskussionskapitel där 

slutsatser med förankring i läroplansteori diskuteras.  
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I Ralf Sandbergs avhandling ”Musikundervisningens yttre villkor och inre liv - några 

variationer över ett läroplansteoretiskt tema” (1996) beskrivs det i prologen att 

Läroplansteori utvecklades av Ulf P Lundgren. Under kapitlet ”Formande av 

forskningsperspektiv” beskrivs det hur Läroplansteori är ett passande teoretiskt perspektiv för 

att kunna beskriva och förstå hur förändringar i samhälle och musikliv påverkar skolans 

musikundervisning (Sandberg, 1996, s.61). Det beskrivs fortsatt att ett läroplansteoretiskt 

forskningsprogram har arbetats fram av Lundberg för att kunna angripa frågan om hur 

läroplaner utvecklas i samhället och hur läroplansteori i denna mening behandlar relationen 

mellan utbildning och samhälle och hur samhällsutvecklingen och förändringar i samhället 

påverkar olika sätt att organisera skola och utbildning (Sandberg, 1996, s.62). Specifikt 

gällande kulturarvet där musikundervisningen kan ses som extra relevant, beskrivs det att 

läroplansteorin är ett försök att förklara hur utbildningssystemet konstitueras i samhället och 

hur det samlade kulturarvet överförs via den av samhället organiserade utbildningen 

(Sandberg, 1996, s.62). Två begrepp som är viktiga för det läroplansteoretiska perspektivet är 

”Läroplansanalys” och ”Läroplanskod”.  

 

 

 Läroplansanalys  

 

Det finns tre beskrivningsnivåer utifrån vilka läroplansanalyserna byggs upp. Den första nivån 

avser hur uppfattningar om läroplanens syfte påverkas av den historiska utvecklingen. På 

denna nivå utgår analysen från hur olika pedagogiska överväganden, samhällsförhållanden, 

intressegrupperingar eller politiska kompromisser kan påverka läroplanernas utformning. Den 

andra nivån avser hur styrningen av skola och utbildning sker samt hur kunskaper kontrolleras 

och utvärderas, således hur en läroplan utformas i praktiken. Den tredje nivån representerar 

hur läroplanen och läromedel styr undervisningen och hur undervisningsprocesser konkret tar 

gestalt inom skolans gällande organisatoriska ramar (Lundgren, 1979, s. 231-232). Sandberg 

beskriver att analyserna i det här sammanhanget belyser hur läroplanens principiella syften 

och innehåll bestäms av faktorer som ligger utanför utbildningen, dvs. hur läroplaner och 

utbildning speglar det omgivande samhället och uttrycker samhälleliga behov som 

sammanhänger med dess ekonomiska, sociala och kulturella struktur (Sandberg, 1996, s.66). 

Det beskrivs fortsatt att läroplanen kodifierar de betydelsefulla kunskaper och erfarenheter 

som uppstår i samhällslivet och som är värda att reproducera via den av samhället ordnade 

utbildningen. Dessa aspekter av kunskaper representeras i utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer (Sandberg, 1996, s.66). 
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 Läroplanskod 

 

För att få en övergripande bild av hur läroplaner i stora drag har utvecklats kan sex 

läroplanskoder fungera som en tydlig utgångspunkt: Den klassiska läroplanen, den realistiska 

läroplanskoden, den moraliska läroplanskoden, den rationella läroplanskoden, den ”dolda” 

läroplanskoden och den kommunikativa läroplanskoden. Utgångspunkten i läroplanskoderna 

är betydande sociala och kulturella förändringar i samhället som tydliggörs för att få fram 

huvudtendensen och de mer långsiktiga linjerna i utvecklingen av läroplaner. Den historiskt 

analyserande läroplansteorin används för att belysa frågan om hur skolan som 

kunskapsorganisation växer fram parallellt med samhällsutvecklingen. De sex 

läroplanskoderna beskrivs nedan (Sandberg, 1996, s.71): 

 

 Den klassiska läroplanskoden – Etablerades i det antika Grekland ca 600 – 400 f. Kr 

och bildar grunden för den västerländska utvecklingen av skolad kunskap och 

bildning. Samhället på den tiden eftersträvade en utbildningen inriktad på att träna 

intellekt och bringa etisk fostran. Under inflytande av den klassiska koden hade 

musiken en given roll i läroplaner och utbildningsprogram. Musiken liksom 

litteraturen och matematiken ansågs viktiga för karaktärsbildande. Via musiken fanns 

det möjlighet för det religiösa budskapet att spridas och notsystemets utveckling fick 

därigenom betydelse (Sandberg, 1996, s.68).      

 

 Den realistiska läroplanskoden – Etablerades under 1500-talet-1700-talet. I samhället 

på den tiden skedde strukturella förändringar, detta under inflytande av 

naturvetenskapernas utveckling och sociala förändringar i början av 1500-talet. Under 

1700-talet kom pedagogikens idémässiga genombrott i Europa. Utbildningen formas 

då för att möta nya krav på kvalifikation och teoretiskt yrkesförberedande kunnande. 

Inom musikundervisningen växer en traditionell musikpedagogik fram främst inom 

lärdomsskolor och konservatorier baserad på sång, instrumentalmusik och musikteori 

(Sandberg, 1996, s.69).        

 

 Den moraliska läroplanskoden – Etablerades under 1600-talet-mitten av 1900-talet 

och är starkt länkad till framväxten av det obligatoriska skolsystemet och folkskolan. 

Den centrala utgångspunkten för folkskolans läroplan var den lutherska tros- och 

moraluppfattningen. Arrangerade folkvisor och fosterländska, religiösa sånger 

dominerade musikundervisningen i folkskolan. I det här samhället bidrog musiken till 

att socialisera till en värdegemenskap i samhället (Sandberg, 1996, s.69).       

 

 Den rationella läroplanskoden – Etablerades från 1900-talets början. I ett industriellt 

framväxande samhälle kom utbildningen att formas som en ekonomisk faktor. 

Utbildningen präglades av individualism, pragmatism och rationalism som under 

denna tid hade sitt fotfäste i USA. Efter andra världskriget tilltog den ekonomiska, 

sociala och kulturella expansionen i samhället. Utvecklandet av en allmän grundskola 
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tog fart i Sverige. Musikundervisningen påverkades senare av genombrottet av 

fonogramtekniken och den massmediespridda musiken. Efter 1950- och 60-talet 

innebar fritidsmusiken något helt annat än musiken i skolan. I skolan var musikens 

fostrande roll genom folk- och konstmusikaliska ideal dominerande samtidigt som 

innehållet i och med 1969 års läroplan till viss del orienterade ut mot samhället 

(Sandberg, 1996, s.69).      

 

 Den ”dolda” läroplanskoden – Etablerades under 1970-talet. Under den här tiden 

uppstår ett ökat behov av att utvärdera skolans effektivitet och måluppfyllelse. 

Musikundervisningen blir inriktad på att möta individens personliga behov av 

skapande och kreativitet, social fostran och utveckling till samhällsvarelse. I 

läroplanerna för 1969 och 1980 ges musikämnet en innehållslig utökning mot 

skapande aktiviteter och mot samhället och världen (Sandberg, 1996, s.70). 

 

 Den kommunikativa läroplanskoden – Etablerandet av en kommunikativ läroplanskod 

kan länkas till 2000-talet och en övergång mot ett kunskaps- och informations 

samhälle. En huvudtendens är ökad decentralisering, marknadsanpassning och mål- 

och resultatstyrning av skolan. Villkoren för skolans musikundervisning förändras 

genom informationsteknikens möjligheter och barns och ungdomars nära kontakt med 

en dynamisk musikvärld. Minskad tillväxt i samhället ökar behovet av utvärdering och 

kontroll över resursernas användning och skolans kunskapsproduktion. Nya 

auktoritetsförhållanden förändrar lärar- och elevroller samt synen på vad som är 

nödvändig kunskap. Kontrollen över informations- och kunskapsförmedlingen fanns 

tidigare hos lärarna och i skolan men i och med ett större utbud och en ökad 

tillgänglighet av information får skolan nu konkurrens som kunskapsförmedlare 

(Sandberg, 1996, s.70).      

 

 

5. Metod 

 

Den metod jag har valt för genomförandet av denna studie är att göra en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen syftar till att undersöka hur det arbetas med vokal mångsidighet i 

relation till genrebredd och vokalteknik på estetiska programmet i Svenska gymnasieskolor 

med fokus på ett elevperspektiv. Den syftar också till att få fram underlag för att bearbeta och 

besvara studiens forskningsfrågor. Den undersöker således vad som upplevs som fördelar 

respektive nackdelar med vokal mångsidighet hos elever och hur val av repertoar och 

arbetssätt ser ut i relation till vokal mångsidighet. Föreliggande självständiga arbete förankras 

teoretiskt i läroplansteori.  

 



 18 

 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning är en kvantitativ undersökningsmetod som passar denna studie då den 

eftersträvar ett så omfångsrikt underlag som möjligt. Undersökningen eftersträvar att leda till 

ökad kännedom av elevperspektivet i relation till hur vi arbetar med ’vokal mångsidighet’ på 

estetiska programmet i svenska gymnasieskolor. Enkäten innehåller 22 frågor och vänder sig 

till gymnasieelever som går tredje året med sång som huvudinstrument. Frågorna undersöker 

på vilket sätt den som svarar på enkäten har fått arbeta med genrebredd (Bilaga 1). Enkäten är 

också uppdelad i två delar. Den första delen undersöker åtta stycken övergripande områden 

som relaterar till arbete med genrebredd:  

 

 Fråga ett undersöker vilka genrer eleverna har fått pröva. 

 Fråga två och tre undersöker vilka genrer arbetas det mest respektive minst med.  

 Fråga fyra och fem undersöker vilka genrer tycker eleverna är svårast respektive 

lättast. 

 Fråga sex och sju undersöker vem som väljer repertoar och därigenom genre (lärare 

eller elev).  

 Fråga åtta undersöker vad som är utgångspunkten då en elev ska börja arbeta med en 

ny genre.  

 Fråga nio undersöker hur eleverna ser på genrebredd, är det någonting viktigt eller 

oviktigt för dom. 

 Fråga tio och elva undersöker vad eleverna upplever som positivt respektive negativt 

med genrebredd och vokal mångsidighet. 

 Fråga tolv, tretton och fjorton undersöker om eleverna förstår vanliga sångtekniska 

begrepp länkade till olika genrer och om de har fått pröva tekniker länkade till olika 

genrer. 

 

Den andra delen undersöker mer i detalj vilka moment i sångundervisningen som eleverna 

upplever att det har lagts mest vikt vid. De momenten som eleverna har fått gradera i relation 

till vikten som lagts på dom är: Klang, Vokalfärg, Förmedla texten, Egalisering, Egen 

tolkning av musiken, Improvisation, Intonering & Andning och stöd. Momenten graderas med 

hjälp av nummer ett till sex. Där nummer ett innebär väldigt lite och nummer sex innebär 

väldigt mycket.    

 

I den första delen av enkäten har jag främst använt mig av frågor med fasta svarsalternativ. 

Alla frågor förutom enkätens öppna frågor som undersöker vad eleverna upplever som 

positivt respektive negativt med genrebredd i enkätens första del är formulerade med fasta 

svarsalternativ. Jag har varierat de fasta svarsalternativen för att personen som svarar på 

enkäten inte ska hänga upp sig i ett visst svarsmönster utan behålla intresse och 

viljeinriktning. (Patel & Davidson, 2017, s.79). Vid svarsalternativ som består av graderad 

inställning har jag valt att göra graderingen med ett jämt antal alternativ. Detta för att undvika 

centraltendensen (Patel & Davidson, 2017, s.80). Frågan som undersöker hur eleverna ser på 
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genrebredd och frågorna som undersöker om eleverna förstår vanliga sångtekniska begrepp 

har svarsalternativ som fastställer antingen – eller. (Patel & Davidson, 2017, s.79) Exempel på 

en sådan fråga är: ”Tycker du att genrebredd är viktigt? Svarsaltenativ: Ja/Nej.” (bilaga 1). 

Frågan som undersöker vilka genrer eleverna har fått pröva, frågorna som undersöker vilka 

genrer det arbetas mest respektive minst med, frågorna som undersöker vilka genrer eleverna 

tycker är svårast respektive lättast, frågorna som undersöker vem som väljer repertoar, frågan 

som undersöker vad som är utgångspunkten då en elev ska börja arbeta med en ny genre har 

alla svarsalternativ som består av en lista med olika alternativ (Patel & Davidson, 2017, s.79). 

I frågan som undersöker vilka genrer eleverna har fått pröva kan den som svarar kryssa i 

obegränsat antal av svarsalternativen. På frågorna som undersöker vilka genrer det arbetas 

mest respektive minst med kan den som svarar kryssa i högst tre alternativ och på frågorna 

som undersöker som undersöker vilka genrer eleverna tycker är svårast respektive lättast 

endast ett alternativ. Exempel på en sådan fråga är: ”Vilka 3 genrer har du arbetat mest 

med?” (bilaga 1). Frågorna som undersöker vem som väljer repertoar har svarsalternativ som 

består av en graderad inställning (Patel & Davidson, 2017, s.79). Exempel på en sådan fråga 

är: ”I vilken utsträckning väljer du själv vilka låtar du ska sjunga? Svarsalternativ: Inte alls, 

sällan, ofta, alltid” (bilaga 1). Frågorna i enkäten som undersöker vad eleverna upplever som 

positivt respektive negativt med genrebredd och vokal mångsidighet är öppna frågor som inte 

har några givna svarsalternativ. Exempel på en sådan fråga är: ”Vad ser du som fördelar med 

genrebredd?” (Bilaga 1). 

 

I enkätens andra del har jag endast använt mig av frågor med fasta svarsalternativ som 

behandlar en graderad inställning. Jag har också här valt att gradera svaren med ett jämt antal 

svarsalternativ för att undvika centraltendensen (Patel & Davidson, 2017, s.80). Den andra 

delen undersöker mer i detalj vilka moment i sångundervisningen som eleverna upplever att 

det har lagts mest vikt vid och detta graderas med hjälp av nummer ett till sex. Där grad ett 

innebär väldigt lite och grad sex innebär väldigt mycket.    

   

 Urval av informanter 
 

Enkäten vänder sig till gymnasieelever som går tredje året med sång som huvudinstrument. 

Frågorna undersöker hur eleverna som svarar på enkäten upplever sig ha fått arbeta med 

genrebredd. Enkäten är anonym och syftet är inte att se hur specifika skolor arbetar med 

genrebredd utan snarare att få en inblick i hur det arbetas generellt med genrebredd i 

gymnasieskolan.  

 

Första steget i att få kontakt med relevanta informanter var att få en första kontakt och ett 

visat intresse från lärare och sångpedagoger som undervisar elever med sång som 

huvudinstrument i år tre på estetiska programmet i gymnasiet. Detta för att de skulle kunna få 

tillgång till enkäten och ge ut den till sina elever. Ett meddelande skickades ut till alla i 

gruppen ”Sångpedagoger” på Facebook. I meddelandet beskrevs enkätens syfte samt studien i 



 20 

korthet. Enkäten gick endast ut till de som svarade på meddelandet att de hade elever i år tre 

på gymnasiet. Innan de fick tillgång till enkäten fick de också meddela hur många elever de 

hade möjlighet att ge ut enkäten till. Detta är av vikt för svarsfrekvensen som diskuteras mer 

ingående längre ner i metodkapitlet ska bli mätbar. När informanterna öppnar enkäten i 

Google Forms står följande tydligt i inledningen: 

 
Nedan följer 22 frågor som vänder sig till gymnasieelever som går tredje året med sång som 

huvudinstrument. Frågorna undersöker på vilket sätt du som svarar på enkäten har fått arbeta 

med genrebredd. Denna studie genomförs av Julia Melander, studerande vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Enkäten är anonym (bilaga 1). 

 

Detta står i enkätens inledning eftersom det ska vara tydligt att enkäten är anonym och att de 

som svarar på enkäten ska veta vad svaren övergripande syftar till att undersöka. Hänsyn har 

tagits till forskningsetiska aspekter. När det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som denna har vetenskapsrådet formulerat fyra övergripande etikregler: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Patel & 

Davidson, 2017, s.62, 63). Informationskravet är uppfyllt då de som får tillgång till enkäten 

har en övergripande beskrivning om syftet med forskningsuppgiften i inledningen av enkäten. 

De som får tillgång till enkäten kan själva bestämma om de vill medverka eller ej. På så vis 

uppfylls samtyckeskravet. Enkäten är anonym, vilket står tydligt i inledningen av enkäten och 

på så vis uppfylls konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls då uppgifterna som jag får 

in genom enkäten endast kommer användas för detta forskningsändamål.   

 

 Genomförande 
 

Som nämnts tidigare i metodkapitlet var första steget i att distribuera enkäten till 

informanterna att få en första kontakt och ett visat intresse från lärare och sångpedagoger som 

undervisar elever med sång som huvudinstrument i år tre på estetiska programmet i 

gymnasiet. Viktigt var att länken inte lades ut direkt i gruppen ”Sångpedagoger” på Facebook 

med 1400 medlemmar, utan endast till de som undervisade relevanta elever för 

undersökningen och kunde uppge antalet elever enkäten skulle nå. Detta för att 

svarsfrekvensen skulle bli tydlig i relation till hur många svar enkäten sedan skulle få. Jag har 

använt mig av tjänsten ”Google Forms” för att utforma enkäten. När enkäten var 

färdigutformad har jag distribuerat den genom att skicka länken till de lärare och 

sångpedagoger som visat intresse och gett information om antalet elever de undervisar. 

Eleverna har sedan svarat via en länk till enkäten och svaren registreras automatiskt i Google 

Forms när de trycker på ”skicka”. Enkäten har nått 50 elever på åtta olika gymnasieskolor. Jag 

har av de 50 enkäterna som har gått ut fått svar från 30 elever, alltså en svarsfrekvens på 60%.  
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 Analys av slutna frågor 
 

Sammanställningen av resultatet från svaren på enkäterna har gjorts i Google Forms. 

Resultaten har sammanställts i form av stapel och cirkel-diagram, med undantag för enkätens 

öppna frågor, fråga 10 och 11. En sammanställning av resultatet i form av stapeldiagram är ett 

bra sätt att tydliggöra fördelningen i variabeln. Detta då det i denna typ av diagram enkelt kan 

avläsas om fördelningen är normal-fördelad, positivt snedfördelad eller negativt snedfördelad 

(Patel & Davidson, 2017, s.115). Frekvensen i ett stapeldiagram representeras alltid på den 

lodräta axeln (y-axeln) och variabelvärdena representeras alltid på den vågräta axeln (x-

axeln). Frågorna där resultaten har sammanställts via stapeldiagram är fråga 1, 2, 3, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 och 22. Det är i enkätens sista del, fråga 15-22 som det är mest relevant att 

kunna se om fördelningen i variabeln är normal-fördelad, positivt snedfördelad eller negativt 

snedfördelad. Det är de frågorna som har svarsalternativ som består av en graderad 

inställning. Resultaten från fråga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, och 14 har sammanställts i form av 

cirkeldiagram. I dessa frågor utgör summan av värdena en helhet eller 100% och därför är 

cirkeldiagram ett passande sätt att sammanställa resultaten i dessa frågor.  

 

 Analys av öppna frågor 
 

I enkätundersökningen finns det endast två öppna frågor:  

 

 Vad ser du som fördelar med genrebredd?  

 

 Vad ser du som nackdelar med genrebredd? 

 

Det är framförallt dom här två frågorna i enkätundersökningen som är relevanta för att kunna 

undersöka vilka fördelar respektive nackdelar med vokal mångsidighet som eleverna 

upplever, vilket också är en av studiens frågeställningar. Svaren på frågorna kommer att 

sammanställas genom en tematisering och kommer således kategoriserats i teman. Svaren har 

bearbetats genom en kvalitativ textanalys (Ejlertsson, 2014, s. 121). Vid genomgång av 

svaren på frågorna som undersöker vad eleverna ser som fördelar respektive nackdelar med 

genrebredd upptäckte jag några framstående mönster i elevernas svar. Svar som även fast de 

uttryckets på olika sätt hade en liknande innebörd. För att tydligare kunna se vilka åsikter om 

ämnet som flest elever uttryckte framstod en tematisering av svaren som en relevant metod. 

Som ett exempel på hur jag genom analys av texterna kunde kategorisera svaren i olika teman 

beskrivs nedan vilka texter som ledde till att temat: ”Man utvecklar sin sångteknik” valdes 

som ett relevant övergripande tema i relation till svaren på frågan ”Vad ser du som fördelar 

med genrebredd?”. Svaren som kategoriserades som tillhörande temat ”Man utvecklar sin 

sångteknik” var följande: a) ”Olika tekniska färdigheter, uttryck och scenspråk, kunskaper om 

olika genrer”, b) ”Att man får testa på och se vad man gillar att sjunga, man kan också 

utveckla sin sångteknik.”, c) ”Utvecklar ens sångteknik, mer möjligheter i rösten.”, d) ”Att 
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man utvecklar sin sångteknik och sin förståelse för olika typer av musik.”, e) ”Jag tror att det 

är bra att utforska olika sätt att använda sin röst på genom att pröva olika genrer som ofta 

innefattar olika tekniker.”, f) ”Lär sig tekniker från olika genrer.”, g) ”Man lär sig sjunga med 

hjälp av olika tekniker och får en större förståelse över musik överhuvudtaget. Det är också 

kul att få prova på och testa sina "gränser".”, h) ”Ta flera olika typer av gig, utvecklad 

sångteknik som man kan ha användning för i fler genrer.”, i) ”Att man lär sig olika tekniker 

som tillhör olika genrer vilka man kan ha nytta av i andra genrer.”, j) ”Göra det lättare att hitta 

ens egen stil och att ta vara på olika tekniker osv.”, k) ”Att man lär sig arbeta i ett större 

omfång och man hittar vilken genre man gillar att sjunga.”. På samma sätt arbetade jag mig 

igenom alla svar för att kunna presentera de övergripande tematiseringar som presenteras i 

resultatkapitlet. Det kan tilläggas att några av svaren kan kategoriseras i fler än ett tema. Det 

kan också tilläggas att vilka teman som ses som relevanta och hur svaren kategoriseras kan se 

olika ut beroende på vem som analyserar texten. Detta är således en möjlig tolkning av svaren 

av enkätundersökningens öppna frågor.    

 

 Metoddiskussion 

 

Det går att problematisera att respondenternas lärare har blivit kontaktade via Facebook. Det 

kan således vara så att de elever som har fått tillgång till enkäten har lärare som besitter 

liknande karaktärsdrag i likhet med lärare som är intresserade av och använder sig av sociala 

medier. Det skulle kunna vara så att Facebook är en typ av social media som används mer i en 

viss generation än en annan. Det skulle också kunna vara så att den generationen som 

använder sig mest av Facebook också har växt upp med mer influenser av 

populärmusikgenrer än klassisk sång. Det beskrivs i ”musikklassrummet i blickfånget” 

(Ericsson och Lindgren, 2010) att en av orsakerna till att populärmusikkulturen på allvar tagit 

plats i musikundervisningen under de senaste decennierna skulle kunna vara att dagens lärare 

själva har växt upp med populärkulturella uttryck (Persson & Thavenius, 2003). Min 

personliga erfarenhet av sånggrupper på Facebook är att jag ser en blandad kompott av 

kommentarer från pedagoger med klassisk och populärmusikalisk bakgrund och att det inte 

nödvändigtvis är så att tekniska nyheter i form av social media är kopplade till intresse för 

populärmusikgenrer. Det är dock viktigt att pointera att det är lärarna till eleverna som svarat 

på enkäten som har blivit kontaktade via Facebook och inte respondenterna själva. 

Respondenterna i sig har således ingen direkt koppling till Facebook, men eftersom hur deras 

lärare arbetar är centralt för resultatet från enkätundersökningen så är det relevant att ta i 

beaktning.  

 

Det går också att problematisera svarsalternativen i enkätens första fem frågor. Frågorna 

undersöker vilka genrer eleverna har fått pröva, vilka genrer de arbetar mest respektive minst 

med och vilka genrer eleverna tycker är svårast respektive lättast. Bland svarsalternativen 

fanns genrerna Pop, Musikal, Visa, Jazz, Rock, Funk, Folkmusik, Opera, Country. Eleverna 

kunde också lägga till genrer om de upplevde att en genre som varit betydande för eleven 
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saknades i listan. Det som framförallt är ett problem med svarsalternativen är en 

överrepresentation av populärmusikgenrer. Det är bara två av genrerna i listan som kan 

kategoriseras som klassisk sång (Opera och Visa). Resultatet hade kunnat se annorlunda ut 

om sångstilar som Lied, Romans eller Aria hade funnits med i listan. Värt att nämna är att 

eleverna hade möjlighet att lägga till genrer tillhörande klassisk sång såväl som 

populärmusikgenrer även om bara ett fåtal elever använde sig av den möjligheten.   

 

6. Resultatredovisning 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen. Kapitlet innehåller 

resultatredovisning av enkätundersökningens resultat uppdelade i enkätens första och andra 

del. Frågorna redovisas utifrån sex övergripande områden som relaterar till arbete med 

genrebredd och som presenterats i studiens metod kapitel. Slutsatser kring vad resultaten från 

enkätundersökningen kan innebära sammanställs i studiens diskussionskapitel. Resultatet från 

enkätundersökningen sammanfattas i slutet av detta kapitel.   

 

 Vilka genrer arbetas det mest respektive minst med 

Frågan om vilka genrer eleverna fått pröva ställdes och besvarades genom att eleverna 

klickade i boxarna efter de genrer de fått pröva, de fick dessutom lägga till genrer de saknade 

i listan. Frågan genererade följande stapeldiagram. 

 

 
Figur 1. Genrer eleverna har fått pröva 
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Det diagram som redogör för svaren på frågan om vilka genrer eleverna fått pröva (figur 1) 

visar att 100% eleverna har fått sjunga pop, 83% har fått sjunga Musikal, 70% har fått sjunga 

Visa, 70% har fått sjunga Jazz, 60% har fått sjunga Rock, 57% har fått sjunga Funk, 47% har 

fått sjunga folkmusik, 30% har fått sjunga Opera, 27% har fått sjunga Country. Sedan kunde 

eleverna dessutom lägga till genrer om det var någon genre som de tyckte saknades. 7% la då 

till Soul, 3% la till Metal/Harcore och 3% la till Slick/Disco. Den inledande frågans syfte var 

framförallt att få en översikt över vilka genrer flest elever får möjlighet att pröva i sin 

sångundervisning och om det finns några genrer som eleverna inte ens har prövat under hela 

sin utbildning. Diagrammet visar att hälften av eleverna (eller fler) inte ens har arbetat med 

Folkmusik, Opera och Country. Popularitetsordningen som framkommer av diagrammet är 

följande: 

1. Pop (100%) 

2. Musikal (83%) 

3. Visa (70%) 

4. Jazz (70%) 

5. Rock (60%) 

6. Funk (57%) 

7. Folkmusik (47%) 

8. Opera (30%) 

9. Country (27%) 

Frågan om vilka tre genrer eleverna har arbetat mest med ställdes och besvarades genom att 

eleverna klickade i boxarna efter de genrer de tre genrer som de arbetat mest med. De fick 

dessutom lägga till genrer de saknade i listan. Frågan genererade följande stapeldiagram. 

 

 
Figur 2. De tre genrer eleverna har arbetat mest med 

 

Frågan om vilka tre genrer eleverna har arbetat minst med ställdes och besvarades genom att 

eleverna klickade i boxarna efter de genrer de tre genrer som de arbetat minst med. De fick 

dessutom lägga till genrer de saknade i listan. Frågan genererade följande stapeldiagram. 
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Figur 3. De genrer eleverna har arbetat minst med 

 

De diagram som redogör för svaren på frågan om vilka tre genrer eleverna har arbetat mest 

(figur 2) respektive minst (figur 3) med visar att de tre genrer som eleverna har arbetat mest 

med är Pop, Musikal och Jazz. De genrer eleverna har arbetat minst med är Opera, Country 

och Folkmusik. En iakttagelse är att de tre genrerna som eleverna har arbetat mest med alla 

tillhör vad jag i denna uppsats benämnt som populärmusikgenrer. Den genren som flest elever 

har svarat att de arbetat mest med är Pop och den genre som flest elever har svarat att de har 

arbetat minst med är Opera. I studiens bakgrundskapitel har jag använt mig av två 

paraplybegrepp för att framförallt sångtekniskt kategorisera genrer. Populärmusik och 

Klassisk sång.  

 

 Vilka genrer tycker eleverna är lättast respektive svårast 

Frågan vilken genre eleverna tycker är lättast att sjunga ställdes och besvarades genom att 

eleverna klickade i boxen efter den genre som de tycker är lättast att sjunga. De fick dessutom 

lägga till genrer de saknade i listan. Frågan genererade följande stapeldiagram. 

 
Figur 4. De genrer eleverna tycker är lättast att sjunga 
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Frågan vilken genre eleverna tycker är svårast att sjunga ställdes och besvarades genom att 

eleverna klickade i boxen efter den genre som de tycker är svårast att sjunga. De fick 

dessutom lägga till genrer de saknade i listan. Frågan genererade följande stapeldiagram. 

 

 
Figur 5. De genrer eleverna tycker är svårast att sjunga 

 

 

De diagram som redogör för svaren på frågan om vilken genre eleverna tycker är lättast (figur 

4) respektive svårast (figur 5) att sjunga visar att nästan hälften av eleverna (47%) tycker att 

pop är den genren som är lättast att sjunga. 30% av eleverna tycker att jazz är lättast att sjunga 

och 7% tycker att visa är lättast att sjunga. En elev (3%) tycker att Musikal är lättast, så är 

också fallet för genrerna Rock, Funk och Indie. Ingen elev har svarat att de tycker att Opera, 

Folkmusik eller Country är lättast att sjunga.  

 

Hälften av eleverna tycker att Opera är den genren som är svårast att sjunga. 13% tycker att 

Rock är svårast, 13% tycker att Musikal är svårast, 10% tycker att Jazz är svårast. En elev 

(3%) tycker att Funk är svårast, så är också fallet för genren Folkmusik. Ingen elev har svarat 

att de tycker att Pop, Visa eller Country är svårast.  
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 Vem väljer repertoar och därigenom genre  

Frågan i vilken utsträckning väljer eleven själv de låtar eleven ska sjunga ställdes och 

besvarades genom att eleverna valde mellan svarsalternativen: Inte alls, Sällan, Ofta och 

Alltid. Frågan genererade följande cirkeldiagram. 

 

 
 

Figur 6. Utsträckningen av elevstyrt val av repertoar 

 

 

Frågan i vilken utsträckning väljer läraren de låtar eleven ska sjunga ställdes och besvarades 

genom att eleverna valde mellan svarsalternativen: Inte alls, Sällan, Ofta och Alltid. Frågan 

genererade följande stapeldiagram. 

 

 
 

Figur 7. Utsträckningen av lärarstyrt val av repertoar 
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Det diagram som redogör för svaren på frågan om i vilken utsträckning eleven själv väljer de 

låtar eleven ska sjunga (figur 6) visar att 70% av eleverna upplever att de ofta får välja 

repertoar själva. 23% upplever att de sällan får välja repertoar själva och 7% upplever att de 

alltid får välja vilka stycken de ska sjunga.  

 

Det diagram som redogör för svaren på frågan om i vilken utsträckning läraren väljer de låtar 

eleven ska sjunga (figur 7) visar att 70% av eleverna upplever att deras lärare ofta väljer vad 

de ska sjunga. 30% upplever att deras lärare sällan väljer vilka låtar de ska sjunga.  

 

Då jag tittar på enskilda svar på enkäten ser jag att 14/30 har svarat att både de själva och 

deras lärare ofta väljer vilka låtar eleven ska sjunga. 7/30 har svarat att de själva ofta väljer 

repertoar och att läraren sällan väljer repertoar och lika många (7/30) har svarat att de själva 

sällan väljer repertoar och att läraren ofta väljer. Det här resultatet gör det något problematiskt 

att läsa av om det till största del är läraren eller elev som står för valet av repertoar och 

därigenom valet av genre. För att kunna göra någon form av analys av materialet kommer jag 

att se de svar där eleverna har svarat att både de själva och läraren ofta väljer repertoar som att 

elever som svarat så upplever att de själva väljer lika ofta som sina lärare och att eleverna 

därför tyckt att det varit passande att svara på det sättet. Resultaten blir således efter analys av 

enskilda svar att 14/30 upplever att de själva och deras lärare väljer repertoar lika ofta, 7/30 

upplever att de själva väljer repertoar oftare än läraren och 7/30 upplever att läraren väljer 

repertoar oftare än vad de själva gör. 2/30 elever har svarat att de alltid väljer repertoar. Efter 

att ha sett resultatet av svaren på dessa frågor är en reflektion att det antagligen hade varit mer 

passande att endast använda en av dessa två frågor i enkäten. Dock skulle det kunna leda till 

att frågan uppfattas som ledande beroende på vilken av de två som i det fallet skulle väljas.  

 

 

 Vad är utgångspunkten vid arbete med en ny genre 

 

Frågan när en elev ska arbeta med sång i en ny musikstil, utgår du och din lärare då främst 

från: Repertoar (att du får en låt att sjunga som tillhör genren), Fakta och Historia (fakta och 

historia länkad till genren) eller Sångteknik (sångteknik som är länkad till genren) ställdes. 

Den besvarades genom att eleverna valde mellan svarsalternativen: Repertoar (att du får en låt 

att sjunga som tillhör genren), Fakta och Historia (fakta och historia länkad till genren) eller 

Sångteknik (sångteknik som är länkad till genren). Frågan genererade följande stapeldiagram. 
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Figur 8. Utgångspunkten vid arbete med ny genre 

 

Syftet med frågan om utgångspunkten vid arbete med en ny genre var framförallt att 

undersöka en del i problemformuleringen som presenterades i inledningen av uppsatsen. 

Problemområdet är om genrebredd blir liktydigt med repertoar och vad det kan leda till. 

Denna enkätfråga är också en central fråga i relation till två av frågeställningarna som 

presenteras i studiens syfte: Hur arbetar vi med vokal mångsidighet i relation till genrebredd 

och vokalteknik på estetisk linje i svenska gymnasieskolor? Och Hur ser val av repertoar och 

arbetssätt ut i relation till vokal mångsidighet? Fråga åtta undersöker vad som är första steget 

i lärandeprocessen då en elev ska börja arbeta med en ny genre. Slutsatser kring vad resultaten 

kan innebära sammanställs i studiens diskussionskapitel. De alternativen som presenterades 

var följande: 

    

 Repertoar (att du får en låt att sjunga som tillhör genren) 

 Fakta och Historia (fakta och historia länkad till genren) 

 Sångteknik (sångteknik som är länkad till genren) 

 

57% svarade att de brukar utgå från sångteknik som är länkad till genren. 43% svarade att de 

brukar utgå från repertoar, att de får en låt att sjunga som tillhör genren som de ska börja 

arbeta med. Ingen elev svarar att de brukar utgå från fakta och historia länkad till genren. Det 

som kanske är mest intressant att uppmärksamma utifrån diagrammet är att ingen har svarat 

att de utgår från fakta och historia länkad till genren.  
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 Hur ser eleverna på genrebredd 

Frågan tycker eleven att genrebredd är viktigt ställdes och besvarades genom att eleverna 

valde mellan svarsalternativen: Ja eller nej. Frågan genererade följande stapeldiagram. 

 

Figur 9. Elevernas åsikter kring vikten av genrebredd 

 

 

Enkätfrågorna som undersöker hur eleverna ser på genrebredd granskar om eleverna tycker att 

vokal mångsidighet och genrebredd är viktigt (figur 9). Frågorna undersöker också vad 

eleverna tycker är positivt respektive negativt med genrebredd genom öppna frågor. 

Resultatet av de öppna frågorna redovisas och sammanställas genom tematisering där svaren 

kategoriseras utifrån framstående mönster där olika svar visar på likheter i innebörd.   

 

Svaren på frågan om vad eleverna tycker är positivt med genrebredd delades in i fem 

huvudteman, de teman som blivit störst vid tematisering av alla tjugofem svar är följande: 

 

 Man utvecklar sin sångteknik 

 Man utvecklar sin musikalitet 

 Man får bättre kunskap om musik 

 Det ger eleven möjlighet att hitta den stil att specialisera sig i som passar eleven bäst. 

 Det ger eleven möjlighet att hitta den stil att specialisera sig i som passar eleven bäst. 

Det som de allra flesta av eleverna tycker är positivt med genrebredd är att man utvecklar sin 

sångteknik (11/25). Åtta av tjugofem uttrycker att man utvecklar sin musikalitet och sju av 

tjugofem uttrycker att man får bättre kunskap om musik. Sex av tjugofem uttrycker att det ger 

dom möjlighet att hitta den stil att specialisera sig i som passar dom själva bäst och sex av 

tjugofem upplever att det ger dom möjlighet att hitta den stil att specialisera sig i som passar 

dom själva bäst. 
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Nedan följer en tematisering av svaren på frågan om vad eleverna tycker är negativt med 

genrebredd. Svaren på frågan skulle kunna delas in i 4 huvudteman, de teman som blivit störst 

vid tematisering av alla tjugotvå svar: 

 

 Att man inte utvecklar spetskompetens. 

 Eleven upplever inte några nackdelar alls. 

 Man tappar lust då man inte framförallt sjunger den genren man gillar bäst och 

undervisningen inte är intressedriven. 

 Man tappar lust då man inte framförallt sjunger den genren man är bäst på.   

Det som de allra flesta av eleverna tycker är negativt med genrebredd är att de upplever att de 

inte utvecklar spetskompetens (tio av tjugotvå). Fyra av tjugotvå elever tänker att de inte 

upplever några nackdelar med genrebredd alls, sju av tjugotvå elever upplever att de tappar 

lust då de inte framförallt sjunger den genren de gillar bäst och fem av tjugotvå elever 

uttrycker att man tappar lust då man inte framförallt sjunger den genren man är bäst på.  

 

 

 Enkätens andra del 

 

Enkätens andra del består av frågor där den som svarar på enkäten ska gradera på en skala 

mellan ett och sex hur mycket vikt de upplever att det har lagts på momenten: Klang, 

Vokalfärg, Förmedla texten, Egalisering, Egen tolkning av musiken, Improvisation, 

Intonering, Andning och Stöd. Syftet med att gradera dessa moment är att det kan leda till 

möjligheter att analysera vilken genre man arbetar sångtekniskt mest med. Detta eftersom 

vissa av dessa moment är mer eller minder länkade till klassisk sång respektive sång inom 

populärmusikgenrer.  

 

Nedan visas de stapeldiagram som redovisar resultatet av de inlämnade svaren från 

enkätundersökningens andra kapitel. Den övergripande frågan lyder: ”Hur mycket vikt 

upplever du att det har lagts i din sångundervisning på följande moment?”. 
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Figur 10. Vikten som lagts på Klang                   Figur 11. Vikten som lagts på Vokalfärg 

 

 

 

                       
Figur 12. Vikten som lagts på Förmedla texten         Figur 13. Vikten som lagts på Egalisering 
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Figur 14. Vikten som lagts på Egen tolkning         Figur 15. Vikten som lagts på Improvisation 

 

                               
Figur 16. Vikten som lagts på Intonering        Figur 17. Vikten som lagts på Andning och Stöd 

 

Stapeldiagrammet som redovisar vikten eleverna upplevt att det har lagts på momentet Klang 

är positivt snedfördelad medan stapeldiagrammet som redovisar vikten eleverna upplevt att 

det har lagts på Vokalfärg är normal-fördelad. Både stapeldiagrammet som redovisar vikten 

eleverna upplevt att det har lagts på momenten Förmedling av texten och Egalisering av 

rösten är positivt snedfördelade. Stapeldiagrammet som redovisar vikten eleverna upplevt att 

det har lagts på momentet Egen tolkning av musiken visar på en positiv snedfördelning. 30% 

av eleverna har graderat vikten som lagts på Egen tolkning av musiken till grad 5, 27% till 

grad 4 och 17% till grad 6. Det visar att 73% har graderat vikten av Egen tolkning av musiken 

till grad 4 eller mer. 27% har graderat vikten av Egen tolkning av musiken till grad 3 eller 

lägre. Stapeldiagrammet som redovisar vikten eleverna upplevt att det har lagts på momentet  

Improvisation är normal-fördelad. 53% har graderat vikten som lagts på improvisation till 

grad 3 och 4. Stapeldiagrammet för Intonering visar på en positiv snedfördelning och 

stapeldiagrammet som redovisar vikten eleverna upplevt att det har lagts på momenten  

Andning och Stöd visar också det på en positiv snedfördelning. 60% av eleverna har graderat 

vikten som lagts på andning och stöd till grad 6. 
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Alla diagram visar resultat som är positivt snedfördelade utom diagrammet för Improvisation 

och Vokalfärg. Inget av diagrammen visar på en negativ snedfördelning, alltså är det ingen av 

momenten som det upplevs ha lagts väldigt lite vikt på, utan rent sångtekniskt framstår det 

som att man arbetar relativt mycket med alla dessa moment.  

 

 

 Sammanfattning av resultatet 

 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att 100% av eleverna som svarade på enkäten har 

fått arbeta med genren Pop. Det visar också att hälften av eleverna (eller fler) inte ens har 

arbetat med Folkmusik, Opera eller Country. Enligt resultatet är den genren som flest elever 

har svarat att de arbetat mest med Pop medan den genre som flest elever har svarat att de har 

arbetat minst med är Opera. Nästan hälften av eleverna (47%) tycker att pop är den genren 

som är lättast att sjunga. Hälften av eleverna (50%) tycker att Opera är den genren som är 

svårast att sjunga. Efter analys av enskilda svar är en tolkning av resultatet att 14/30 upplever 

att de själva och deras lärare väljer repertoar lika ofta, 7/30 upplever att de själva väljer 

repertoar oftare än läraren och 7/30 upplever att läraren väljer repertoar oftare än vad de själva 

gör. 2/30 elever har svarat att de alltid väljer repertoar. Ingen elev svarar att läraren alltid 

väljer repertoar. Det framgår från resultatet av enkätundersökningen att 57% av eleverna 

brukar utgå från sångteknik som är länkad till genren då de ska arbeta med sång i en ny 

musikstil, 43% svarade att de brukar utgå från repertoar och ingen elev svarar att de brukar 

utgå från fakta och historia länkad till genren.  

 

I stort sett alla elever svarar att de tycker att genrebredd är viktigt (98%) och det som flest 

elever tycker är positivt med genrebredd är att man utvecklar sin sångteknik. Det som flest 

elever tycker är negativt med genrebredd är att de upplever att de inte utvecklar 

spetskompetens. Resultatet från alla diagram som redovisar vikten som lagts på olika 

sångtekniska moment visar resultat som är positivt snedfördelade utom diagrammen som 

representerar Improvisation och Vokalfärg. Dessa visar på en normalfördelning. Inget av 

diagrammen visar på en negativ snedfördelning, alltså är det inget av momenten som det 

upplevs ha lagts väldigt lite vikt på, utan rent sångtekniskt framstår det som att man arbetar 

relativt mycket med alla dessa moment. 
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7. Diskussion 

I följande kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser jag kan dra utifrån analys av 

resultatet från enkätundersökningen, tidigare forskning och den litteratur som tidigare lyfts. 

Utgångspunkten i detta kapitel är att se vilka slutsatser som kan dras i relation till studiens 

syfte och tillhörande frågeställningar. Det är alltså att utvärdera och reflektera kring 

undersökningen av hur det arbetas med ’vokal mångsidighet’ på det estetiska programmet i 

svenska gymnasieskolor med fokus på elevperspektivet. Slutsatser presenteras också i relation 

till läroplansteori som är det teoretiska perspektiv som arbetet förankras i. Differensen av vad 

som står i läroplanen och vad som sker i klassrummet utvärderas med hjälp av läroplansanalys 

och delvis läroplanskod. Kapitlet avslutas med reflektioner kring möjligheter till fortsatt 

forskning med utgångspunkt i denna studie. Frågeställningarna i studiens syfte bearbetas 

genom studiens enkätundersökning, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

Frågeställningarna i studiens Syfte är följande:  

 

 På vilket sätt kan vokal mångsidighet arbetas med i relation till genrebredd och 

vokalteknik på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor?   

 

 Hur ser val av repertoar och arbetssätt ut i relation till vokal mångsidighet?  

 

 Vad upplevs som fördelar respektive nackdelar med vokal mångsidighet hos elever?  

 

 

 Slutsatser från enkätundersökningens första del  

 

Innan jag började analysera resultaten på enkätens första fråga hade jag förväntat mig att i 

stort sett alla musikstilar skulle ligga på 100% eftersom det endast är elever som går tredje 

året på gymnasiet som har haft tillgång till enkäten. De genrer som informanterna inte har 

klickat i upplever de att de inte har prövat under hela sin gymnasieutbildning. Det är endast 

genren pop som 100% av eleverna har arbetat med. Det som framgår i frågorna som 

undersöker vilka genrer eleverna har arbetat minst respektive mest med är att den minst 

populära genren att arbeta med kan kategoriseras som klassisk sång och den mest populära 

genren att arbeta med kan kategoriseras som populärmusik. De genrer som det arbetas mest 

med är sångtekniskt och interpretationsmässigt mer lika medan den genren det arbetas minst 

med är den som skiljer sig sångtekniskt mest från den mest populära genren att arbeta med. 

 

I relation till val av repertoar och populärmusikens plats i undervisningen kan paralleller dras 

till ”musikklassrummet i blickfånget” (Ericsson och Lindgren, 2010). Där beskrivs det hur 

populärmusik numera är ett fenomen som i princip har lika hög kulturell status som 
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västerländsk konstmusik och därför förtjänar att inlemmas i musikundervisningen (Ericsson 

och Lindgren, 2010, s.182). En annan orsak till populärmusikens plats i undervisningen som 

nämns är att det i dagens pedagogiska diskurs ses som självklart att man i skolan integrerar 

elevers egna musikaliska erfarenheter och preferenser (Stålhammar, 1995; 2004). 

 

De samband som blir tydliga mellan frågorna som undersöker vilka genrer eleverna upplever 

att de har arbetat minst respektive mest med och frågorna som undersöker vilka genrer 

eleverna upplever som lättast respektive svårast är att de genrer som eleverna arbetat mest 

med också är de genrer som de tycker är lättast. På samma sätt är de genrer som eleverna 

arbetat minst med de genrer som eleverna tycker är svårast. Om det är så att de finner de 

genrerna de arbetat mest med lättare för att de har arbetat med dem mer eller om de har velat 

arbeta mer med de genrerna för att de redan från början fann de mindre utmanande skulle vara 

intressant att utifrån enkätsvaren undersöka mer djupgående. Samma undersökning skulle 

förstås vara intressant i relation till om de finner de genrerna de arbetat minst med svårare för 

att de har arbetat med dom mindre eller om de har velat arbeta mindre med de genrerna för att 

de redan från början fann de mer utmanande.   

 

Zimmerman beskriver i ”musiklärares val av undervisningsinnehåll” (Zimmerman Nilsson, 

2009) att hon i sin studie finner att lärare tenderar att ge eleverna repertoar som anpassats så 

att eleverna i stort sett kan använda de färdigheter som de redan besitter, då det viktiga är att 

aktivera eleverna och att alla kan vara med (Zimmerman Nilsson, 2009, s.153). I 

Zimmermans studie observeras detta i körsång och ensemble. Min studie inriktar sig 

framförallt på individuell undervisning men i analysen av svaren och de samband som blir 

tydliga mellan frågorna som undersöker vilka genrer eleverna upplever att de har arbetat 

minst respektive mest med och frågorna som undersöker vilka genrer eleverna upplever som 

lättast respektive svårast så kan en liknande tendens avläsas. Tendensen är att eleverna arbetar 

mest med de genrer som de finner lättast och minst med de genrer de finner svårast. Detta är 

förstås bara en övergripande analys och som ovan nämnt kan det finnas andra anledningar till 

att respondenterna finner de genrer de arbetar mest med lättast och minst med svårast än att de 

faktiskt får/vill ha repertoar som anpassats så att de kan använda de färdigheter de redan har.  

 

Det visade sig svårt att avläsa ett tydligt resultat från cirkeldiagrammen som visar resultaten 

av svaren på de frågor som undersöker i vilken utsträckning eleven respektive läraren väljer 

repertoar. Detta eftersom 14/30 elever kryssat i att både de själva och deras lärare väljer 

repertoar ofta. Resultat gick dock att utläsa efter analys av enskilda svar på frågorna som 

undersöker vem som väljer repertoar och därigenom genre. Resultatet visar att 14/30 upplever 

att de själva och deras lärare väljer repertoar lika ofta, 7/30 upplever att de själva väljer 

repertoar oftare än läraren och 7/30 upplever att läraren väljer repertoar oftare än vad de själva 

gör. 2/30 elever har svarat att de alltid väljer repertoar. Ingen av eleverna har svarat att läraren 

alltid väljer repertoar. Att nästan hälften av respondenterna upplever att de själva och deras 

lärare väljer repertoar lika ofta skulle kunna tyda på att undervisningen är relativt 

intressedriven. Särskilt då 7/30 upplever att de väljer repertoar oftare än sin lärare och 2/30 

elever upplever att de alltid väljer repertoar. Endast 7/30 upplever att de själva sällan väljer 
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repertoar och att läraren ofta väljer och ingen elev upplever att läraren alltid väljer repertoar. I 

det fallet att resultatet från enkäten leder till tolkningen att valet av repertoar är relativt 

intressedrivet går det att dra paralleller till den kommunikativa läroplanskoden där nya 

auktoritetsförhållanden förändrar lärar- och elevroller samt synen på vad som är nödvändig 

kunskap. Kontrollen över informations- och kunskapsförmedlingen fanns tidigare hos lärarna 

och i skolan men i och med ett större utbud och en ökad tillgänglighet av information får 

skolan nu konkurrens som kunskapsförmedlare (Sandberg, 1996, s.71). Det går också att dra 

ytterligare paralleller till ”musikklassrummet i blickfånget” (Ericsson och Lindgren, 2010). 

Där beskrivs det hur det i dagens pedagogiska diskurs ses som självklart att man i skolan 

integrerar elevers egna musikaliska erfarenheter och preferenser (Stålhammar, 1995; 2004). 

Det finns många antaganden man kan göra i relation till vad som kan bli resultatet av att valet 

av repertoar till stor del ligger hos eleven och därför kanske avgörs av elevens intresse för 

repertoaren. Detta diskuteras fortsatt mot slutet av diskussionen då fortsatta 

forskningsmöjligheter diskuteras mer i detalj. 

 

Något som är värt att uppmärksamma utifrån diagrammet som redogör för svaren på frågan 

som undersöker vilken utgångspunkt som används vid introduktion av en ny genre är att ingen 

har svarat att de utgår från fakta och historia länkad till genren. En förklaring till vad som 

ligger bakom det genrespecifika soundet skulle kunna vara ett relevant första steg i 

lärandeprocessen då en elev ska börja arbeta med en ny genre. Det skulle kunna öka 

förståelsen och intresset för sångtekniken och repertoaren, men enligt vad diagrammet visar är 

det ingen av eleverna som brukar ha detta som utgångspunkt. Det skulle krävas en mer 

djupgående undersökning för att dra några slutsatser kring vad dessa olika utgångspunkter 

skulle kunna leda till för elevens lärande i relation till vokal mångsidighet. Jag anser att 

svaren på fråga åtta är en bra utgångspunkt för en möjlig vidare observationsstudie eller 

kvalitativ intervjustudie. Resultatet av diagrammet som redogör för svaren på denna fråga 

visar också på att de flesta (57%) utgår från relevant sångteknik då de börjar arbeta med en ny 

genre. Även fast 43% utgår från repertoar motbevisar detta delvis problemformuleringen som 

formulerades i studiens inledning då det problemområden som presenterades delvis utgår från 

att repertoar oftast är utgångspunkten då en elev börjar arbeta med en ny genre.  

 

I resultatet av enkätundersökningen framkom det många intressanta svar i relation till vad som 

är positivt respektive negativt med genrebredd från gymnasieelevernas perspektiv. Jag vill 

dock också framhålla de delar som belyser åsikter kring genrebredd och vokal mångsidighet 

från de studier som tidigare lyfts i denna studies bakgrundskapitel. Tankarna och sättet att se 

på genrebredd kommer från examensarbeten som relaterar till genrebredd och är således från 

lite äldre elever. Här kan man alltså se hur åsikterna kan se olika ut beroende på elevernas 

ålder, erfarenhet och inriktning. Det som är värt att nämna är att inga av gymnasieeleverna har 

nämnt att det skulle kunna vara en fördel med genrebredd om man ska arbeta som lärare eller 

sångpedagog och vill kunna erbjuda sina elever en bred undervisning, någonting som nämns i 

flera av de examensarbeten som bearbetar genrebredd av något slag. ”För mig som blivande 

sångpedagog känns det viktigt med genrebredd så att jag kan möta varje elevs behov, oavsett 

vilken typ av musik de vill sjunga” (Alin, 2018). ”Jag anser att det är av stor vikt för mig i 
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mitt framtida yrke som sångpedagog att kunna erbjuda undervisning med genrebredd” 

(Schaffer, 2017). Det är intressant att se hur åsikterna kan skilja sig beroende på elevernas 

ålder, erfarenhet och inriktning. Det är också intressant att lyfta fram att 98% av eleverna som 

svarade i enkätundersökningen tycker att genrebredd är viktigt. Att denna studie kan bidra till 

en inblick i elevernas syn på arbete med genrebredd känns därför värdefullt. Då en så stor 

andel elever värdesätter genrebredd är det av vikt att undersöka hur det arbetas med detta.  

 

 

 Slutsatser från enkätundersökningens andra del 

 

De slutsatser som kan dras utifrån enkätundersökningens andra del relaterar främst till 

frågeställningen: På vilket sätt kan vokal mångsidighet arbetas med i relation till genrebredd 

och vokalteknik på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor? Flera av de moment 

där svårigheter kan uppstå i relation till vokalteknik undersöks i andra delen av studiens 

enkätundersökning där det undersöks hur mycket vikt eleverna upplever att det har lagts i 

deras sångundervisning på de olika momenten: Klang, Vokalfärg, Förmedla texten, 

Egalisering, Egen tolkning av musiken, Improvisation och Intonering. Resultaten av 

enkätundersökningens andra del kan också jämföras med enkätundersökningen i Johanna 

Alins studie Genre och Sångteknik (2018) där Alin undersöker vilka av dessa moment som 

det läggs störst vikt på beroende på om den som sjunger har tagit lektioner i klassisk sång 

eller sång inom populärmusikgenrer. Detta för att kunna se om det finns några samband 

mellan de moment man lägger mest vikt vid i sångundervisningen och vilka genrer man 

arbetar sångtekniskt mest med då vissa av dessa moment är mer eller minder länkade till 

klassisk sång och sång i populärmusikgenrer.  

 

Som beskrivet i resultatkapitlet visar alla diagram från denna studies enkätundersöknings 

andra del resultat som är positivt snedfördelade utom diagrammen för improvisation och 

vokalfärg som visar på en normalfördelning. Inget av diagrammen visar på en negativ 

snedfördelning. Således är det inget av momenten som det upplevs ha lagts väldigt lite vikt på 

utan rent sångtekniskt framstår det som att man arbetar relativt mycket med alla dessa 

moment. Konsekvensen blir att det är svårt att utläsa något tydligt resultat i relation till om 

man rent sångtekniskt arbetar mer med sång inom populärmusikgenrer eller klassisk sång. 

Även om Vokalfärg, som det arbetas minder med är mer länkat till klassisk sång enligt Alins 

(2018) studie. Diagrammet för momentet improvisation visar också ett resultat som är 

normalfördelat. En reflektion kring detta är att improvisation ofta är ett specialiserat 

sångtekniskt moment som det ofta läggs mer vikt på vid eftergymnasiala studier, kanske 

speciellt inom genren Jazz och inte inom alla populärmusikgenrer. Både egen tolkning av 

musiken och förmedla texten läggs det enligt denna studies enkätresultat mycket vikt på i 

undervisningen. Från detta resultat kan paralleller dras till Alins (2018) resultat där de båda 

momenten egen tolkning av musiken och förmedla texten är de moment som det enligt Alins 

(2018) studie läggs mest vikt vid för de som tagit lektioner inom populärmusikgenrer. Endast 
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8% som tagit lektioner inom klassisk sång upplevde att det lagts stor vikt vid egen tolkning av 

musiken. Diagrammen visar att egalisering av rösten har ett positivt snedfördelat resultat. 

Man kan arbeta med egalisering av rösten både inom populärmusikgenrer och inom klassisk 

sång, även om sättet som man arbetar med detta ser olika ut. Här skulle det behövts 

följdfrågor för att få veta mer specifikt på vilket sätt det har arbetats med egalisering. Samma 

sak gäller klang, som också fick ett positivt snedfördelat resultat. Momenten andning och 

stöd, samt intonering har också positivt snedfördelade resultat. Att det har lagts mycket vikt 

på dessa moment är egentligen inte förvånade då de kan kategoriseras som grundläggande 

sångtekniska moment och därför viktiga oavsett genre. En ytterligare reflektion i relation till 

resultatet av enkätundersökningens andra del är att undersökningen hade kunnat bli mer 

resultatrik om frågan hade formulerats annorlunda. Det hade föslagsvis varit bättre om de 

formulerats i likhet med enkätens första frågor där man endast kunde välja tre svarsalternativ. 

Kanske hade det om så varit fallet lättare gått att avläsa vilka sångtekniska moment eleverna 

arbetar mest med.  

 

 

 Läroplansteori – Analys 

 

Denna studie med syftet att undersöka hur det arbetas med ’vokal mångsidighet’ på det 

Estetiska programmet i Svenska gymnasieskolor med fokus på elevperspektivet berör 

framförallt den tredje analysnivån av de tre beskrivningsnivåer utifrån vilka 

läroplansanalyserna byggs upp. Den tredje nivån representerar hur läroplanen och läromedel 

styr undervisningen och hur undervisningsprocesser konkret tar gestalt inom skolans gällande 

organisatoriska ramar (Lundgren, 1979, s. 231-232). När det gäller hur 

undervisningsprocesser konkret tar gestalt inom skolans gällande organisatoriska ramar är det 

relevant att utvärdera hur det ser ut när kursplanen omsätts i praktiken och vad differensen blir 

av vad som står i kursplanen och vad som sker i klassrummet eller i den enskilda 

undervisningen.   

 

I gymnasieskolans syfte för ämnet musik står: ”Genom att studera och utöva musik från olika 

tider, kulturer och stilarter ska eleven ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011). I 

kursen ”Instrument eller sång 1” är ett kriterium för A-nivå ”Eleven diskuterar och redogör 

utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka 

interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang” (Skolverket 2011). Hur 

ser det då ut när ovan nämnda delar av gymnasieskolans syfte för ämnet musik omsätts i 

praktiken. Det som framkommer i resultaten av enkätundersökningen är att det arbetas med 

genrebredd men att det i stor utsträckning läggs vikt vid genrebredd inom 

populärmusikgenrer. Detta innebär att det inte arbetas med musik från olika tider i den 

utsträckning som det finns musikaliskt utbud till utan att det främst arbetas med musik från 

olika tider inom det senaste seklet. Det står inte i gymnasieskolans syfte för ämnet musik hur 
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långt det måste vara mellan de olika tiderna men vad konsekvenserna kan bli av att vi inte 

arbetar med musik bortom det senaste seklet kan utvärderas i relation till vokal mångsidighet. 

Hur vi arbetar med vokal mångsidighet och genrebredd i gymnasieskolan kan tänkas ha stor 

påverkan för hur elever känner inför att arbeta med olika genrer senare i livet och på olika 

former av eftergymnasiala utbildningar. För studier vid musikhögskola erbjuds olika 

inriktningar så som: Afro, Opera, Musikal och Jazz. Gymnasieutbildningen på det estetiska 

programmet bör således förbereda elever för alla dessa inriktningar. Elevernas svar på den 

öppna frågan ”Vad tycker du är positivt med genrebredd?” från första delen av enkäten visar 

på att eleverna tycker att genrebredd ger möjlighet att hitta en stil att specialisera sig inom 

som passar eleven bäst. Om så är fallet så är ett brett erbjudande av genrer viktigt.   

 

Ingen av eleverna som medverkade i enkätundersökningen svarade att de utgår från fakta och 

historia länkad till genren då de börjar arbeta med en ny genre. Om eleven ska diskutera och 

redogöra utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka 

interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang skulle fakta och historia 

länkad till den nya genren kunna vara en utmärkt utgångspunkt. Det skulle också kunna vara 

av vikt att eleverna får arbeta med genrer som sångtekniskt och interpretationsmässigt är 

olika. Detta för att de kunna redogöra utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur 

de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang.    

 

Man kan också säga att denna studie berör den första analysnivån. Den första nivån avser hur 

uppfattningar om läroplanens syfte påverkas av den historiska utvecklingen. På denna nivå 

utgår analysen från hur olika pedagogiska överväganden, samhällsförhållanden, 

intressegrupperingar eller politiska kompromisser kan påverka läroplanernas utformning. I 

relation till pedagogiska överväganden påverkas uppfattningar om läroplanens syfte av det 

pedagogiska övervägandet att tillåta eleven att själv eller i samförstånd med läraren välja 

repertoar. Detta kan också länkas till den kommunikativa läroplanen där nya 

auktoritetsförhållanden förändrar lärar- och elevroller samt synen på vad som är nödvändig 

kunskap. Frågan är då om delen i gymnasieskolans syfte för ämnet musik där det står: 

”Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleven ges 

möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011) rimmar med dagens samhälle. En naturlig 

följdfråga blir då om det går att uppfylla syftet i den nuvarande läroplanen i det samhälle vi 

har nu? Är kravet på att eleven ska ges möjlighet till genrebredd genom att studera och utöva 

musik från olika tider, kulturer och stilarter fortfarande relevant? Från resultatet av 

enkätundersökningen i denna studie framkommer det att övervägande vikt läggs vid stilarter 

och då främst inom populärmusikgenrer och att musik från olika tider och kulturer är 

underrepresenterade. En reflektion är att man i det här fallet kan se hur undervisningen följer 

samhället som vi lever i där det existerar en överrepresentation av populärmusik på 

exempelvis radio och i media. Syftet i relation till genrebredd från olika tider och kulturer 

finns kvar och har bearbetats samt problematiserats tidigare i detta kapitel tillsammans med 

några anledningar till dess betydelse i dagens samhälle såsom inriktningar på 

högskoleutbildningar.   
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 Fortsatt forskning 

 

På många sätt skulle denna studies enkätundersökning också kunna fungera som en 

förundersökning inför till exempel en observationsstudie eller kvalitativa intervjuer. Som även 

förklaras i uppsatsens metodkapitel är enkäten uppdelad i två delar där den första delen 

undersöker sex stycken övergripande områden som relaterar till arbete med genrebredd:  

 

 Vilka genrer arbetas det mest respektive minst med.  

 Vilka genrer tycker eleverna är svårast respektive lättast.  

 Vem väljer repertoar och därigenom genre (lärare eller elev). 

 Vad är utgångspunkten då en elev ska börja arbeta med en ny genre. 

 Hur ser eleverna på genrebredd, är det någonting viktigt eller oviktigt för dom. 

 Förstår eleverna vanliga sångtekniska begrepp länkade till olika genrer och har de fått 

pröva tekniker länkade till olika genrer. 

 

Någonting som skulle vara intressant att fortsatt undersöka utifrån analysen av resultaten i 

relation till området ”Vilka genrer uppfattar eleverna som svårast eller lättast?” och ”Vem 

väljer repertoar och därigenom genre (lärare eller elev)?” skulle vara vad konsekvenserna 

blir av att valet av repertoar verkar vara relativt intressedrivet. Bidrar det intressedrivna valet 

till att den musik som för tillfället från ett elevperspektiv ses som mer attraktiv att vara aktiv 

inom får betydligt mer utrymme i undervisningen? Det finns många antaganden man kan göra 

i relation till vad som kan bli resultatet av att valet av repertoar delvis eller till stor del ligger 

hos eleven eller kanske avgörs av elevens intresse för repertoaren, men det krävs en mer 

djupgående undersökning för att dra några slutsatser kring detta. 

 

Det skulle också vara intressant att fortsatt undersöka området: ”Vad är utgångspunkten då en 

elev ska börja arbeta med en ny genre?”: 

 

 Repertoar (att du får en låt att sjunga som tillhör genren) 

 Fakta och Historia (fakta och historia länkad till genren) 

 Sångteknik (sångteknik som är länkad till genren) 

 

Det skulle krävas en mer djupgående undersökning än denna studies enkätundersökning för 

att dra några slutsatser kring vad de olika utgångspunkterna skulle kunna leda till för elevens 

lärande i relation till vokal mångsidighet. Jag anser att svaren på fråga åtta är en bra 

utgångspunkt för en möjlig vidare observationsstudie eller kvalitativ intervjustudie. En 

observationsstudie skulle kunna genomföras genom att dela in elever i tre olika grupper när 

man börjar arbeta med en ny genre. Varje grupp arbetar utifrån en av de ovan nämnda tre 

utgångspunkterna. Sedan utvärderas elevernas resultat kanske både genom en observation av 

inspelat material från undervisningen och kvalitativa intervjuer.  
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Bilaga 1 

Länk till enkätundersökningens frågeformulär: 

https://goo.gl/forms/0yxNUot2EKxP1ENv1  

Enkäten är utformad på följande vis: 
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KLANG 

 

VOKALFÄRG 

 

 
FÖRMEDLA TEXTEN 

 

 
 

 



 51 

EGALISERING (att övergången mellan din rösts olika lägen ska bli mindre tydlig) 

 

 
 

EGEN TOLKNING AV MUSIKEN 

 

 
 

IMPROVISATION 

 

 
INTONERING 

 

 
ANDNING OCH STÖD 

 

 
 

 

 

 

 


