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Multimodal kommunikation i 
sångundervisning 
Multimodal kommunikation mellan sångpedagog och sångelev. 

I den här studien undersöks hur kommunikation mellan en sångpedagog och en sångelev tar 

sig uttryck i en undervisningssituation. För att uppmärksamma multimodala aspekter av 

lärarens och elevens teckenskapande används teoretiska begrepp hämtade från teori om 

socialsemiotik och multimodalitet, samt design för lärande. Undersökningens empiri består av 

två videoinspelade och observerade sånglektioner på en skola för högre musikutbildning 

mellan en lärare och en student. Materialet har analyserats i tre steg: Steg 1: Vad sker under 

lektionerna? Steg 2: Analys av studentens lärande. och Steg 3: Analys av lärarens 

undervisning.  

 

De slutsatser man kan dra av studien är att sångundervisning är väldigt komplex och att det är 

svårt att sätta ord på vad som sker mellan en sångpedagog och en sångelev under en 

sånglektion. Jag har med hjälp av bl.a. analystabeller försökt att fånga den teckenskapande 

och multimodala kommunikation under de två lektionerna. 

 

Resultatet av studien visar att undervisningen skedde enligt mästar-lärlingtradition med en 

stor bredd av teckenskapande aktivitet, i form av gestik, mimik, sång och tal. 

 

 

Nyckelord: Klassisk sång, sångpedagog, mästar-lärlingtradition, mästarlära, multimodal 
kommunikation, design för lärande, socialsemiotik, appoggio 
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1 Inledning och Bakgrund  
Jag har under 20 år arbetat som sångpedagog i klassisk sång, parallellt med min egen 

sångkarriär som tog sin start på Staatsoper unter den Linden i Berlin 1994 och inkluderat 

operahus som Wiener Staatsoper och Metropolitan Opera. Jag undervisar enligt mästar-

lärlingtradition, som kan vara lika olika som vi människor är olika, även om den bygger på 

mästarens erfarenhet som yrkesman och de pedagogiska och musikaliska traditioner som hen 

har med sig i bagaget. I vissa fall hittar man en pedagogisk länk i flera generationer bakåt som 

leder direkt till en tonsättare, som t.ex. Verdi eller Puccini. Enligt samma pedagogiska metod 

har jag själv blivit undervisad av två mästare och erfarna tenorer: Gunnar Suttner och Nicolai 

Gedda, som i sin tur har blivit undervisade av mästare som bl.a. Martin Öhman, John Forsell 

och Joseph Hislop. Något som jag lärt mig av mina pedagoger och tagit till mig i min egen 

undervisning är att jag visar väldigt mycket med sång vad jag menar, och pratar betydligt 

mindre; jag sjunger nästan lika mycket som min sångelev under en lektion, och pratar jag är 

det gärna i form av metaforer. Med ”visa väldigt mycket med sång” menar jag ett brett 

spektrum av multimodala kommunikationssätt, såsom blick, nick, andning, sång, mimik och 

kroppshållning. 

Inom sångtekniken finns sedan århundranden en avancerad och tämligen invecklad 

terminologi för att teoretiskt beskriva vad som sker när vi sjunger, såsom hos den 

vetenskapligt förankrade Garcia-skolan (Wall, 2015). Under senare tid har det dessutom 

tillkommit digitala mätningar av både sångares ljudfrekvenser och kroppar. Hjälper allt detta 

sångeleven att öka sitt sångliga lärande? Använder sångpedagogen den teoretiska 

terminologin som ett komplement till multimodal kommunikation, hur man kommunicerar 

med hjälp av olika teckensystem, medier och material, eller i brist på det senare? Själv 

undviker jag medvetet alltför mycket teoretisk terminologi, som t.ex. stöd, på italienska 

appoggio, då jag dels inte tycker det finns något tydligt pedagogiskt svar på vad stöd är, och 

att det då kan verka mer förvirrande för sångeleven än vad det hjälper, dels risken att ordet 

stöd slentrianmässigt används av sångpedagogen i bristen på något vettigt att säga; för vilken 

sångelev, speciellt en nybörjare, kan argumentera emot när en sångpedagog påstår att 

sångeleven ”inte har med sig stödet”, som om stödet vore något materiellt som sångeleven 
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råkat glömma hemma? Kan det som den teoretiska vetenskapen inom sångpedagogiken 

benämner med anatomiska och fysiologiska termer samt vetenskapliga facktermer, t.ex. 

såsom den benämner stöd, istället förmedlas mellan sångpedagog och sångelev medelst 

multimodal kommunikation? 

Under en sånglektion är det enligt min erfarenhet endast sångpedagogen och sångeleven som 

är inblandade och har insyn i vad som sker, det är ett slutet rum utan extern insyn, förutom när 

man har masterclass med flera personer inblandade, så trots att jag arbetat i 20 år som 

sångpedagog i klassisk sång så är min erfarenhet ändå till det stora begränsad till vad som 

skett mellan mig och mina sångelever. Jag har ett livslångt intresse för sång och är även 

intresserad av hur andra sångpedagoger undervisar, och för att kunna prova min egen syn på 

undervisning, var det med en nyfikenhet och glädje jag inledde den här studien, även om jag 

bara kan uttala mig om det här fallet då studien av praktiska skäl begränsades till att studera 

två sånglektioner i klassisk sång mellan en sångpedagog och en sångelev på en skola för 

högre musikutbildning. 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka multimodala aspekter i sångundervisning och hur det påverkar 
sångundervisningssituationen. 

Hur och med vilka tecken skapas kommunikation under lektionerna? 

Hur representeras studentens lärande? 

Hur representeras lärarens sätt att undervisa? 

1.2 Klassisk sång 
Mycket av den klassiska sången och sångtekniken kan härledas till operans värld. Under 

renässansens senare period var Italien uppdelat i olika furstendömen, och inom dessa 

furstendömen fanns det olika camerata, grupper av lärda män, något man skulle kunna likna 

vid senare tiders kulturella salonger. Olika camerata bearbetade oberoende, men ändå 

influerade av varandra, fram något som så småningom skulle bli det som kallades opera. Det 

man idag tror är första embryot till opera är L´amico fido, ett beställningsverk för att hedra 
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bröllopet mellan Cesare d´Este och Virginia de´ Medici, komponerad av Giovani de´ Bardi, 

som fick hjälp av poeten Ottavio Rinuccini, och skrevs omkring år 1577 (Mitchell, 2015). 

 

Men det var ur renässansens humanistiska vilja att återföda, eller kopiera, imitatio, den antika 

kulturen, och då främst den grekiska, som operakonsten föddes. Man ville återskapa det 

antika grekiska dramat. Redan under 1400-talet sponsrade den oerhört förmögne bankiren 

Cosimo dei Medici universitet i Florens, och lyckades få grekiska filosofer dit, där det 

grekiska språket kom att undervisas på universitet för första gången på 700 år. Den växande 

medelklassen undervisades i den nya humanistiska andan där poesi, retorik, och den antika 

kulturen var viktiga beståndsdelar, så när de första operorna uppfördes i Florens och Mantua 

under sent 1500-tal var publiken väl införstådd i de klassiska dramerna, som Dafne och Orfeo 

(Carlton, 2000). 

 

Den klassiska sången utvecklades genom århundranden, genom barocken, Wienklassisismen 

och romantiken. Under mitten av 1800-talet var det i huvudsak två sångskolor, namngivna 

efter upphovsmännen, som dominerade: García-skolan och Lampertiskolan. García-skolan var 

förankrad i vetenskaplig grund som anatomi och fysiologi, medan Lampertiskolan var mer 

kopplad till den äldre italienska sångtraditionen där naturlighet och individanpassning var 

viktiga moment. Bland Lampertis elever kan nämnas den svenska sångerskan Signe Hebbe, 

medan det hos García bl.a. fanns Jenny Lind (Wall, 2015). 

 

Den spanske operasångaren och sångpedagogen Manuel Garcia d.ä. (1775-1832) verkade 

framför allt i Paris; han undervisade även sina egna barn, som själva blev framgångsrika 

sångare. Sonen Manuel Garcia d.y. avslutade efter egna röstproblem sin sångkarriär och 

satsade på att föra sin fars sångskola vidare; han undervisade bl.a. på Musikkonservatoriet i 

Paris och Royal Academy of Music i London, och uppfann runt år 1855 Laryngoskopet; en 

pedagog som följde i sin faders vetenskapliga skola. Italienaren Francesco Lamperti (1811-

1892) var sånglärare vid Musikkonservatoriet i Milano, och följde mer den äldre och 

traditionella italienska sångskolan; även hans son Giovanni Battista Lamperti (1839-1910) 

spred sin faders sångskola över stora delar av Europa (Hellström, 2012). 

 

Vad gäller lärandeprocesser i nutida sångundervisning på operahögskolor refererar Wall 

(2015) till hur Sandgren (2005) urskiljer tre variabler i resultatet av lärandet: att studenten ska 
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uppnå en hög artistisk hantverksnivå, att studenten ska kunna arbeta självständigt och kunna 

ta konstnärliga beslut, samt en förändring av studentens självbild så att självförtroendet ökar 

och därmed gynnar den personliga utvecklingen. 

1.3 Mästar-lärlingtradition 
Mästar-lärlingtradition är en gammal och traditionsrik undervisningsmetod som är och har 

varit vanlig i konst- och hantverksyrken, som består i, om vi håller oss till musik, att en 

person som t.ex. önskar lära sig att sjunga, spela eller komponera uppsöker en sångare, 

musiker eller kompositör och sitter vid mästarens fötter. Inom musik är mästar-

lärlingtradition fortfarande stark på alla nivåer inom vokal- och instrumentundervisningen. I 

mästar-lärlingtradition demonstrerar först mästaren det korrekta utförandet, sen övar lärlingen, 

varefter mästaren korrigerar tills han blir nöjd med resultatet; kompositören Carl Orff 

baserade sin pedagogik på Güntherskolan i München på mästar-lärlingtraditionen (Hanken & 

Johansen, 2013). 
 

Mästar-lärlingtradition, eller mästarlära som den också benämns, kan ske i en social 

organisation som i en hantverkstradition av olika slag. Genom att lärlingen börjar perifert i sitt 

deltagande blir den allt eftersom mer involverad och till slut en fullvärdig medlem i den 

yrkesmässiga gemenskapen. Mästar-lärlingtraditionen har oftast ingen formell skriftlig 

undervisning, utan följer en komplex social struktur där lärlingen först observerar mästaren 

för att sedan imitera mästaren och de andra i gemenskapen. Lärlingen fortsätter att få sina 

färdigheter prövade, inte bara av mästaren, utan av hantverksgemenskapen och kunder som 

beställt hantverket. Mästar-lärlingtradition går att finna i många olika kulturer och yrken, inte 

minst bland konstnärer. Begreppet kan även användas som en metafor, där förhållandet 

mellan den som behärskar kunskaper och den som inte gör det betraktas ur ett filosofiskt 

perspektiv, där lärlingen tillägnar sig tyst kunskap från mästaren. Mästar-lärlingtradition kan 

även kopplas till hur ett barn samspelar med föräldrarna i dess psykologiska och sociala 

utveckling för att utveckla sina färdigheter (Enorsson, 2010). Det är dessutom inte ovanligt att 

mästare använder sig av fler kulturella verktyg än vad de själva är medvetna om (Holgersson, 

2011). 
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I relationen mellan mästare och lärling finns det ofta en inneboende hierarki som kan vara 

svår att synliggöra och som kan leda till att lärlingen kommer i en beroendeställning till sin 

mästare, inte minst för att starka band ofta uppstår mellan dem (Holgersson, 2011). 

1.4 Metaforer 
I undervisning är det vanligt att använda metaforer, inte minst i sångundervisning. Ordet 

metafor kommer från det grekiska ordet metaphora, vilket betyder överföring eller 

bortförande till annat ställe. ”Metafor förklaras i nationalencyklopedin som ’ett bildligt 

uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) 

byts ut mot någon annan (bildledet)’” (Larsson, 2010, s 7). Larsson (2010, s 5) beskriver 

dessutom metaforer som ett blomsterspråk: 

  
Sånglärare har traditionellt använt ett bildrikt språk som kommit att kallas 
blomsterspråk. Detta uttryck har troligen sitt ursprung i att det saknades 
analytiska, konkreta och vetenskapliga anvisningar och förklaringar. Det var 
oklart och ”flummigt”. När det saknades precisa definitioner så behövdes ett 
beskrivande språk för att göra det svårgreppbara mer begripligt. För dem som 
utbildar sig till sångare och sånglärare idag finns det en bred grund av 
vetenskapligt dokumenterade fakta om röstens anatomi och funktion att stå på; en 
grund som dessutom innehåller kunskap om fler sätt att sjunga, inte endast det 
västerländskt konstmusikaliska, vilket var det som var allmänt förhärskande på 
musikutbildningarna i Sverige fram till början av 1980-talet.  

 

Enligt Lakoff och Johnson (2003) är dessutom metaforer inte bara någonting som hör språket 

och poesin till, utan är en stor del av vår dagliga begreppsvärld; alltifrån hur vi tänker och 

handlar är i grunden metaforiskt. ” If we are right in suggesting that our conceptual system is 

largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do every day 

is very much a matter of metaphor” (Lakoff & Johnson, 2003, s 4). En svindlande och 

fascinerande tanke att vårt dagliga liv i så fall är så förknippat med metaforer, och att man 

med hjälp av metaforer kan beskriva svårgreppbar terminologi som finns inom den kroppsliga 

och anatomiska vetenskapen kopplad till sångundervisning. 

Förutom strukturella metaforer finns det även, som Lakoff och Johnson (2003) skriver om, 

orientational metaphors. Dessa rumsliga metaforer bygger på att vi har de kroppar som vi har, 

och relateras ofta till poler som upp-ner, hög-låg, t.ex. jag känner mig toppen idag, eller jag 

känner mig nere. 
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1.5 Anatomi 
Röstapparaten består av andningsapparaten, stämband, resonansorgan (svalg och mun), 

ansatsröret och näshåla. En viktig del av röstapparaten är, förutom stämbanden, farynx, 

svalget; velum, mjuka gommen, bildar svalgets tak och är även en port till näshålan; hårda 

gommen är fortsättningen framåt i munhålan. Hålrummet från mjuka gommen till munhålan 

kallas ansatsröret (Sundberg, 2007). 
Från röstsynpunkt är hela vitsen med den här apparaten att den ger oss en 
möjlighet som andra djur saknar, nämligen att på ett välkontrollerat sätt alstra en 
stor mängd röstljud, och detta öppnar i sin tur möjligheten att bruka röstljud för 
nyansrik kommunikation som tal och sång. En förutsättning härför är naturligtvis 
att röstljuden kan varieras inom mycket vida gränser. Vi har den möjligheten tack 
vare en stor mängd muskler, med vilka vi kan tränga ihop och vidga ansatsröret 
på olika ställen samt ändra stämbandens utseende. (Sundberg, 2007, s. 18) 

 

Ordet stöd, eller appoggio på italienska, används i sångundervisning, och innebär ”kortfattat 

en röstkontroll som består av ett samarbete mellan olika muskelgrupper i mage, rygg och 

ländrygg som tillsammans med olika mekanismer i strupen kontrollerar luftströmmen från 

lungorna och därmed tonen” (Carlsson, 2018, s 1). 

2 Teoretiskt perspektiv 
Socialsemiotik, multimodalitet och Design för lärande. Här presenterar jag det teoretiska 

perspektivet ur vilket forskningen bedrivits. 

2.1 Socialsemiotik, multimodalitet och Design för lärande. 
Socialsemiotiken har sin bakgrund i Hallidays systemisk-funktionell lingvistik, SFL, där 

språket och grammatiken blir meningsskapande resurser, till skillnad från att se grammatik 

som bara ett stelt regelverk. ”He was the first linguist to view language as a resource for 

construing meaning” (Bezemer & Jewitt, 2009, s 1). Hodge och Kress (1988) utvecklade den 

här idén till att inkludera andra kommunikationssätt och teckensystem än bara tal och skrift. 

Den snabba digitala utvecklingen har dessutom synliggjort behovet att kunna tolka 

multimodala texter, såsom bilder med text, filmer eller musikaliskt teckenskapande (Falthin, 

2015). 
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Med design för lärande menas ”alla de arrangemang för lärande som tänkts ut och produceras 

i olika sammanhang: lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser som 

läromedel av olika slag samt särskild utrustning och särskilda hjälpmedel som ska underlätta 

lärande” (Selander & Kress, 2017, s 24). 

 

Mycket av begreppen i uppsatsen samt basen för det teoretiska perspektivet är hämtat ur 

boken Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (Selander & Kress, 2017); hur kan man 

beskriva den titeln och det begreppet på ett mer begripligt sätt? ”Design är ett sätt att skapa 

något nytt, eller omskapa och bruka något på ett nytt sätt. Det handlar om att lägga något till 

världen som inte fanns där tidigare” (Selander & Kress, 2017, s 21). ”Multimodal 

kommunikation eller kommunikation med hjälp av olika slags tecken och olika slags medier 

blir allt viktigare” (Selander & Kress, 2017, s 28). Med andra ord skulle man kunna beskriva 

det som ett nytt sätt att se på lärande med hjälp av många olika teckenvärldar, och många 

olika medier, till skillnad från det äldre traditionella lärandet där läsning av läroböcker som 

enda medium var mer regel än undantag. Alltså: ett nytt sätt att se på lärandet i en ny värld 

med nya förutsättningar. 

 

I studien används socialsemiotik för att se de meningsskapande resurser som den turtagande 

och teckenskapande kommunikationen mellan sångpedagogen och sångeleven bildar, och 

design för lärande för att observera det lärande som påverkas av bl.a. den multimodala 

kommunikationen, lärarens undervisning och skolbyggnaden. Socialsemiotiken, med tecken- 

och meningsskapande, och multimodaliteten, som tecken och mening realiseras genom, kan, 

som Kress (2010) skriver, tillsammans liknas vid en tveuddad gaffel (eng. a fork with two 

prongs); eller som Falthin (2015) översätter det: ”en kropp som vilar på två ben” (Falthin, 

2015, s 54).  

 

Centrala begrepp för den här studien är bl.a. igångsättare, eller iscensättare, som används, och 

utgår från vad som fångar uppmärksamheten (eng. prompt) i en kommunikativ situation 

(Selander & Kress, 2017). Enligt Leijon och Lindstrand (2012) förmodas kommunikation 

alltid omfatta flera deltagare vilket alltid inbegriper ett tolkningsarbete, ”då den sker som ett 

svar på en uppfattad ’prompt’ eller anmodan” (Leijon & Lindstrand, 2012, s 176). Eller som 

Kress (2010, s. 33) uttrycker det: 
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she or he has taken that to be a message and has framed aspects of that message 
as a prompt for her or himself. That prompt has been interpreted, becoming a new 
inward sign and it in turn leading, potentially, to further communicational action. 
 

I den här studien handlar det alltså om hur sångpedagogens agerande sätter igång handlingar 

hos sångeleven, och vice versa. Hur sångstudenten svarar på sångpedagogens handling beror 

på sammanhanget, personernas tidigare erfarenheter, och vilket handlingsutrymme 

sångstudenten upplever att den har. Likaså används begreppet intresse, där mening produceras 

hos agenterna (i studien: sångpedagogen och sångeleven) när det som de individuellt uppfattar 

som tecken placeras i relation till deras eget intresse (Kress, 2010). Studiens upplägg och 

analystabeller har inspirerats av Falthins (2015) multimodala studie Meningserbjudande och 

val. En studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet. som på ett tydligt och 

överskådligt sätt analyserar teckenkommunikationen i en lärandesituation. 

3 Metod 
Studiens metoder är videoinspelningar och observationer av två sånglektioner samt två 

individuella kvalitativa intervjuer med undersökningsdeltagarna. 

3.1 Videoinspelning och observation 
Video som observationsverktyg är unikt då man kan gå tillbaka till visuella och auditiva 

förlopp, och på så sätt möjliggöra förståelse för det mångfacetterade skeendet i en 

undervisningssituation. Även om observationsanteckningar kan rekommenderas av etiska skäl 

är det svårt för forskaren att inte åsidosätta sin egen förförståelse, och på så sätt påverka vad 

som noteras, men även kameralinsen och forskarens val av videokamerans placering och 

riktning kan begränsa vad som studeras (Falthin, 2015). 

 

Jag har valt att studera den multimodala kommunikationen mellan sångpedagog och sångelev 

ur ett socialsemiotiskt perspektiv, och har fått möjligheten att observera och videoinspela två 

lektioner på en skola för högre musikutbildning i Sverige. Kontakt hade tagits tidigare med 

läraren med en förfrågan om att få genomföra studien. Syftet med videoinspelningarna är att 

undersöka den multimodala kommunikationen mellan läraren och studenten, att observera 

meningsskapande processer, att studera den didaktiska designen och dess förutsättningar samt 
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eventuella pågående lärprocesser och deras teckenskapande aktiviteter. Sångpedagogen är en 

erfaren mezzosopran som gjort ledande roller på stora scener i Sverige under många år, hon är 

nu lektor på skolan; jag kommer benämna henne läraren. Sångeleven är en ung norsk sopran 

och student på skolan, och har tidigare gått på musikhögskola i Norge; vid tillfället för 

lektionerna har hon bott i Sverige cirka en månad; jag kommer benämna henne studenten. 

Tidsspannet mellan de två lektionerna är två veckor, för att kunna observera eventuell 

progression. Lektion 1 är 41 minuter lång, och lektion 2 är 53 minuter lång. Jag för 

anteckningar under båda lektionerna, och efter lektion 2 genomförs kortare individuella 

intervjuer, på svenska med läraren och på norska med studenten. Utifrån anteckningarna, samt 

noggranna observationer av videoinspelningarna, beskriver jag lektionernas förlopp. 

Dessutom har jag från videoinspelningarna valt att detaljstudera två sektioner per lektion. 

Tilläggas bör att studenten av ren tillfällighet är norska, och att jag som uppsatsskrivare har 

norsk mamma och svensk pappa och alltså är väl införstådd i eventuella språkförbistringar 

mellan svenska och norska. 

 

Medan videokameran installerades före den första lektionens början förklarade jag studiens 

syfte för studenten, och för läraren, och att jag är student på Kungliga Musikhögskolan; jag 

valde medvetet att inte nämna att jag själv är operasångare, då jag inte ansåg att det hade 

något med min passiva roll som observatör att göra. Efter den första lektionens slut berättade 

läraren för studenten att jag är operasångare och har sjungit på många av världens stora 

operascener, vilket jag upplevde att studenten tog med glädje, men naturligtvis kan det vara 

problematiskt att jag är en erfaren operasångare och sångpedagog, och att studenten skulle 

känna att hon måste prestera, ja rent av provsjunga, för mig under lektionerna. Visst kan min 

forskarroll upplevas som problematisk, att jag som erfaren operasångare och sångpedagog 

besitter stor mängd förkunskaper, men dessa kunskaper har varit absolut avgörande för 

analysen; jag vet t.ex. att det är lättare att ta en höjdton om hakan är i en låg position, utan att 

behöva fundera på vad läraren håller på med, men min förhoppning är ändå att det inte vinklat 

studiens resultat åt något håll. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före 

de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 17). Vid en kvalitativ intervju 
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är det viktigt att forskaren har skaffat sig förkunskaper, så att nya fenomen, nya egenskaper 

och nya företeelser kan identifieras och hjälpa till att fokusera studiens syfte, även om 

förkunskaperna inte får stå i vägen för den nya kunskapen. Forskaren bör även lära sig att 

ställa frågor och inom vilka normer man samtalar, en s.k. metakommunikativ kompetens. 

Även om en kvalitativ intervju är öppen till sin karaktär bör forskaren i förväg ha en 

uppfattning om vilka faktorer och områden som är viktiga, en s.k. intervjuguide, som kan 

komma att justeras under studiens gång (Eklund, 2012). Det är viktigt att metodologiskt och 

etiskt förbereda sig inför en kvalitativ intervju, att undvika ledande frågor som kan påverka 

intervjupersoner; att inta en kvalitativ inställning: att processer och fenomen ska beskrivas 

innan de teoretiseras (Kvale & Brinkman, 2014). 

Jag har genomfört två kortare individuella kvalitativa intervjuer i anslutning till den andra av 

två observerade och videoinspelade sånglektioner. Temat för intervjuerna, min intervjuguide, 

var sångteknik och den kommunikation som är kopplad till den. Då jag på förhand visste att 

både läraren och studenten skulle iväg på andra aktiviteter efter lektionerna var jag förberedd 

på att jag hade lite tid till förfogande för att genomföra intervjuerna. Intervjun med läraren är 

tre minuter lång, och intervjun med studenten är drygt fyra minuter. Baserat på vad som 

framkom i observationerna och mina egna förkunskaper, samt den begränsade tid jag hade på 

mig, anpassade och fokuserade jag intervjufrågorna till två områden; det ena: appoggio, eller 

stöd på svenska, som inte nämndes under lektionerna, trots att det är en term som flitigt 

används inom sångpedagogik för klassisk sång; det andra: mästar-lärlingtradition, som var 

nästan ständigt förekommande under de båda observerade lektionerna. 

3.3 Etiska överväganden 
Studien bygger på videoinspelningar och observationer av två sånglektioner mellan en lärare 

och en student på en skola för högre musikutbildning. Vid den första lektionens början 

informerades både läraren och studenten om studiens strikta vetenskapliga syfte, om 

konfidentialiteten för de medverkande, och att videoinspelningarna endast skulle visas för 

uppsatsskrivaren, tillika projektansvarig, och dennes handledare, vilket även kompletterades 

med ett i förväg förberett skriftligt informerat samtycke som undertecknades av de båda 

undersökningsdeltagarna. Undersökningsdeltagarna benämns konsekvent läraren och 

studenten i studien; studentens norska ursprung hade kunnat utelämnas, men då det bidrog till 

den turtagande teckenkommunikationen gjordes avvägningen av det förväntade 
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kunskapstillskottet att de negativa riskerna samt de kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenserna för de berörda undersökningsdeltagarna skulle vara minimala 

(Vetenskapsrådet, 2018). 

3.4 Skolbyggnaden 
Själva skolan huserar i en tegelbyggnad som ger intrycket av att vara en ombyggd f.d. 

industribyggnad. De två lektionerna äger rum i en rörelsesal, ett stort kubliknande rum med 

högt i tak där övre delen åt norr har stora fönster, och nedanför det en spegel längs hela 

väggen, som är fördragen med en bred gardin. På dörren in till salen står det att det är 

skoförbud; vi går alla in med skor och behåller dem på under båda lektionerna. Jag hade 

tidigare blivit erbjuden att få låna skolans videokamera, den sitter monterad på en flyttbar 

ställning. 

3.5 Analys i 3 steg  
Jag har valt att redovisa analysen i 3 steg i resultatkapitlet. Begrepp som har varit centrala i 

analysen är: vilka tecken skapas, hur tecken skapas, hur det sätter igång varandras handlingar, 

igångsättare, och turtagning. Igångsättare, eller iscensättare, utgår från vad som fångar 

uppmärksamheten (eng. prompt) i en kommunikativ situation (Selander & Kress, 2017). 

3.5.1 Steg 1: Vad sker under lektionerna? 
Här beskrivs analysen med vilka tecken för kommunikation som skapas. 

3.5.2 Steg 2: Analys av studentens lärande. 

Här beskrivs analysen av hur den teckenskapande aktiviteten sker under lektionerna, och hur 

studentens lärande representeras. 

3.5.3 Steg 3: Analys av lärarens undervisning. 

Här beskrivs analysen av lärarens undervisning under lektionerna, kopplat till forskning, samt 

intervjuer. 
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4 Resultat 
Resultat av de två sånglektionerna analyseras i tre steg. Dessutom genomförs två korta 

individuella intervjuer efter den andra sånglektionens slut. 

4.1 Analys av lektioner 

4.1.1 Steg 1: Vad sker under lektionerna? 
Här beskrivs analysen med vilka tecken för kommunikation som skapas mellan läraren och 

studenten. Två avsnitt per lektion är detaljstuderade och presenteras i tabellform; avsnitten är 

valda för att i detalj beskriva hur läraren planerar och arrangerar uppsjungningen och hur hon 

använder sig av uppsjungningsmoment för att lösa sångtekniska problem under lektionernas 

gång, samt för att belysa tecken på språkliga missförstånd. Några partier är understrukna och 

beskriver studentens lärande, och kommer vidare studeras i Steg 2 av analysen. 

4.1.1.1 Lektion 1: 

Läraren sitter på en pall vid flygeln med en neutral blick mot 

studenten, gör en gest med vänster arm och frågar om studenten 

vill sjunga något direkt. Studenten står vid flygeln med noterna på 

flygeln, tittar på noterna och flyttar dem lite och svarar att de 

kanske kan ta nån av de…med en snabb reaktion svarar läraren 

”ja” 

 

 

Igångsättare och yttrande som 

länkar till en tidigare lektion 

vad gäller repertoar och 

uppsjungning. 

Läraren nickar med huvudet och börjar ta ackord på flygeln 

samtidigt som studenten förklarar varför hon behöver sjunga upp 

först, hon talar tyst och det är på avstånd svårt att uppfatta orden. 

 

Läraren tar in det studenten säger och förevisar en 

uppsjungningsövning på flygeln, från grundton upp till kvint, ner 

till durters, upp till oktav, sen ner i durtreklang till grundtonen 

igen; säger: ”m, nej ng”. Studenten börjar sjunga på ”ng”, läraren 

rör sin högra hand till tonerna, tittar på studenten och öppnar 

munnen till ett stumt ”ng” när studenten sjunger. 

Tecken på att studentens 

verbala kommunikation får 

läraren att designa ett nytt 

lärande. 

 

Tecken på att övningen är ny i 

lärandesituationen. 

Läraren tar ett ackord en halv ton ner, för sina knogar mot 

varandra i en kugghjulsliknande rörelse fram och tillbaks, tar ner 
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händerna, tittar på eleven. Studenten sjunger övningen på ”ng” 

och rör sina händer i mjuka pulserande rörelser. I pausen till nästa 

skala gör läraren knogrörelsen igen, och eleven gör en ansats till 

den när hon börjar sjunga, men övergår snabbt till sina tidigare 

pulserande rörelser. 

 

Tecken på att läraren försöker 

visualisera tonerna med 

handrörelser. 

 

Skalövningen fortsätter nedåt, en halvton åt gången. Alltefter 

studenten tar de olika sprången i övningen pekar läraren med sitt 

högra pekfinger fram och tillbaks. Studenten gör sina pulserande 

handrörelser när hon sjunger, släpper sen oftast händerna rakt ner 

när hon inte sjunger och tar in lärarens handrörelser, blickar och 

korta muntliga instruktioner. Läraren går nu upp med övningen en 

halv ton åt gången, ger nån gång tummen upp och säger ”toppen” 

och nickar med huvudet när studenten sjunger höga oktavtonen. 

Övningen får mer och mer glissando desto högre upp i registret 

den kommer. Läraren varierar sina handrörelser medan studenten 

sjunger, rör bl. a. sitt högra pekfinger i små cirkelrörelser, 

studenten gör pulserande mjuka handrörelser. När de börjar 

komma högre upp i registret förevisar läraren allt oftare själv med 

sång, och gör en gest mot sin egen haka att den ska vara långt ner 

på oktavtonen samt för vänster hand lite kupad bakom sitt huvud 

på samma ton. Ännu högre upp i registret slutar läraren att 

förevisa med sång, men desto mer med handrörelser, mest med 

båda händerna bakom sitt huvud med fingrarna flaxande på 

oktavtonen. Läraren och studenten pratar med varandra, läraren 

säger ”det låter ju..”; så avslutar de uppsjungningen och börja 

plocka fram noter. 

 

 

Tecken på orientational 

metaphor, samt bekräftelse 

genom gestik. 

 

Av egen erfarenhet kan 

uppsatsskrivaren konstatera att 

det är tecken på att fokus 

ligger på den höga oktavtonen, 

att sänka hakan gör det lättare 

att ta höjdtoner; men det är 

även tecken på att mening 

skapas, allt utifrån vad de var 

för sig uppfattar som tecken 

från varandra, och placerar det 

i förhållande till sina 

erfarenheter, till sitt eget 

intresse, i det här fallet att 

studenten lättare ska ta 

höjdtonen. 

 

 

Studenten härmar lärarens mjuka handrörelser när hon sjunger Mozarts aria ”Non mi dir” ur 

Don Giovanni. Läraren flaxar med fingrarna bakom huvudet vid en höjdton, denna 

handrörelse härmar studenten inte. Läraren drar undan det draperi som täcker den väggbreda 

spegeln så att studenten kan se sig själv. Läraren förevisar med sång och visar med händerna 

och ber studenten att titta i spegeln på en höjdton. Läraren säger: ”öka den inre beredskapen” 

och pekar stående på sin kropp. Studenten öppnar inte helt på vokalen på högsta tonen, gör ett 

lite brett leende på höjdtonen. Läraren avbryter och förevisar med hakan långt ner, studenten 
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härmar och tonen blir mer fri. Läraren förevisar med sång och ger på så sätt de höga tonerna i 

Da Capot samma värde då studenten klämmer till de högsta tonerna något. Läraren sänker 

hakan ju högre tonerna blir, läraren t.o.m. låtsas spela fiol med händerna på något ställe.  

 

Cirka 20 minuter in i lektionen. Läraren och studenten arbetar 

med en hög drill i Donna Annas aria ”Non mi dir” ur Mozarts 

opera Don Giovanni. Läraren bryter och förevisar drillfrasen på 

”ng” istället för den italienska texten. Studenten tittar på läraren, 

börjar sen sjunga frasen på ”ng”, tittar i notpärmen som ligger på 

flygeln framför henne, samtidigt som hon tar mjuka små steg 

framåttillbaka. Läraren avbryter, förevisar delar av frasen på ”ng” 

samt pekar samtidigt med sina pekfingrar mot varandra i 

pulserande rörelser som följer pulsen i frasen.  

Tecken på att läraren designar 

ett nytt lärande som länkar till 

tidigare skede i lektionen 

(uppsjungsövningen). 

 

 

 

Studenten sjunger frasen på ”ng” samtidigt som läraren säger: ”Va 

i spåret”; läraren formar, under det att studenten fortsätter sjunga, 

sin högra hand som en kökskniv och ”skär” mot sin vänstra hand 

medan hon säger: ”stråken mot strängen”. Läraren avbryter efter 

ett tag, förevisar åter själv med sång några takter, samtidigt som 

hon gör virkliknande rörelser med båda händernas fingrar.  

Studenten hakar på direkt och sjunger frasen på ”ng”, varpå 

läraren med ett leende och en svag nick med huvudet säger: ”ja”. 

Läraren fortsätter att med ett leende följa studenten med blicken 

under studentens sång, gör mjuka gester med händerna, yttrar ett 

svagt ”visst” samt gör en fiolstråkgest på några utvalda toner. 

Läraren avbryter, säger: ”mindre sten” och för vänster hand upp i 

luften och tar ackord på flygeln med höger hand, varpå studenten 

med ett leende tittar ner i noterna. Studenten och läraren har tydlig 

ögonkontakt när studenten fortsätter att sjunga frasen på ”ng”, 

båda gör svepande handrörelser och läraren gör även de tidigare 

handrörelserna där händerna går mot varandra på specifika toner i 

frasen. 

Tecken på att läraren använder 

metaforer i kombination med 

gester under det att studenten 

sjunger. 

 

 

Tecken på att läraren med 

mimik, huvudrörelse och ord 

konfirmerar studentens 

lärande. 

 

 

Tecken med metafor som 

länkar till tidigare lektion. 

Läraren avbryter med ”ja, då tar vi det som det ska va” där 

mimiken går från nyss stöttande positiv till mer allvarlig och 

koncentrerad, ”det kommer sitta mer inplanterat” med blicken på 

noterna, och säger: ”forse un giorno”, och de fortsätter med arian 

 

 

Tecken med metafor. 
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på italienska, vars del de gjort övningar på ”ng” de senaste 

minuterna. 

 

Läraren förevisar med händerna samtidigt som hon sjunger legatolinjer ur arian, varpå 

studenten härmar. Läraren säger: ”tänk ´upp´ när du går ner”, ”tänk det smala som ett rör”, 

”smalt sugrör” när de diskuterar höjdtonerna i slutet av arian, ”käken mera avspänd”. Läraren 

tar sina noter och går upp och ställer sig bredvid studenten för att diskutera kolloraturer i arian 

som studenten frågar om. Läraren råder studenten att lyssna på gamla inspelningar. Läraren 

frågar studenten hur hon känner det med talrösten efter arian, varpå läraren med en gång 

förevisar med händerna när hon förklarar, utan att studenten hinner svara så mycket med ord, 

men med blick (förmodar att det här är nåt de talat om tidigare). Studenten ger noter till 

läraren på Juvelarian ur Gounods Faust, de börjar arian med en gång utan förberedelser. 

Studenten ”dirigerar” mjuka rörelser när hon sjunger och vänder sig mot spegeln på lärarens 

förmaning med fingret. Läraren avbryter, visar ett stumt ”leende”, studenten härmar. Läraren 

för huvudet sakta från höger sida till vänster och tillbaks flera gånger när hon med sång 

förevisar fraser, studenten tar efter lite av huvudrörelserna när hon i sin tur sjunger fraserna. 

Läraren säger: ”nu gäller det att käken hänger”, läraren förevisar hur alla toner får samma 

värde, främst genom att sänka hakan ju högre tonerna blir. Det norska språket (studenten) 

kontra det svenska (läraren) blir inget större problem under lektionen, men det blir en kort 

tvekan hos studenten när läraren nämner Enleveringen (Enleveringen ur Seraljen, Mozart) 

som heter Bortförelsen på norska. De tittar även lite på arian Casta Diva ur Bellinis Norma, 

läraren säger: ”utmaning att vara i mellanläget”; läraren förevisar som tidigare med sång 

samtidigt som hon ”målar” med händerna. Läraren säger: ”spinn” och gör en ”penning-gest” 

med höger hand, och ber igen studenten att titta i den stora spegeln och sänka hakan på 

höjdtonen. Studenten vänder sig mot spegeln och sjunger. Läraren säger: ”självgående, 

spinnande, olika mask ger olika instinkter” och studenten håller med; de har tät ögonkontakt. 

Lektionen avslutas. 

4.1.1.2 Lektion 2 

Läraren sitter vid flygeln. Studenten är förkyld, i varje fall snuvig, vilket hörs på talrösten. De 

talar om röstläkare, vad det kostar; studenten är från Norge och vet inte hur sjukvårdssystemet 

fungerar i Sverige. De sätter igång med samma uppsjungning som förra lektionen men på 

”ro”. Läraren säger: ”att alla färgerna är med”, och för händerna runt huvudet när hon 
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förevisar med rösten. Studenten pumpar mjukt med händerna när hon sjunger, liksom hon 

gjorde för två veckor sen. De gör glissandoövning upp till kvint och ner på ”ro”, sen samma 

övning men ”ro-i-ro-i” på grundton och glissando upp till kvint och ner igen på ”ii”. Läraren 

öppnar draperiet till spegeln. Studenten tittar in i spegeln, och läraren förevisar med sin hand 

på sin haka att hakan ska ner, studenten gör efter gesten. Läraren förevisar med sång och med 

vänster hand upp och höger pekfinger på sin mage, och sen lite ”tjurfäktning” med händerna 

mot huvudet när hon tar kvinten, som går upp en halv ton per gång och är nu uppe på 

tvåstrukna C. Studenten säger: ”que vois-je lá” (”vois” låter mer som ”veus”), plockar fram 

noter, Faust av Gounod, och börjar sjunga recitativet, på franska, läraren avbryter ganska ofta. 

Läraren: ”säg orden”, studenten läser orden på franska, läraren spelar på flygeln.  Läraren 

visar med en imaginär stråkföring när hon tar en ton, går sen upp till studenten, visar med 

fingrar på sina egna kinder och lutar huvudet bakåt med ett leende, studenten gör efter men 

utan leende. De tar recitativet från början, nu tar de lite längre fraser än i början av lektionen. 

Läraren säger: ”du har lite bråttom” och förevisar ”du ser dom här smyckena” ”det är 

fortfarande så att du inte bottnar” och läraren gör en gäspning och pekar på sin mage, de 

pratar om det, om att bottna. 

 

Cirka 12 minuter in i lektionen, de jobbar med recitativet till 

Juvelarian ur Gounods Faust. Läraren bryter, tittar ner i sina 

noter, säger: ”det är ju bara” och tar sextsprånget på flygeln. 

Studenten bryter sin sångposition och tittar med en gång ner i 

noterna på notstället.  

 

 

 

 

 

Läraren förevisar den uppgående sexten i glissando samtidigt 

som hon låter vänster hand gå upp mot sin panna och höger 

hand gå ned mot flygelns klaviatur. Studenten sjunger sexten, 

även nu med glissando, samtidigt som hon tar några raska steg 

bakåt, med blicken kvar på noterna. Läraren bryter snabbt och 

pekar med vänster pekfinger mot den stora spegeln till vänster 

om henne, reser sig upp, tittar på studenten och gör en ”cirkel” 

med båda händerna, varpå studenten med en gång vänder sig 

mot spegeln och för fingerspetsarna mot respektive öra. 

Läraren: ”det gör ju olika saker”, studenten med händerna nere, 

ett leende och blicken mot läraren: ”ja”. Läraren, fortfarande 

med händerna i en cirkelform: ”och låter rösten formas av var 

 

 

 

 

Tecken med liknelser, metaforer 

och visualiserande gester. 

 

Tecken på att mening skapas hos 

agenterna medelst turtagande 

kommunikation när läraren menar 

att studenten måste vända sig mot 

spegeln, vilket studenten gör; 
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du är”, studenten med en nick. ”ja”. Läraren, nu har 

cirkelformen formats till en imaginär boll: ”ha en beredskap, 

en start, och va i den”, studenten: ”ja”, ler, nickar och för sina 

handflator mot varandra. Läraren, snurrande sin imaginära 

boll: ”behåll den starten, den lådan, så att du inte ändrar på 

den”, studenten nickande: ”ja”. Läraren, petande med sitt 

vänstra pekfinger i en imaginär låda framför sig: ”och i den 

lådan får alla toner och intentioner leva”, studenten, leende, 

nickande och med blick mot läraren: ”ja”. Läraren formar sin 

vänstra hand som ett C, sjunger sexten från grundton upp och 

sen ned samtidigt som hon med tonhöjden för höger hands 

ihopsatta fingrar upp och ned i C:et. Läraren: ”det är hela 

kroppen” och för sina båda händer mot nedre bröstkorgens 

sidor, varpå studenten för sina händer på ett liknade sätt mot 

sin kropp. Läraren: ”prova lite här”, sätter sig ned, tar ackordet, 

tittar på studenten med en öppen mun. Studenten vänder sig 

mot spegeln och sjunger från sexten ”O Dieu” med händerna 

framför sig. 

vilket konfirmeras av båda, från 

studenten med en nick och ett 

”ja”, från läraren med metaforer. 

 

 

 

När frasen är klar bryter läraren, vänder sig mot studenten och 

säger: ”hur lät det här?”. Studenten vänder sig mot läraren och 

säger med sin högra hand mot ansiktet: ”det var mycket 

roligare”, kommer på att hon använt fel ord, säger ”äh”, sen 

säger både läraren och studenten samtidigt ”lugnare” och 

skrattar. 

Tecken med språkliga 

missförstånd. 

 

Sen börjar de med recitativet igen, studenten tittar ömsom i spegeln och ömsom i noterna när 

hon sjunger, suckar när hon kommer av sig. Läraren: ”bra” när de är färdiga. Läraren föreslår 

att de går vidare mot själva arian. Studenten säger: ”hun vet at hun er på farlig grunn”, varpå 

läraren visar med händerna runt sin skalle för att visa klangvolymen ”klangen ska bo här” 

säger hon och visar på skallen. Studenten gör liksom förra lektionen mjuka pumpande rörelser 

mest hela tiden när hon sjunger, rösten låter bra trots snuvan. Studenten säger: ”jeg håller den 

fast” (om tonen). Läraren jämför tonen studenten sjöng med rollen Aida (Verdis opera med 

samma namn), att tonen var mer som att sjunga Aida än Marguerite, och att så ska hon inte 

sjunga nu. De diskuterar var de var i recitativet, de har pratat en stund, och studenten visar i 
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lärarens noter. Läraren tar av sig glasögonen och visar hur studenten inte ska ta tonen ”du 

tenderar att ta tonen...” (underförstått ”lite klämt”). 

 

Cirka 25 minuter in i lektionen. Läraren och studenten är nu 

inne i mitten av Margeurites juvelaria ur Gounods Faust, de 

övar en uppgång från en drillton, sen upp till en sext från 

drilltonen. Studenten övar på drillen. Läraren avbryter, tittar 

på studenten, öppnar munnen i ett stumt sångläge, pekar 

med båda pekfingrarna på sina respektive sidors bihålor. 

Studenten tar in läraren, för sina pekfingrar lite mot sina 

bihålor, inte så tydligt som läraren gjorde, tittar sen in i den 

stora spegeln, släpper ner händerna och gör ett nytt försök 

att sjunga drillen. 

 

 

Tecken på att läraren försöker 

visualisera huvudets klangvolym 

med blick, min, munrörelse och 

gestik med pekfingrarna. 

 

Studenten bekräftar sitt lärande med 

gestik. 

 

 

De fortsätter några takter i arian, läraren sitter vid flygeln 

och spelar, tittar ömsom i noterna och ömsom på studentens 

ansikte. Studenten sjunger och tittar in i den stora spegeln 

vid väggen. 

 

Läraren avbryter och säger: ”nu gör vi så här, vi ska ta den i 

en helt annan tonart” samtidigt som hon tittar på studenten 

och tar drilltonen på pianot, och studenten tittar på läraren 

med huvudet något sänkt och höger hand mot munnen. 

Läraren förevisar drilltonen med följande sextuppgång en 

kvart upp samtidigt som hon med ett leende och med 

vänster hand gör en bågrörelse över huvudet. Studenten 

tittar på, även hon med ett leende. 

Studenten vänder sig mot spegeln, tar drilltonen i det nya 

läget en kvart upp och för sin vänstra hand i en bågrörelse 

framåt samtidigt som hon sjunger sextuppgången, varvid 

läraren reser sig upp, tittar på studenten, öppnar munnen 

stort och i ett leende visar övre framtänderna tydligt. 

 

 

 

 

Tecken på att läraren designar för ett 

nytt lärande genom att byta tonart i 

en fras. 

Läraren avbryter, tar ett steg fram och håller båda händerna 

nedåt som om hon höll något tungt, för sen händerna upp 

mot ansiktet, tittar på studenten och visar ett leende och 

sina övre framtänder och för båda händerna i en bågrörelse 

Tecken med gestik och mimik. 
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bakom huvudet. Studenten tittar på läraren och för sin högra 

hand något uppåt samtidigt som läraren för sina händer 

uppåt, tittar sen ömsom på läraren och ömsom på spegeln 

och sjunger sextuppgången. 

Läraren säger med ett leende: ”fortsätt, ja, där var den”. 

Studenten vänder sig mot läraren med sin högra hand mot 

munnen. Läraren säger utan leende: ”egentligen så spelar 

det ingen roll, var du är. Alltså, det är nåt du gör på mitten” 

samtidigt som hon formar sina händer framför sitt ansikte, 

varpå studenten svarar: ”ja”. Sen visar läraren 

sextuppgången i ett talläge och för sin högra hand ryckvis 

nedåt ett steg ned för varje ton i sextuppgången; sen visar 

hon sextuppgången i talläge igen, nu med mer glissando, 

samtidigt som hon skjuter fram bröstkorgen och med ett 

leende för sina händer i en båge bakåt på respektive sida, 

varvid studenten tittar på läraren och ler.  Läraren: ”våga 

öppna för det, och det är som att låta det öppet, men 

samtidigt smalt”; varpå studenten för sina båda händer mot 

respektive sidas axlar och säger ”mm”. 

Tecken på att läraren designar för ett 

nytt lärande med tal, gestik, övning i 

talläge och metaforer, samt hur 

studentens lärande representeras med 

tal, mimik och gestik. 

 

De diskuterar kolloraturer, studenten tycker att hon tenderar hålla tag i varje ton i 

kolloraturen. Läraren berättar om en mezzosopran hon undervisar och förevisar vad den 

gjorde. Studenten sjunger; läraren: ”bättre nu”. ”Marguerite”, de sjunger den växelvis, läraren 

förevisar och studenten sjunger efter; samma sak med ”répond moi”. Studenten tittar mer i 

noterna nu under själva arian än tidigare. De fortsätter arian, sällan mer än 4 takter innan 

läraren avbryter och förevisar, och studenten sjunger efter. Läraren: ”det är jättebra”. Läraren 

förevisar en fras i arian på ”ä”, går upp till studenten, står snett bakom henne. Läraren 

förevisar och studenten sjunger efter på ”ä”, de gör speglande handrörelser mot varandra, sen 

återgår de att sjunga frasen med fransk text, båda gör målande handrörelser när studenten 

sjunger. Läraren: ”den (tonen) ligger och vibrerar och vibrerar”. Läraren pratar om ”min 

timbre”. Studenten: ”får jeg bruke lite av den?” (brösttonen) visar på sitt struphuvud med 

handen och syftar på en låg ton (”passaageee”). Läraren nickar och säger: ”bre på, kräm” och 

gör en lång utsmetande gest. Läraren förevisar en höjdton, studenten sjunger efter, läraren gör 

tummen samtidigt som hon spelar på flygeln. Läraren avbryter och säger: ”att våga släppa” 
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(tonen) och gör en gest framåt med höger hand. Studenten gör en missnöjd min efter en 

höjdton, läraren uppmuntrar henne och de tar om den. Läraren avbryter och förevisar, 

studenten sjunger efter och läraren ger positiv feedback. Sen förevisar läraren frasen bara på 

de franska vokalerna i texten, studenten sjunger efter, sen fortsätter de med text. De gör ett 

språng (i musiken), studenten: ”man hopper til överst på siden 17” (hon blandar norska och 

svenska), de fortsätter arian. Studenten tar sista höjdtonen något klämt, läraren förevisar, 

studenten sjunger efter. De gör sista frasen på ”ng”, sen staccato-övningar på”ii” upp 

(durtreklang till oktav från grundton) på höjdton. De diskuterar övningen på ”ng” och tycker 

att den hjälpte studenten att ta höjdtonen. Läraren säger: ”kvaliteten på höjdtonen ska du även 

ha på tonerna neråt” (i skalan). Läraren förevisar och studenten sjunger efter. Studenten gör 

viftande handrörelser med båda händerna när hon diskuterar sin höjdton, likt den rörelse 

läraren ofta gör för att symbolisera stort resonansrum i huvudet. De diskuterar franska språket, 

studenten tycker det är svårt. Lektionstiden är slut. 

4.1.2 Steg 2: Analys av studentens lärande. 

Här beskrivs analysen av hur den teckenskapande aktiviteten sker under lektionerna, och hur 

studentens lärande representeras. Utvalda partier från Steg 1 presenteras i tabellform. 

4.1.2.1 Lektion 1 

Studenten härmar lärarens mjuka handrörelser 

när hon sjunger Mozarts aria ”Non mi dir” ur 

Don Giovanni. Läraren flaxar med fingrarna 

bakom huvudet vid en höjdton, denna 

handrörelse härmar studenten inte. 

 

Tecken på hur studentens lärande representeras 

med gestik, hur studenten formar gestiken efter 

lärarens förebild, och hur studentens gestik inte 

formas av lärarens gestik. 

 

Studenten öppnar inte helt på vokalen på högsta 

tonen, gör ett lite brett leende på höjdtonen. 

Läraren avbryter och förevisar med hakan långt 

ner, studenten härmar och tonen blir mer fri. 

Tecken på studentens tidigare vokala lärande 

hos en tidigare sångpedagog, hur läraren 

designar för ett nytt lärande, och tydlig 

representation hos studenten av det nya lärandet. 

 

Studenten hakar på direkt och sjunger frasen på 

”ng”, varpå läraren med ett leende och en svag 

nick med huvudet säger: ”ja”. Läraren fortsätter 

att med ett leende följa studenten med blicken 

Tecken med ett snabbt igångsättande hos 

studenten, och på multimodal bekräftelse från 

läraren med mimik, blick, nick, gestik och språk 

som resurser. 
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under studentens sång, gör mjuka gester med 

händerna, yttrar ett svagt ”visst” 

 

Läraren frågar studenten hur hon känner det med 

talrösten efter arian, varpå läraren med en gång 

förevisar med händerna när hon förklarar, utan 

att studenten hinner svara så mycket med ord, 

men med blick (förmodar att det här är nåt de 

talat om tidigare). 

 

Tecken på svag och/eller vag bekräftelse från 

lärarens sida, där studenten inte ges tid och liten 

möjlighet att svara på den av läraren ställda 

frågan. 

 

Det norska språket (studenten) kontra det 

svenska (läraren) blir inget större problem under 

lektionen, men det blir en kort tvekan hos 

studenten när läraren nämner Enleveringen 

(Enleveringen ur Seraljen, Mozart) som heter 

Bortförelsen på norska. 

Tecken på språkförbistring som länkar till att 

studenten endast varit i Sverige i cirka en 

månad, och inte är van vid svensk 

operaterminologi, men även representation på 

att studenten förstår, om än med viss 

fördröjning. 

 

4.1.2.2 Lektion 2 

Studenten tittar in i spegeln, och läraren 

förevisar med sin hand på sin haka att hakan ska 

ner, studenten gör efter gesten. 

Tecken på hur studentens lärande representeras 

med hjälp av gestik från läraren. 

 

Läraren visar med en imaginär stråkföring när 

hon tar en ton, går sen upp till studenten, visar 

med fingrar på sina egna kinder och lutar 

huvudet bakåt med ett leende, studenten gör 

efter men utan leende. 

Tecken på studentens partiella lärande, möjligen 

känner hon sig inte helt bekväm i 

lärandesituationen, och på hur läraren designar 

för att lära med multimodala tecken. 

 

studenten med händerna nere, ett leende och 

blicken mot läraren: ”ja”. 

”, studenten: ”ja”, ler, nickar och för sina 

handflator mot varandra. 

studenten, leende, nickande och med blick mot 

läraren: ”ja”. 

Tecken på lärandebekräftelse från studenten, 

med mimik, blick, gestik och tal. Under större 

delen av de båda lektionerna ler studenten 

överhuvudtaget inte, men just under de här 

minutrarna sker det ett flertal gånger. 
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Läraren: ”det är hela kroppen” och för sina båda 

händer mot nedre bröstkorgens sidor, varpå 

studenten för sina händer på ett liknade sätt mot 

sin kropp. 

 

Tecken på hur studentens lärande representeras 

med gestik, hur studenten formar gestiken efter 

lärarens förebild. 

 

Läraren avbryter, tittar på studenten, öppnar 

munnen i ett stumt sångläge, pekar med båda 

pekfingrarna på sina respektive sidors bihålor. 

Studenten tar in läraren, för sina pekfingrar lite 

mot sina bihålor, inte så tydligt som läraren 

gjorde, tittar sen in i den stora spegeln, släpper 

ner händerna och gör ett nytt försök att sjunga 

drillen. 

Tecken på hur läraren designar för lärande med 

mimik och gestik, och på hur studentens lärande 

representeras i förberedande mimik inför en 

musikalisk utmaning. 

 

Studenten: ”får jeg bruke lite av den?” 

(brösttonen) visar på sitt struphuvud med 

handen och syftar på en låg ton (”passaageee”). 

Läraren nickar 

Tecken på att studenten söker konfirmation vad 

gäller sångteknik, och på att läraren konfirmerar 

studentens fråga med gestik, en nick. 

 

Studenten gör en missnöjd min efter en höjdton, 

läraren uppmuntrar henne och de tar om den. 

Läraren avbryter och förevisar, studenten 

sjunger efter och läraren ger positiv feedback. 

Tecken på problem i lärandet hos studenten med 

mimik, och didaktisk stöttning från läraren som 

designar för lärande, varefter studentens lärande 

representeras och konfirmeras av läraren. 

 

Studenten tar sista höjdtonen något klämt, 

läraren förevisar, studenten sjunger efter. De gör 

sista frasen på ”ng”, sen staccato-övningar 

på”ii” upp (durtreklang till oktav från grundton) 

på höjdton. De diskuterar övningen på ”ng” och 

tycker att den hjälpte studenten att ta höjdtonen. 

Tecken på problem i lärandet hos studenten, att 

läraren designar för lärande, varefter studentens 

lärande representeras och konfirmeras av både 

studenten och läraren. 
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4.1.3 Steg 3: Analys av lärarens undervisning. 

Här beskrivs analysen av varför den teckenskapande aktiviteten sker under lektionerna, och 

hur lärarens undervisning representeras, kopplat till forskning, samt intervjuer. Utvalda partier 

presenteras i tabellform. 

4.1.3.1 Lektion 1 

Studenten öppnar inte helt på vokalen på högsta 

tonen, gör ett lite brett leende på höjdtonen. 

Läraren avbryter och förevisar med hakan långt 

ner, studenten härmar och tonen blir mer fri. 

Här använder sig läraren av mästar-

lärlingtraditionen, hon förevisar själv med sång 

och studenten sjunger efter (Enorsson, 2010). 

 

Studenten sjunger frasen på ”ng” samtidigt som 

läraren säger: ”Va i spåret”; läraren formar, 

under det att studenten fortsätter sjunga, sin 

högra hand som en kökskniv och ”skär” mot sin 

vänstra hand medan hon säger: ”stråken mot 

strängen”. 

Här använder sig läraren av metaforer och 

liknelser (Larsson, 2010). 

 

Läraren förevisar med händerna samtidigt som 

hon sjunger legatolinjer ur arian, varpå 

studenten härmar. 

Här försöker läraren med mimik och sång 

visualisera det jämna och kontrollerade 

luftflödet, lagom anpassat till stämbandens 

motstånd, det vi brukar benämna appoggio 

(Carlsson, 2018). 

 

Läraren avbryter, visar ett stumt ”leende”, 

studenten härmar. 

Här använder sig läraren av mimik, ett leende, 

för att studenten ska vidga velum, mjuka 

gommens tak, och därmed öka klangvolymen 

(Sundberg, 2007). 

 

4.1.3.2 Lektion 2 

Läraren, petande med sitt vänstra pekfinger i en 

imaginär låda framför sig: ”och i den lådan får 

alla toner och intentioner leva” 

Här använder läraren metaforer som ett 

blomsterspråk (Larsson, 2010). 
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Läraren avbryter, tittar på studenten, öppnar 

munnen i ett stumt sångläge, pekar med båda 

pekfingrarna på sina respektive sidors bihålor. 

Här använder sig läraren av mimik och gestik 

för att studenten ska vidga velum, mjuka 

gommens tak, och därmed öka klangvolymen 

(Sundberg, 2007). 

 

Läraren avbryter och säger: ”nu gör vi så här, vi 

ska ta den i en helt annan tonart” samtidigt som 

hon tittar på studenten och tar drilltonen på 

pianot, och studenten tittar på läraren med 

huvudet något sänkt och höger hand mot 

munnen. 

Läraren förevisar drilltonen med följande 

sextuppgång en kvart upp samtidigt som hon 

med ett leende och med vänster hand gör en 

bågrörelse över huvudet. Studenten tittar på, 

även hon med ett leende. 

Studenten vänder sig mot spegeln, tar drilltonen 

i det nya läget en kvart upp och för sin vänstra 

hand i en bågrörelse framåt samtidigt som hon 

sjunger sextuppgången, varvid läraren reser sig 

upp, tittar på studenten, öppnar munnen stort 

och i ett leende visar övre framtänderna tydligt. 

Här designar läraren för lärande (Selander & 

Kress, 2017) enligt mästar-lärlingtradition 

(Hanken & Johansen, 2013), och använder 

gestik och leende för att studenten ska vidga 

velum, mjuka gommanes tak, och därmed öka 

klangvolymen (Sundberg, 2007). 

 

Studenten sjunger; läraren: ”bättre nu”. 

”Marguerite”, de sjunger den växelvis, läraren 

förevisar och studenten sjunger efter; samma sak 

med ”répond moi”. 

Här använder sig läraren av mästar-

lärlingtraditionen, hon förevisar själv med sång 

och studenten sjunger efter (Hanken & 

Johansen, 2013). 

4.2 Uppföljande intervjuer 
Efter lektion 2 genomförs två korta individuella intervjuer, först med läraren som måste iväg 

på ett möte, sen med studenten. Intervjun med läraren sker på svenska, och intervjun med 

studenten på norska. Med hänvisning till observationernas resultat anpassas och fokuseras 
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intervjufrågorna till två områden: stöd och mästar-lärlingtradition; jag undrar varför inte 

begreppet stöd nämns i någon av lektionerna, samt kan konstatera att undervisningen sker 

enligt mästar-lärlingtradition. Jag väljer att redovisa intervjuerna i sin helhet, då läraren och 

studenten har besvarat ordet stöd på olika sätt: läraren med säkerhet och studenten med 

osäkerhet. Dessutom visade läraren knappt någon gestik, medan studenten gestikulerade 

mycket, omvänt mot hur det var på lektionerna. 

4.2.1 Intervju med läraren 
Uppsatsskrivare (US): Jag märker att du inte nämner ordet stöd i dina lektioner. 

Lärare (L): Nej, jag pratar mer om förberedelse, att man har förberett sig innan, emotionellt, 

psykologiskt, att man hör tonen inom sig, då har man kopplat in diafragman, därför den är 

kopplad till det autonoma nervsystemet, då får man med sig en helhet i det s.k. stödet, som 

inte bara är att man trycker nånting utifrån. Det är så många som kommer utifrån och hit (till 

skolan), som kanske har varit i körsammanhang, eller som har lärt sig att man bara ska trycka, 

och då blir det en platt stödfunktion i stället för en helhet. Sen är det klart att jag anpassar mig 

väldigt mycket till vem jag har (som sångelev), och här har jag en tjej som jag upplever 

stänger (klangvolymen) och blockerar sig, och därför jobbar jag mycket med att öppna, så får 

det (stödet) komma som en sekundär grej. Har man nån som är åt ett annat håll (sångtekniskt) 

kan man mycket väl gå in och prata om det konkret. 

US: Jag märker att du förevisar mycket själv (på lektionerna), med en imponerande höjd för 

att va mezzo (mezzosopran), och så sjunger hon (studenten) efter dig. Är det här ett sätt som 

du själv har blivit undervisad på? 

L: Inte alls, och återigen, det sker med henne just här och nu för jag märker att jag behöver det 

med henne, för hon har lättare att höra vad jag gör, inte hur jag låter, utan vad jag gör. Det är 

många jag inte alls förevisar särskilt mycket, för dom går igång på associationer och konkreta 

tips, och det är det där att hitta nyckeln, och just nu känns det som den här sångerskan behöver 

få en upplevelse, både auditivt och i sin kropp: aha! För att hon är intuitiv på det sättet, så 

med henne förevisar jag ganska mycket, förhållandevis, men man får passa sig så hon inte 

härmar min klang, utan får en känsla av var jag stoppar det nånstans. 

US: Du jobbar mycket med att öppna upp klangrummet, ner med hakan, förevisar, mycket 

handrörelser, du gjorde så här, nu visar jag med händerna ovanför huvudet, och jag märkte att 

hon härmade den lite grand när hon skulle beskriva nånting. 
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L: Ja, det är också det där att med bilder kan komma ihåg saker, man kan placera nånting i 

bild, så kan det va lättare att minnas. 

4.2.2 Intervju med studenten 
Jag har valt att notera intervjun med studenten på norska, även om hon anpassar sitt norska 

språk efter svenskan, ett tecken i sig förvisso. Det norska språket är, liksom i det bergiga 

Schweiz, oerhört rikt på olika vitt skilda dialekter, där man i skriftspråk valt att dela in det i 

två delar: bokmål – en dialekt starkt påverkad av det danska skriftspråket, och som grovt 

räknat pratas i Oslo med omnejd; och nynorsk – en dialekt helt opåverkad av danskan som 

man upptecknade i en by på Vestlandet under andra hälften av 1800-talet, och som fick stå 

modell för det gamla och icke-dansk-influerade norska språket; väldigt få norrmän pratar ren 

nynorsk, men geografiskt sett så pratar många i Norge ett språk som är mer eller mindre 

relaterat till nynorsk. Jag har som uppsatsskrivare på mödernet med mig en Vestlands-dialekt, 

en slags nynorsk, som skiljer sig väsentligt från den Østlands-dialekt, en slags bokmål, som 

studenten pratar. Hennes ”jeg” t.ex. uttalar hon nästan som ”ja”; om det här och andra detaljer 

är en lokal dialekt eller en anpassning till svenskan kan jag inte säga, men jag har valt att 

notera de allra flesta av hennes ”ja” som ”jeg”. 

 

Uppsatsskrivare (US): Eg noterer att dokke´ ikkje bruker ordet appoggio, støtte. 

Student (S): Nei, jeg tror det handler om at jeg ofte gjør det bedre om jeg ikke skall stelle til 

en sån... (ikke) sette meg opp i en sån fast positur som kan bli sån stiv... att vi heller snakker 

om støtten som at det skall komme nedifra som et motvekt til... i et streck da, som går nedifra 

fra nederst i magen, eller egentlig heller at jeg skall hålle imot, og da føles det, det er på den 

måten det som blir støtten i det vi jobber med nå, og jeg på den måten tykkes skall bruke den 

mer organiske flyten, ja ikke stivne, og stå stivt og gjøre en lang... 

US: Er det nokke du snakket med andre pedagoger om? 

S: Det finns ju di pedagoger som begynner mye med solar plexis og skall... hvor du på en 

måte skall kjenne at diafragma er nede, du vet at det går ut fra solar plexus, det har jeg jobbet 

en del med folk fra Køpenhavn, hvor du skall kjenne at det går ut på sidene og bak i ryggen, 

altså at det utvidger seg der. 

US: Kva er det for forskjell´ mellom (Läraren) og andre pedagoger, du har ju gått på 

musikhøyskolen i Oslo? 

S: Jeg er vant til at det ikke er så fryktelig mye snakk om støtten, hele ti´a, jemt over. 
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US: Eg bruker det aldrig. 

S: Intressant, jeg føler att støtte kan fort bli sån abstrakt, ikke helt klart over hvad det er. 

US: Som pedagog, (Läraren) syngjer ganske mye sjølv, og du syngjer da etter, er det på den 

måten som pedagogerne i Oslo arbeider og? 

S: Jeg har nesten aldrig hatt en sanglærer som har foresongit, for at di har aldrig varit midt i 

gamet sitt, så aktive att di har kunnet vise, eller synge så ljust som jag, for det at jeg ofte hatt 

mezzo (mezzosopran) som lærer, eller baryton, men jeg elsker jo det, at hun gjør det, for at 

ibland kan det også gi noe som inte bare en beskrivelse kan gi. Jeg syns at det er veldig 

givende da, og jeg har på en måte kommit så pass langt i utdannelsen at jeg ikke skall høres 

precis som henne, mitt mål er jo ikke att kopiere henne heller, men bara att førstå, fatte en 

funksjon på noe sett, men om det bli lite lignende så syns jeg att hun synger veldig vakkert da. 

4.3 Sammanfattning 
Analysen av de två lektionerna delades in i tre steg: Steg 1: Vad sker under lektionerna? Här 

beskrivs analysen av vad som sker med den teckenskapande aktiviteten mellan studenten och 

läraren under lektionernas gång; Steg 2: Analys av studentens lärande. Här beskrivs analysen 

av hur den teckenskapande aktiviteten sker under lektionerna, och på hur studentens lärande 

representerades; och Steg 3: Analys av lärarens undervisning. Här beskrivs analysen om 

varför den teckenskapande aktiviteten sker under lektionerna, och på hur lärarens 

undervisning representeras, kopplat till forskning, samt intervjuer. Med hänvisning till 

observationernas resultat fokuserades frågeställningarna under intervjuerna till mästar-

lärlingtradition samt det sångtekniska begreppet stöd, på italienska appoggio, och på norska 

støtte, där både studenten och läraren gav ganska samstämmiga svar. 

 

Här presenteras svaren på forskningsfrågorna ställda i uppsatsens början för att se hur de 

knyter an till forskningsresultaten: 

Hur och med vilka tecken skapas kommunikation under lektionerna? 

Kommunikationen under lektionerna sker medelst en stor variation av tecken och 

multimodala aspekter, alltifrån gestik, mimik, metaforer, tal och sång, enligt mästar-

lärlingtradition där läraren förevisar med sång, en vokal förevisning full av gestik och mimik, 

och studenten sjunger efter. Ofta är kommunikationen turtagande, läraren kommunicerar 

något med tecken, mening skapas hos studenten när hon tolkar det som hon uppfattar som 
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tecken och placerar det i relation till sitt eget intresse, t.ex. att lättare kunna ta en höjdton, 

vilket i sin tur skapar mening hos läraren när hon tolkar det som hon uppfattar som tecken och 

placerar det i sitt eget intresse, t.ex. hur studenten lättare ska ta en höjdton. 

Hur representeras studentens lärande? 

Studentens lärande representeras förutom med sång, även med mimik och gestik. Studenten 

arbetar under flera tillfällen på att ta höjdtoner lättare, vilket underlättas av att läraren 

kommunicerar med sång, gestik och mimik. Studenten gör vokala framsteg genom att läraren 

avbryter i arior där problem uppstår och arbetar med fraser i staccato-övningar eller övning på 

vokal eller konsonant, varefter studenten åter sjunger fraser med originaltext på nytt med 

förbättrat resultat, allt enligt mästar-lärlingtradition. Studenten bekräftar även i intervjun sin 

uppskattning av att läraren förevisar med sång, och att läraren gör det för att hon kan, att hon 

är midt i gamet sitt. 

Hur representeras lärarens sätt att undervisa? 

Lärarens undervisning representeras främst av att hon förevisar med sång enligt mästar-

lärlingtradition, med multimodal kommunikation såsom gestik, mimik och tal. Vid ett flertal 

tillfällen designar läraren sin undervisning i stunden: ett didaktiskt problem uppstår, t.ex. 

svårigheter för studenten att sjunga en legatolinje, då uppfinner läraren en övning efter 

studentens förutsättningar, som att sjunga frasen på konsonantkombinationen ng. Läraren 

använder flitigt metaforer, gärna i form av blomsterspråk och accentuerade av gestik. I studien 

av de två lektioner använder inte läraren sångtekniska facktermer i sin undervisning, och i 

intervjun med läraren framkommer det att det är ett medvetet val hon gör, hon använder sig 

hellre av liknelser, metaforer och gestik. Christina Larsson (2010) påpekar också att metaforer 

ofta används i sångundervisning för att göra det som är svårgreppbart mer begripligt. Men 

läraren använder sig även av orientational metaphors (Lakoff & Johnson, 2003), även här i 

kombination med mimik och gestik, som ordet toppen i Lektion 1, samtidigt som hon med 

gestik ger tummen upp, som både symboliserar något positivt och höjdtoner, att höjdtonen 

blev bra. 
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5 Diskussion 
Här förs diskussion om konsekvenserna av studiens resultat, relaterat till forskning. 

5.1 Svar på syfte 
Studiens syfte var att undersöka multimodala aspekter i sångundervisning och hur det 

påverkar sångundervisningssituationen. Hur har syftet uppnåtts? 

De två videoinspelade och observerade sånglektionerna, och den trestegsanalys som 

genomfördes, gav god och stor möjlighet att undersöka multimodala aspekter i 

sångundervisning och hur det påverkar sångundervisningssituationen, så syftet måste 

beskrivas som uppfyllt. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Klassisk sång: García-skolan och Lampertiskolan 

Studien av de två sånglektionerna visar att läraren undervisar enligt Lampertiskolan, såsom 

den beskrivs av Wall (2015) och Hellström (2012); läraren nämner inte några anatomiska eller 

fysiologiska begrepp under lektionerna eller hänvisar till någon vetenskaplig grund, något 

som är vanligt i den mer vetenskapsbaserade Garcia-skolan (Hellström, 2012), även om det 

framkommer i intervjun att det är ett medvetet val hon gör att utesluta vetenskapliga begrepp 

för teoretiska kunskaper hon besitter; läraren undviker t.ex. medvetet ett sångtekniskt begrepp 

som appoggio, och använder sig hellre av metaforer och liknelser, och ”pratar mer om 

förberedelse”. Hon individanpassar undervisningen efter studentens förutsättningar, vilket 

bekräftas av intervjun med läraren och observationerna av lektionerna, samt råder studenten 

att lyssna på gamla inspelningar för att lära av den äldre sångtraditionen, allt enligt 

Lampertiskolans ideal (Wall, 2015). 

Det sker ingen större röstlig progression hos studenten mellan de två lektionerna, men det 

som sker under Lektion 2 i analysen: ” studenten med händerna nere, ett leende och blicken 

mot läraren: ´ja´, studenten: ´ja´, ler, nickar och för sina handflator mot varandra. 
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studenten, leende, nickande och med blick mot läraren: ´ja´” skulle kunna tolkas som, i det 

som Wall (2015) refererar till, en av Sandgrens (2005) variabler i resultatet av lärande: att 

studentens självbild har förändrats så att hennes självförtroende har ökat, vilket gynnar hennes 

personliga utveckling. 

Även om studien framhäver Lampertiskolan, så vet jag av egen erfarenhet och genom kontakt 

med andra sångpedagoger att även Garcia-skolans ideal är vanligt förekommande idag. Det är 

intressant att så gamla sångskolor lever kvar än, men så är mycket av repertoaren i klassisk 

sång flera hundra år gammal, och då är det kanske naturligt att söka de musikaliska och 

sångtekniska rötterna bakåt i tiden. Sen är nog många idag skolade i både Garcia- och 

Lampertiskolorna, då i princip alla klassiska sångare idag har både en teoretisk 

musikhögskoleutbildning med sig, samt privatstudier hos en gammal mästare. Kanske ännu 

mer intressant är att jag som uppsatsskrivare aldrig hört talas om vare sig Garcia- eller 

Lampertiskolorna innan jag påbörjade den här studien, trots att jag är undervisad av en 

mästare som Nicolai Gedda under en trettonårsperiod, och själv har undervisat i klassisk sång 

under 20 år, men så är det väl att man pulsar vidare i sin mästares fotspår utan att 

nödvändigtvis behöva sätta namn på alla begrepp; och om studien visar något är det de stora 

möjligheter som multimodal kommunikation ger att förmedla kunskap, där inte alltid ord är 

nödvändiga. 

5.2.2 Mästar-lärlingtradition i sångundervisning 

Studien visar att läraren är väl förankrad i mästar-lärlingtradition och förevisar väldigt mycket 

med sång under lektionerna, varefter studenten sjunger efter (Hanken & Johansen, 2013); 

studenten bekräftar även i sin intervju sin uppskattning av detta; däremot framkommer det i 

intervjun med läraren att hon inte undervisar alla sina sångelever på det sättet, utan anpassar 

undervisningen efter sångelevens förutsättningar. Sannolikt är, liksom Holgersson (2011) 

skriver, att läraren använder sig av fler kulturella verktyg än vad hon är medveten om. 

Holgersson (2011) skriver även att det är vanligt med inneboende hierarki i en relation mellan 

mästare och lärare, men studien visar inga tecken på någon större inneboende hierarki mellan 

läraren och studenten, även om läraren är den som är mer aktiv i undervisningssituationen, 

och studenten är den som tar emot kunskap. 
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Utan att ha stöd i denna studies resultat finns det ändå skäl att resonera om hur mästar-

lärlingtradition skulle fungera om mästaren inte längre kan förevisa med sång, eller om 

mästaren förevisar i en annan oktav än sin lärling. Hur går det om en mästare förlorar sin 

förmåga att sjunga och förevisa med sång, kan då ett ökat användande av metaforer 

kompensera detta? Till en viss del kanske; av egen erfarenhet skulle jag säga att det beror på 

hur långt i sin vokala utveckling lärlingen har kommit och vad lärlingen behöver hjälp med. 

Hur går det för en manlig mästare att undervisa en kvinnlig lärling, eller tvärtom? Jag vill 

påstå att även här beror det mycket på lärlingens utvecklingsfas, och om de röstliga 

problemen är kopplade till det specifikt manliga, respektive kvinnliga, i rösten; t.ex. frasering, 

andning, textens koppling till frasens toner har väldigt lite att göra med om mästaren är man 

eller kvinna, däremot sånglig förevisning av toner. 

5.2.3 Metaforer för lärande 

Studien visar att läraren flitigt använder metaforer i sin undervisning, inte minst i form av 

blomsterspråk, för att förklara svårgreppbara sångtekniska begrepp, något som även bekräftas 

av Larsson (2010). Just med ett sångtekniskt begrepp som stöd, eller appoggio på italienska, 

som är svårt att begripligt precisera, använder sig läraren av metaforer, vilket bekräftas både 

av observationerna och den individuella intervjun, ”jag pratar mer om förberedelse”, och i 

den aktuella studien använder läraren även metaforer till att få studenten att vidga mjuka 

gommen och sänka hakan på höjdtoner, såsom ”öka den inre beredskapen”. Men läraren 

använder även orientational metaphors (Lakoff & Johnson, 2003), i kombination med mimik 

och gestik, då sången är så fysisk och förknippat med kroppen, som toppen, som både 

symboliserar något positivt och höjdtoner, att höjdtonen blev bra. Jag skulle vilja säga att 

metaforer är nödvändiga i sångundervisning, i vilken grad naturligtvis beroende på 

sångpedagogens förmåga att kunna förevisa med sång, samt i vilket stadium sångeleven 

befinner sig i sin vokala utveckling. 

5.2.4 Anatomi i sångundervisning 

I studien når läraren fram med anatomisk kunskap genom att arbeta mycket med gestik, 

mimik, vokal förevisning och metaforer utan att nämna anatomiska termer kopplat till sång, 

inte minst vikten av att vidga mjuka gommen, velum (Sundberg, 2007) vid höjdtoner, såsom 

”läraren förevisar drilltonen med följande sextuppgång en kvart upp samtidigt som hon med 
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ett leende och med vänster hand gör en bågrörelse över huvudet”; men även med appoggio 

(Carlsson, 2018), såsom ”läraren förevisar med händerna samtidigt som hon sjunger 

legatolinjer ur arian”. Intressant är lärarens respektive elevens reaktioner på ordet appoggio 

under intervjuerna: läraren är lugn och säker när hon förklarar varför hon inte använder ordet i 

sin undervisning, och använder minimal gestik, mycket mindre än när hon undervisar; 

studenten å andra sidan blir osäker och använder yviga gester, mycket mer än under 

lektionerna, tills hon förstår att jag, uppsatsskrivaren och sångpedagogen, inte använder 

termen appoggio i min sångundervisning, då lugnar hon ner sig, ler, och gestiken minskar 

betydligt. 

Naturligtvis kan man här problematisera min forskarroll, att jag inte bara är en erfaren 

operasångare och sångpedagog, utan även undervisar på ett liknade sätt som läraren i studien, 

enligt mästar-lärlingtradition och med generöst användande av metaforer samt frånvaron av 

anatomiska facktermer, men utan att jag på förhand visste hur hon undervisar är det rimligt att 

anta att vi båda har påverkats av samma sångtradition i Sverige med sångpedagoger som haft 

liknande sångliga ideal. Att notera är att ingen av mina två mästare, Gunnar Suttner och 

Nicolai Gedda, använde termen appoggio i sin undervisning. 

Det slår mig, både vad gäller studiens resultat, min egen undervisning, den undervisning jag 

genom åren fått av mina mästare, samt min erfarenhet som operasolist, hur centralt det är att 

vidga mjuka gommen, velum, i klassisk sång. Lärarens mimik har ofta formen av ett stort och 

förvånat leende, själv brukar jag ofta tala om att gommen vidgas vid gäspning, Gunnar 

Suttner brukade tala om att vara förvånad, göra en förvånad blick, och som operasångare intar 

jag ofta en mimik som liknar lärarens förvånade leende innan jag tar en ton; allt för att på 

olika sätt nå samma mål att vidga mjuka gommen.  

5.2.5 Pedagogiska konsekvenser 

En av de tydligaste pedagogiska konsekvenserna som studien visar är vikten av multimodal 

kommunikation mellan sångpedagog och sångelev i sångundervisning, alltifrån gestik, mimik, 

rörelse, sång och tal, ofta inbäddat i ett myller av metaforer: ”what we do every day is very 

much a matter of metaphor” (Lakoff & Johnson, 2003, s 4). Studenten visar också sin 

uppskattning över att läraren förevisar så mycket med sång på lektionerna, jämfört med 

hennes tidigare sångpedagoger, just för att läraren kan det, att läraren är midt i gamet sitt. 
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Studien visar att mycket av sångtekniska termer samt anatomiska och fysiologiska termer går 

att förmedla medelst multimodal kommunikation.  

Sång är komplext och personligt. Som sångare bär man sitt instrument med sig i sin kropp, till 

skillnad från en instrumentalist. Jag skulle vilja påstå att komplexiteten och det kroppsliga i 

sången gör behovet att hitta alternativa kommunikationsvägar väldigt viktigt. 

Kommunikationsvägar som fungerar för somliga fungerar inte för andra. Det är 

sångpedagogens detektivarbete att hitta den ultimata pedagogiska vägen för just den här unika 

sångeleven, och den multimodala kommunikationen är lika komplex och personlig som 

sången, vilket studien gett otaliga exempel på, med turtagande teckenskapande aktiviteter, 

alltifrån gestik, mimik, tal och sång. Kommunikationen blir meningsskapande, inte minst med 

mästar-lärlingtradition när läraren förevisar med sång, som inte bara är sång utan ett brett 

spektrum av kommunikationssätt, och studenten sjunger efter. Man kan nog anta att även på 

andra sånglektioner i andra undervisningssituationer, hur annorlunda de än må vara från de 

lektioner studien visar, består en relativt stor del av kommunikationen av multimodal 

kommunikation. Det är svårt att vara icke multimodal i sångundervisning. 

5.2.6 Kunskapsbidrag 

Vad kan då denna uppsats bidra till? Förhoppningen är att den kan bidra till att rikta lite mer 

fokus på den multimodala kommunikationen i en lärandesituation mellan en sångpedagog och 

en sångelev, att kunskap om anatomi och fysiologi kopplat till klassisk sång kan förmedlas för 

att upplevas kroppsligt via multimodal kommunikation. Kanske kan studien även bidra med 

lite nytt eller snarare nygammalt sett att se på lärandet, om man tänker på likheterna mellan 

design för lärande och Lampertiskolan, inte minst den individanpassade undervisningen. Här 

skulle socialsemiotiken, med tecken- och meningsskapande, och multimodaliteten, där tecken 

och mening realiseras, denna tveuddade semiotiska och multimodala gaffel (Kress, 2010) 

tillsammans med design för lärande, ”ett sätt att skapa något nytt, eller omskapa och bruka 

något på ett nytt sätt” (Selander & Kress, 2017, s 21) kunna konkretisera det svårbenämnbara 

hos Lampertiskolan, en slags sångpedagogisk renässans att återupptäcka och pånyttföda en 

klassisk sångskola. 
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5.3 Metoddiskussion 
Socialsemiotiken, där teckenskapande aktiviteter blir meningsskapande resurser, har passat 

den här studien bra. Möjligen hade man kunnat genomföra studien ur ett fenomenografiskt 

perspektiv och fokuserat på vad som lärs, men då hade det nog varit svårare att observera den 

turtagande teckenaktiviteten mellan läraren och studenten, vilket från början har varit 

uppsatsskrivarens ambition. 

Vad gäller metoderna för studien så har videoinspelningarna varit till stor hjälp, möjligen 

hade det varit ännu bättre med två videokameror som kunde filma ur olika vinklar; som det nu 

var syntes läraren väldigt bra, medan studenten syntes från sidan, förutom då hon vände sig 

mot den stora spegeln, då kameran filmade hennes rygg, men även hennes ansiktsuttryck i 

spegeln. Intervjuerna hade gärna kunnat varit lite längre, men av praktiska skäl fanns det inte 

tid till det, men mycket av intrervjuutsagorna konfirmerades av observationerna. 

5.4 Vidare forskning 
Inspirerad av studiens resultat funderar jag på hur man skulle kunna analysera liknade 

undervisningssituationer inom sångteknik i klassisk sång. Något som jag skulle tycka vara 

intressant att forska vidare på är det täckta läget över skarven hos mansröster, coperto på 

italienska, och enligt min erfarenhet det absolut vanligaste problemet i sångundervisning av 

mansröster, och speciellt tenorröster som vandrar upp och ner i skarven mest hela tiden, här 

skulle man genom att nedteckna den multimodala teckenkommunikationen, och inte minst 

användandet av metaforer, kunna sätta ord på något som är väldigt svårgreppbart och 

komplext.  

5.5 Slutreflektion 
Jag har i princip sjungit i hela mitt liv, började i Danderyds kyrkas gosskör vid åttaårsåldern, 

fortsatte sen till Adolf Fredriks Musikklasser och Adolf Fredriks Gosskör med utlandsturnéer 

och soloframträdanden vid Kungliga Operan, vidare till Stockholms Musikgymnasium, 

anställning som förstatenor i Operakören, sen Operahögskolan i Stockholm och en mångårig 

karriär som operasolist och sångpedagog, och ändå är jag fortfarande så nyfiken på sång; som 

min gamle sångpedagog Gunnar Suttner sa: jag är så intresserad av sång, och att det också 
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var därför han brann så för att undervisa, och jag måste säga att jag känner på samma sätt; 

intresset och nyfikenheten finns fortfarande där efter alla år som gått.  

Detta intresse och denna lust gjorde också att jag valde att skriva den här uppsatsen om allt 

det som sker i en undervisningssituation mellan en sångpedagog och en sångelev, all den 

multimodala kommunikationen som sker i en lärandesituation, alla meningsskapande 

processer, all didaktisk design och teckenskapande aktiviteter; så mitt i skrivandet av alla 

analystabeller upptäckte jag faktiskt att det var kul det jag höll på med. 
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