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Sammanfattning 
Syftet med den här forskningsstudien har varit att få kunskap om pedagogiska arbetssätt som 
passar för att utveckla åldrande kvinnoröster. Med en bakgrund som sångerska och sånglärare 
har jag upplevt svårigheter att hitta verktyg för att arbeta metodiskt med sångare, fysiologiskt 
och psykologiskt, som vill fortsätta sjunga långt upp i åren och som vill behålla sin 
röstkvalitet länge. För många är sång och en körgemenskap en stark faktor för livsglädje och 
sång har även en stor och viktig hälsoaspekt.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med tre 
sångpedagoger som även är körledare. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering och 
strukturering och ett sociokulturellt perspektiv har använts som teorimodell. 

Resultatet visar att vanliga problem som uppstår hos åldrande kvinnoröster är förändringar i 
hormonbalansen, vilket gör slemhinnorna torrare. Detta kan leda till att övertonerna i rösten 
reduceras och rösten blir klangfattigare. En minskad lungvolym samt svårigheter att aktivera 
den nedre raka bukmuskeln kan ge ett ökat vibrato och svårigheter med att hålla ut toner. 

Resultatet visar också att det är av stor vikt som äldre sångare att vara fysiskt aktiv, arbeta 
aktivt med andningsteknik och att hela tiden ha en vilja att utveckla sin sångteknik. Målet för 
röstutveckling bör av pedagogen alltid sättas lite i överkant för att lärande ska kunna ske, 
enligt Vygotskijs teori om proximal utveckling. 

Forskningen av åldrande kvinnoröster är eftersatt och det är svårt att hitta metodikböcker i 
ämnet. Pedagogers samlade erfarenhet i ämnet är därför viktig i sammanhanget. 

 

Nyckelord: åldrande kvinnoröst, körsång, röstutveckling, sångpedagog, sångteknik, 
sångundervisning 
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1 Inledning 
Längtan efter att sjunga och att uttrycka sig känslomässigt med sångrösten är något som vi 
människor bär med oss sedan årtusenden. För många människor är det något livsviktigt och 
helt avgörande för välbefinnandet att kunna använda sångrösten och att göra musik, ensam 
eller tillsammans med andra i en social gemenskap. Øivind Varkøy (1996) berättar om hur 
redan Platon (427-347 f kr) i sitt verk Lagarna beskriver musiken inte bara som en fostrans- 
och kunskapsfunktion utan också som ett fortlöpande livsinnehåll. Platon menar att musisk 
fostran börjar redan i moderlivet. Efter födelsen används vaggsånger och vaggande och det 
musiska ska vara ett grundläggande element genom hela människans liv i fostran och 
utbildning. Platon tänker sig sedan att alla människor ska delta i de tre olika körerna: 
 

1. Musernas kör skall bestå av de unga under 18 år. 
2. Apollonkören består av personer mellan 18 och 30 år. 
3. Dionysoskören är för personer mellan 30 och 60 år. 

 
Vad händer sedan då enligt Platon? ”De som har passerat 60 år ska berätta fabler av 
uppbygglig karaktär” (Varkøy, 1996, s.25). Det musiska livet fortsätter alltså, om än i lite 
annan form. Att den tredje och sista kören fått sitt namn efter guden Dionysos beror enligt 
Platon på att människorna i denna kör kan behöva vinet (en av Dionysos gåvor), för att mjuka 
upp sin uttrycksförmåga, som i detta åldersspann kan vara hämmad. Kanske går det även i vår 
tid att se likheter i det sociala samspel som finns i en kör och som ofta blommar ut på 
körfester, då det ofta sjungs med stor glädje och frenesi.  
 
Platon beskriver musiken inte bara som en mänsklig uttrycksform utan också som en gåva 
från gudarna. ”Musiken bär i sig formande krafter som tillsammans med dess förmåga att röra 
själarna, gör den i stånd att hjälpa människan fram till ett gott och välordnat 
personlighetstillstånd” (Varkøy, 1996, s.24). Det är då, enligt min erfarenhet, lätt att förstå hur 
besvärligt och själsligt förödande det kan vara att plötsligt hamna utanför dessa musikaliska 
sammanhang. Jag har under mina yrkesverksamma år som professionell sångerska mött 
många sångare som har önskat förlänga den aktiva tiden med ett antal år.  

1.1 Egna erfarenheter 
Jag är utbildad operasångare och har under många år haft sång som yrke, dels som solist men 
också som korist i Radiokören och i mindre vokalensembler. Parallellt med att sjunga själv 
har jag arbetat som sånglärare och jag har ett stort intresse för sångteknik och röstutveckling. 
Att sjunga har alltid varit viktigt för mig och för det mesta har det varit kopplat till mycket 
positiva upplevelser. Jag sjöng redan som litet barn och har fått berättat för mig att jag i 
treårsåldern hade en stor repertoar av barnsånger och gärna underhöll familjen med den 
samlingen. Oftast rörde det sig om Alice Tegnérs sånger, de var stora favoriter. När Lennart 
Hellsings sånger om Krakel Spektakel kom ut så blev jag fascinerad av hans sångtexter och 
det blev roligt att på egen hand hitta på texter och melodier.                            
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Under mina nuvarande studier på Kungliga Musikhögskolans KPU-program har jag efter våra 
litteraturseminarier förstått att min första musiklärare under låg- och mellanstadiet var  
inspirerad av kompositören Carl Orffs (1895-1982) tankar om musikpedagogik, något jag 
naturligtvis aldrig funderade över eller förstod som barn. Min musiklärare kopplade ihop 
sång, rytmik, dans och instrumentspel (främst blockflöjt och olika typer av slagverk) till 
konserter, julspel och allkonstverk. Även om jag inte minns musiken i detalj så vet jag att 
många medeltida tongångar fanns med och säkert en hel del av Carl Orffs egen musik skriven 
för barn. När jag nu inför det här arbetet läst på om min tidigare musiklärare så har jag kunnat 
se att hon översatt en del tyska texter i Orffs musik till svenska och även producerat en skiva 
inom området Carl Orff/skola. Det tonspråk som jag genom denna lärare tidigt fick möta på 
musiklektionerna har jag varit oändligt tacksam för och det har varit musik som ständigt 
funnits med mig på vägen genom sångaryrket. Denna lärares inspirerande musiklektioner blev 
också min väg vidare in i körmusikens värld. 
 
Körsång blev viktigt för mig under åren i skolkören och det var också där jag för första 
gången fick möjlighet att sjunga solopartier. I skolkören fick jag även träning i att stå på 
scenen och i att möta en publik. Den dåvarande kommunala musikskolan, en föregångare till 
dagens kulturskola, betydde väldigt mycket för mig och många andra i min generation. Till en 
låg avgift tillhandahölls enskild musikundervisning för alla barn som hade lust för musik. I 
mitt fall blev det undervisning i sång och piano. Jag hade turen att träffa på kunniga, aktiva 
och entusiastiska pedagoger och det blev en fantastisk ingång i musikvärlden. Under åren har 
sedan solosång och körsång flätats samman för mig, när jag passerat flickkör, ungdomskör, 
privata sånglektioner, operautbildning, arbete som operasångare och så småningom sång i 
Radiokören. Detta alltså mycket tack vare de drivna och duktiga musiklärare som jag mötte i 
min barndom. 
 
Sång har således följt mig genom livet och i takt med mitt eget och även mina elevers 
åldrande har nu frågor och tankar kring den åldrande rösten dykt upp. Tankar om hur länge 
en sångare kan fortsätta sjunga, om röstkvalitet och hur det är möjligt att på bästa sätt behålla 
denna kvalitet i rösten genom åren. Den övergripande förhoppningen är ju att kunna använda 
sin sångröst länge och inte tvingas att sluta sjunga så tidigt i livet. 
 
Intresset för körsång i Sverige har varit och är alltjämt stort. Många människor har ett socialt 
sammanhang i en kör och använder en stor del av sin fritid till sjungande och till körrelaterade 
aktiviteter. Det handlar naturligtvis om repetitioner och konserter, men körsång är ju också ett 
sätt att umgås och ha roligt med likasinnade, människor som tycker om och mår bra av att 
sjunga. Det kan bli tomt och trist då, om rösten sviker. Jag och säkert många med mig har 
börjat fundera över om det finns några metoder för att tidigt stärka upp rösten inför åldrandet 
och på så sätt kunna fortsätta sitt sångarliv lite längre. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om hur sångpedagoger arbetar med åldersrelaterade, 
förändrade sångliga förutsättningar hos kvinnliga sångelever. Jag vill undersöka hur 
sångpedagoger lägger upp det pedagogiska arbetet med kvinnors åldrande sångröster. Den 
övergripande forskningsfrågan i min studie är att undersöka hur tre sångpedagoger arbetar för 
att få sina äldre kvinnliga elever att kunna sjunga länge, även efter pensionsåldern. 
 
För att kunna uppfylla syftet med studien har jag formulerat följande forskningsfrågor: 
 

- På vilket sätt kommer den åldrande sångerskans förändrade förutsättningar till uttryck 
gällande sångrösten? 

 
- Hur kan den åldrande rösten behålla sin kvalitet? 

 
- Vilka begränsningar och möjligheter ger dessa förändrade förutsättningar gällande 

sångförmågan?  

2 Bakgrund 
Ursula Geisler (2010) skriver att filosofer och uppfostrare, som t.ex Johann Gottlieb Fichte 
(1762-1814), använde sig av tanken på folkbildningsidéer. Enligt Geisler så ansåg han att 
musiken och speciellt sången, var ett uppfostrande och bildande medel, som kunde hjälpa till 
att utveckla människan och hennes konstsinne och självgestaltningsförmågor och på så sätt 
påverka samhället i positiv riktning. Musik och sångundervisning blev i Sverige en integrerad 
del av folkbildningen från och med början av 1800-talet. Nämnas kan, enligt Geisler, att i 
Sverige år 1862 ingick fyra timmar ”Musik och sång” per vecka i läroplanen, vilket jag tycker 
säger en del om musikens ställning på den tiden. Sången användes och fick en stor plats också 
i de stora folkrörelser som skulle komma, såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. 
Körsången ansågs strukturellt kunna representera samhället i det lilla (Geisler, 2010, s.11-12).   
 
Helena Stenbäck (2001) ger exempel på vad som motiverar körsångare att sjunga i kör. Hon 
betonar att det sociala och musikaliska arbetet i kören är intimt förbundna med varandra. Det 
gemensamma intresset för musik, glädje och trivsel i en grupp lockar men också möjligheten 
att tillsammans skapa något. En särskild form av kamratskap växer ofta fram skriver Stenbäck 
(2001). Inte minst finns en gemenskap i alla de övriga uppgifter som utöver själva sjungandet 
finns i en kör och som delas upp och sköts av körmedlemmar. Det kan vara att delta i körens 
styrelsearbete, organisera gemensamma resor, ordna med körens noter och med de 
gemensamma fikastunderna. Viktiga uppgifter som kan få människor att känna en extra 
meningsfullhet i livet. Det finns alltså många skäl till att hålla sin röst i trim och utveckling 
för att kunna fortsätta vara med i en körgemenskap under många år. 
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Sjungande kan även ha en hälsoeffekt, vilket i sig kan vara ett motiv till att sjunga i kör 
(Zadig, 2017). Flera forskare har påvisat positiva fysiska och psykiska effekter av körsång. 
Zadig refererar till en kvantitativ och kvalitativ studie (Clift, Hancox, Morrison, Hess, Kreutz 
& Stewart, 2010) som gjorts med över 600 körsångare. En majoritet av de tillfrågade håller 
där med om att effekterna av att sjunga är generellt positiva när det gäller upplevt förbättrat 
hälsotillstånd. Huvudfaktorerna var förbättrat humör, förbättrad livskvalitet, större glädje, 
stressminskning och känslomässigt välbefinnande. Andra studier med professionella sångare 
och amatörer visar att båda grupperna upplever energi och avspändhet under en sånglektion. 
De professionella sångarna var mer teknikinriktade under sången medan amatörerna mer 
släppte loss känslomässig anspänning. ”Glädjen att vara tillsammans socialt i körer – med 
skilda målsättningar för olika körer och grupper – och det gemensamma uttrycket, budskapet 
och skapandet, beskrivs i tidigare forskning som betydelsefullt och det samlande kittet” 
(Zadig, 2017, s.15). 
 
Noter om musik och hälsa (2009) heter en bok av professorn och stressforskaren Töres 
Theorell. Han beskriver hur självskattad hälsa ökar om man sjunger eller musicerar i grupp. 
Ökningen ska sedan vara bestående under lång tid enligt Theorell. Musikaliska händelser 
utlöser flera goda hormoner i blodet, bland annat oxytocin som kan dämpa oro och smärta. 
Hormonet kan också ha effekten att det ökar sammanhållningen i en grupp. Sång påverkar 
hjärtrytm, puls, andningsfrekvens, fingertoppstemperatur, oxytocin- och adrenalinnivåer samt 
tarmrörelser på ett gynnsamt sätt enligt Theorells forskning. Han pekar också på forskning där 
det i laboratorieförsök gått att se att utsöndringen av stresshormonet kortisol minskar snabbare 
efter ett stresspåslag om det spelas avslappande och lugn musik. Andra studier har visat att 
musik påverkar vissa biokemiska processer. Genom salivprover har det gått att visa att 
utsöndringen av antikroppen immunoglobulin A ökade under musiklyssning, vilket kan ha 
betydelse för motståndskraften mot infektioner. 

2.1 Sångrösten 

2.1.1 Röstens anatomi 
Rösten uppstår när luft från lungorna på sin väg ut genom struphuvudet sätter stämläpparna i 
vibration. Därvid bildas ljudvågor, ett ljudråmaterial. På sin väg ut genom ansatsröret (svalg 
och munhåla) och ibland näshålan omformas dessa ljudvågor genom resonans, innan de 
strålar ut i ljudhavet (Lindblad, 1992, s.13). 
 
Rösten åstadkoms av ett tredelat verkande organsystem, bestående av aktivatorn, vibratorn 
och resonatorn. Aktivatorn bildas av muskulaturen i bukvägg, mellangärde och bröstkorg. 
Bukmusklerna är utandningsmuskler och består av en främre, ytlig, längsgående portion 
mellan bröst- och blygdben (den raka bukmuskeln). Ett djupt tvärgående lager (den tvära 
bukmuskeln) samt ett yttre respektive inre skikt av snedgående muskler uppifrån revben 
respektive nedifrån bäcken mot den främre, raka muskeln (den inre och yttre sneda 
bukmuskeln). Mellangärdet (diafragman) skiljer bröst- och bukhåla. I vila (utandning) har det 
formen av en kupol. Vid sammandragning av mellangärdets muskulatur (inandning) antar 
detta formen av en horisontell platta, som pressar bukinnehållet nedåt-utåt mot bukväggen, 
varvid bröstkorgens volym ökas. Under utandning för röstbildning aktiveras bukväggens 
muskler, som pressar bukinnehållet uppåt mot mellangärdet. Med hjälp av 
revbensmuskulaturen kan bröstkorgens volym ytterligare ökas eller minskas genom att 
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revbenen lyfts respektive sänks. En medveten kontroll av denna muskulatur ger en stabilitet i 
bröstkorgen. Vid en medvetet kontrollerad samaktivering av detta muskelsystem så strömmar 
luft med relativt jämn flödeshastighet uppför luftstrupen mot de för röstproduktion slutna 
stämläpparna (Wedin, Leandersson, Nordgren, 1977). 
 
Vibratorn (struphuvudet) är en rörformig struktur, belägen i främre halsregionen. Det är 
uppbyggt av ett antal brosk, förenade av membran och elastiska band (ligament). Hela insidan 
av struphuvudsröret är klätt med slemhinna, som fortsätter uppåt i svalget och nedåt i 
luftstrupen. Inne i röret befinner sig stämläpparna (Lindblad, 1992). Struphuvudet står i 
muskelkontakt med olika skelettdelar. Uppåt-framåt går muskler via tungbenet mot 
underkäken, bakåt-uppåt mot skallbasen samt framåt-nedåt mot bröstbenet. Med dessa 
muskler kan struphuvudet höjas och sänkas men framförallt stabiliseras och fixeras i för riktig 
röstfunktion optimalt läge (Wedin, Leanderson, Nordgren, 1977). 
 
Resonatorn omfattar alla de hålrum som engageras av den primärklang som produceras i 
glottis/röstspringan (mellanrummet mellan stämläpparna). Detta börjar med struphuvudet och 
består vidare av nedre svalg och munhåla, nässvalg, näshålor och bihålor. Resonansen 
bestäms främst av håligheternas storlek och form. Ändrar man dessa egenskaper så ändras 
resonansverkan. Därigenom varieras också den upplevda klangfärgen. Varje individ har sin 
speciella, av naturen givna proportioner på artikulationsapparatens håligheter. Där skapas en 
stor del av hennes speciella, personliga röstklang (Wedin, Leandersson, Nordgren, 1977), 
(Lindblad, 1992). 

2.1.2 Påverkansfaktorer 

Hormonförändringar är något som påverkar rösten under hela livet. Könshormonerna 
östrogen, testosteron och progesteron inverkar speciellt på den kvinnliga sångrösten när 
kroppen tar sig igenom pubertet, menscykel, graviditeter och till sist klimakteriet och 
åldrandet. Dessa hormoner är den dominerande faktorn för röstförändringar under hela livet. 
Under puberteten sjunker kvinnorösten sammanlagt ungefär en ters under inverkan av 
östrogen och progesteron. Även i det premenstruella stadiet av menscykeln så ökar dessa 
hormoner och kan ge problem som rösttrötthet, minskad röststyrka och de kan också ge 
problem med höjdtoner (Abitbol, 1999). Min egen första sånglärare, som var verksam som 
operasångare på 40-talet, har berättat att man på den tiden hade koll på de kvinnliga 
sångerskornas menstruationer och det förekom att man i schemaläggning av premiärer tog 
hänsyn till om en huvudrollsinnehavare var påverkad av premenstruella röstproblem.  

Problemen under menopausen liknar till viss del de problem som det premenstruella stadiet 
uppvisar. Minskad röststyrka, rösttrötthet, ett minskat röstomfång med tappade höjdtoner 
samt en minskad kvalitet på rösten är vanligt. Abitbol (1999) hänvisar till en studie på 100 
kvinnor där 17 kvinnor uppvisar dessa problem. Till detta kommer under menopausen tecken 
på degenerering av muskelvävnad och minskad rörlighet i stämläpparna. Dessa tecken 
uppvisade 97 kvinnor i urvalsgruppen på 100 kvinnor. 

Hörseln och lyssnandet är vid sidan av andningen och sångapparaten en viktig parameter för 
att sjunga. Susanna Leijonhufvud (2011) beskriver i sin licentiatuppsats att det första som 
visar sig i upplevelseströmmen av sjungandet är, i de allra flesta fall, lyssnandets 
återkoppling. Hon beskriver fyra olika sätt att lyssna, vilka är: En förnimmelse i fantasin = 
immanent lyssnande. Att lyssna till sin röst i rummet = yttre lyssnande. Att lyssna till sin röst 
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i kroppens huvud = inre lyssnande. Det fjärde sättet att lyssna är en blandning av de tre första 
exemplen eller en blandning av de senare två (Leijonhufvud, 2011, s.81).  

Att höra en inspelning av sig själv kan vara jobbigt. Lärorikt förvisso, men själv har jag aldrig 
tyckt om att lyssna på min egen röst. Någon gång kan jag vara nöjd men ofta sätter negativa 
tankar igång en process och jag vill genast förbättra det jag hör. Leijonhufvud skriver just om 
detta att när man förstår att ens röst låter på ett annat sätt i ett yttre lyssnande, jämfört med en 
sammanflätning av yttre och inre lyssnande så föder det en känsla av osäkerhet. Just därför 
kanske man söker sig till en sångpedagog för hjälp med bedömning och utveckling. För en 
åldrande röst, kanske med kombinationen begynnande hörselnedsättning, kan det vara viktigt 
att få rätt hjälp att hitta tillbaka tror jag. Leijonhufvud påpekar dock att den person som ska 
återkoppla och ge feedback kanske gör det med sin egen sångröst. Då står även den personen 
inför samma dilemma som den problemsökande har att lösa. 

2.2 Den åldrande rösten 
Vad som händer rent fysiologiskt med rösten när vi åldras finns det redan mycket forskning 
på, men jag vill veta om och hur sångare kan behålla röstens kvalitet för att kunna utöva sitt 
intresse långt upp i åldrarna. Finns det kanske några nya metoder för detta? Finns det någon 
litteratur som kan hjälpa den enskilda sångpedagogen att arbeta med åldrande röster? När det 
gäller röstens kvalitet är det på sin plats att fundera över vad som egentligen menas med 
uttrycket kvalitet? Personligen tänker jag att den dominerande faktorn i uttrycket röstkvalitet 
för mig är röstens skönhet eller timbre. Viktigt också med smidighet, avsaknad av stort 
vibrato, fina registerövergångar samt att rösten får vara frisk. 
 
I sin kandidatuppsats (2001) skriver Susanne Schötz om att vid hög ålder minskar 
stämläpparnas elasticitet vilket leder till en minskning av energi på högre frekvenser. Då 
övertonerna inte hörs lika tydligt längre ger detta intrycket av en mer klangfattig röst. Att 
äldre människor får sämre kontroll över finmotoriken i de många små musklerna i larynx 
skulle kunna leda till läckande röst och tonlöshet. Dock tillägger Schötz (2001) att man inte är 
äldre än man känner sig. Det finns biologiskt lika gamla röster som skiljer sig ganska mycket, 
där personens talålder stämmer olika bra överens med deras biologiska ålder.  
 
Elisabeth Bengtson-Opitz beskriver i ett antal punkter typiska ålderstecken hos en sångare i 
sin bok Anti-Aging för rösten (2013). Dessa är enligt henne: minskad luftvolym, försämrad 
förmåga att hålla ut en ton, intonationssvårigheter, svårigheter med höga toner, svårigheter 
med koloraturer och snabba tonföljder, reducerade dynamiska möjligheter, starka förändringar 
i röstens register kan framträda och skarvar kan orsaka stort obehag, kvinnors röster kan bli 
gälla, mäns röster kan bli skarpa och genomträngande, ett för stort vibrato kan uppstå. 
 
Bengtson-Opitz (2013) beskriver angående den minskade lungvolymen att en 55-årig sångare 
har en liter mindre luft att använda jämfört med en 25-årig sångare. Det gäller då att lära sig 
använda luften på rätt sätt. Intonationssvårigheter nämner hon vidare kan ha med en 
försämrad hörsel att göra men också en förslappning av muskler och vävnader. Detta kan 
sedan i sin tur ge problem med höjdtoner, då dessa bygger på stämbandens elasticitet. När 
detta inträffar ser vi ibland att en körledare väljer att flytta ner röster ett steg i kören. En 
förstasopran till körens andrasopranstämma och en andrasopran vidare till altstämman. Detta 
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kan enligt min egen erfarenhet vara vanskligt då klangfärgen på en röst inte alltid matchar de 
övriga sångarna i stämman, även om tonomfånget överensstämmer.  
 
Alla dessa av Bengtson-Opitz listade punkter är något jag kan känna igen ifrån min egen 
sångundervisning av äldre sångare men delvis också hos mig själv och min egen röst. Även 
Per Lindblad (1992) beskriver den åldrande rösten och ser som typiskt att rösten blir 
klangfattigare, orsakat av en minskning av stämbandens elasticitet. Han beskriver den också 
som ofta instabil, på grund av en allmänt försämrad fin nervkontroll. Detta går enligt Lindblad 
även att se i övriga delar av kroppen, till exempel genom darrning i händerna och ett 
sjunkande taltempo. En minskning av stämläpparnas massa till följd av t ex uttorkning bör 
höja röstläget skriver Lindblad. Kanske något som medverkar till det tidigare nämnda 
problemet med att kvinnors röster sägs bli gälla?  
 
När jag gått igenom litteratur från sångmetodikens område så är det häpnadsväckande hur lite 
som skrivits om åldrande röster. Jag har faktiskt inte hittat någonting alls. Jag har en del äldre, 
ärvd sånglitteratur bland annat Lilli Lehmanns bok Min sångkonst, utgiven 1906. En mycket 
bra tekniskt ingående bok men helt i avsaknad av tips för äldre röster. Inte heller Louis 
Bachner (1949) eller Hans Hotter (1952) nämner något om detta. I den lite nyare litteraturen 
som Madeleine Uggla och Carolina Rydberg Asplind tas det inte heller upp något om äldre 
rösters utveckling. Något som ju redan Platon hade en plan för i sin Dionysoskör, med tanken 
om att musiken för människan är ett fortlöpande livsinnehåll. Troligen har Elisabeth 
Bengtson-Opitz hittat en helt egen nisch i sångundervisningen med sina två böcker om anti-
aging för rösten.  
 
Vi vet att befolkningen i västvärlden i snabb takt åldras men idag håller sig många människor 
i en mycket god fysisk form. Om det går att träna sin kropp till att springa ett maraton, borde 
det inte gå att träna sin röst till en större uthållighet och metodiskt jobba med att behålla 
smidighet och fräschör även i rösten? Utgångspunkten för mitt arbete är att undersöka 
pedagogers undervisning av i grunden friska röster hos sångare som fyllt femtio år och för att 
avgränsa området så har jag valt kvinnliga röster. 

3 Sociokulturellt perspektiv 
För min studie har jag valt det sociokulturella perspektivet som teoretiskt perspektiv. Lev 
Vygotskij som föddes 1896 i Ryssland är förgrundsgestalt i denna teori och han menar att allt 
lärande börjar som en dialog mellan individen och dess omgivning (Holgersson, 2011, s.36). 
Människor är sällan ensamma och vi bör därför titta på hela kontexten och inte bara på 
enskilda individer. Vygotskij ville undersöka människans utveckling ur både ett biologiskt 
och ett sociokulturellt perspektiv och se hur dessa samspelade med varandra. Lärandet ses 
som en pågående process i alla miljöer där människor vistas, vilket bland annat bör inkludera 
förenings- och körliv som ett exempel på ett sociokulturellt sammanhang. Säljö (2015) 
betonar att dessa sammanhang skiftar över tid, mellan olika kulturer och även inom 
kulturerna. Han beskriver det som att kunskap uppstår inom individen i samspel med andra 
människor, i den sociala kontext där de befinner sig (Säljö 2015). Lärandet påverkas av 
tidpunkt, vilka som deltar och de kunskaper och erfarenheter som dessa personer har med sig. 
Säljö (2015) menar att kommunikation är en grundpelare för lärande och genom 
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kommunikation utvecklar vi former för samarbete. Detta skulle enligt mig kunna översättas 
till en sånglektion eller en körrepetition.  

Det sociokulturella perspektivet sätter bland annat fokus på det som Vygotskij kallar 
kulturella verktyg. Lärandet sker genom intellektuella och fysiska verktyg som hjälper oss att 
förstå omvärlden. Dessa kan vara intellektuella/språkliga eller fysiska verktyg (artefakter). De 
språkliga verktygen innefattar inte endast språket i sig utan också tecken och symboler (Säljö 
2015). Kulturella verktyg såsom fysiska artefakter är redskap som människan skapat och som 
hen sedan kan arbeta med att utveckla och förfina. 

Mediering och appropriering är två andra viktiga begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet. Mediering betyder förmedling och förklarar hur människan använder sig av 
kulturella redskap och genom dem förstår sin omvärld. Appropriering betyder att utvidga 
förståelsen om hur människan lär sig nya saker. Individen är inte ett färdigt och fyllt förråd 
med kunskaper, utan hen har förmåga att utveckla sina redan inlärda kulturella redskap. 
Människan kan appropriera ny kunskap när hen befinner sig i samspel med andra människor 
(Säljö 2015). 

En individs lärande och tillika utveckling är sammanflätad med flera utvecklingsområden 
enligt Vygotskij.  Fylogenes är de biologiska förutsättningar som en individ föds med. 
Genetiskt arv och kön hör dit, men även en individs fysiska utveckling och förutsättningar. 
Sociogenes är individens beroende av omvärlden för att utvecklas. Ontogenes beskrivs som en 
individs kognitiva utvecklingsområde. En individs utveckling utgår ifrån att dessa tre 
utvecklingsområden ständigt samspelar och alltid är i rörelse (Holgersson, 2011, s.32). För att 
utveckling av den åldrande rösten ska ske så måste alltså individen med sina biologiska 
förutsättningar och med hänsyn till sina fysiologiska förändringar ta hjälp av omvärlden för 
att nå personlig utveckling. 

Inom musikpedagogisk forskning har det sociokulturella perspektivet bland annat använts i en 
modell skapad av Cecilia Hultberg (2009). Den utgår från Vygotskijs tanke att kulturella 
verktyg ingår i en kulturell verktygslåda som på förhand bestämmer våra handlingar. Både 
Holgersson (2011) och Backman Bister (2014) har i sina avhandlingar använt sig av den här 
kulturpsykologiska modellen. Den speglar musikaliskt lärande genom musicerande i en lokal 
situation, som ett analytiskt redskap för att synliggöra och begreppsliggöra lärande.  
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Fig. 1. Kulturpsykologisk modell av individuellt musikaliskt lärande genom musicerande i en 

lokal situation enligt Hultberg, 2009. (Holgersson, 2011, s. 44) 

Denna modell för musikalisk kunskapsutveckling ger möjlighet att se på individers relationer 
till sig själva, kunskap om musik och de verktyg som individen kan använda sig av i 
musikskapande. Holgersson (2011) beskriver det som en dialektik mellan individens 
fylogenes, ontogenes och sociogenes. Modellen kan ge en bild av den enskilda 
sång/musiklektionen. Backman Bister (2014) beskriver hur modellen kan ses som ett 
synliggörande av hur viktigt det är att individers musikkulturella inramning åtminstone delvis 
överlappar varandra om ett musikkulturellt möte mellan individer ska uppstå. Detta för att 
lärande ska kunna ske. 

De individuella förutsättningarna för sång kommer givetvis under livet att ändras, det är 
ofrånkomligt. Det gäller fysiologiskt i åldrandet men även tidigare i livet kan olika 
röstproblem uppstå. Då förändras musicerandet och ska det gå att skapa musik som tidigare, 
måste nya artefakter från den kulturella verktygslådan användas. Interaktionen med det 
musikaliska verket kommer att bli annorlunda. Genom att hitta nya kombinationer av 
musikkulturella verktyg så kan nya uttryckssätt uppstå. ”Vygotskij menar att ur en ansamling 
av erfarenheter öppnar sig möjligheter för individens utveckling och fantasi” (Holgersson, 
2011, s.53). Fylogenes, ontogenes och sociogenes överlappar varandra och utveckling kan 
ske. 
 
Vygotskij använde uttrycket proximal utveckling. ZPD är en förkortning av Zone of Proximal 
Development. Den svenska översättningen är den proximala utvecklingszonen och syftar på 
det som går att lära sig med stöd av en kunnigare person. ZPD kan illustreras i form av en 
cirkel med tre ringar. I den inre ringen finns den uppnådda kunskapen/färdigheten. I nästa ring 
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är kunskap/färdighet i behov av stöd och i den yttersta ringen framtida kunskap/färdighet 
(Säljö, 2015, s.100). Illustrationen med ringarna ska visa hur en individ lär sig tillsammans 
med andra, mer erfarna. När en människa lärt sig behärska en viss kunskap är hon mottaglig 
för att gå vidare och behärska någonting nytt på nästa nivå enligt Säljö. Först behöver 
personen mycket hjälp som sedan kan minskas och till slut upphöra. Till slut klarar hon det 
helt själv. Processen kallas scaffolding ( svenska byggställning) och betyder att personen 
approprierar den kunskap om de kulturella verktygen som den mer kunnige har (Säljö 2015). 
Det gäller som lärare att sätta ribban för inlärning hela tiden lite i överkant för vad eleven 
klarar av, för att på så sätt nå ny kunskap. ”Människan är i en mening dömd att lära och 
utvecklas för att kunna överleva, både som individ och som kollektiv” (Säljö, 2015, s.101). 

Det sociokulturella perspektivet tror jag är lämpligt att använda när det gäller en studie på 
människor i en grupp, till exempel i en kör. Jag vill undersöka om ZPD förekommer och 
fungerar när en sånglärare eller körledare jobbar med röster. En sångare med viss uppnådd 
kunskap (fylogenes) och med stöd av ledare och stämkamrater (sociogenes) kan ta sig vidare 
till ny kunskap (ontogenes). Genom att använda det sociokulturella perspektivet hoppas jag 
kunna se hur lärande uppstår genom användandet av kulturella redskap, intellektuella och 
fysiska, i sångundervisning. Jag tänker att alla typer av röster kan utvecklas, i samspel med 
andra röster och under en erfaren ledning. 

En nackdel med perspektivet skulle kunna vara att även om en sångare är i ett socialt 
sammanhang, som i en kör, så har alla sångare egna individuella erfarenheter med sig som de 
agerar utifrån. Det går alltså inte att se gruppen/kören som en enda massa, utan den består av 
många individer med separata bakgrunder och kunskaper. 
 

4 Metod 
I detta avsnitt presenteras hur jag gått tillväga för att nå resultat i min undersökning. Genom 
ett strategiskt urval valdes mina intervjupersoner. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer 
med en låg grad av standardisering och strukturering. Efter transkribering har materialet 
tolkats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som här nedan också presenteras. I kapitlet 
redogörs för hur urvalet av intervjupersoner gått till och personerna presenteras anonymt. Jag 
tar även upp Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilka jag haft att förhålla mig till i arbetet med 
intervjuerna. 

4.1 Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer valdes som metod för datainsamling. Att intervjua i forskningssyfte 
innebär att odla samtalsfärdigheter som de flesta vuxna redan äger i kraft av sin förmåga att 
ställa frågor (Kvale, & Brinkmann, 2009, s.17). Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) 
skriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal 
prosa, den syftar inte till kvantifiering. Den kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen 
och stringens i tolkningen av meningen motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten (Kvale, 
& Brinkmann, 2009, s.46). Skillnaden i förhållande till många andra metoder är att vid en 
intervju ges intervjuaren, genom sin direkta kontakt med sina intervjupersoner, möjlighet att 
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påverka hur det material som sedan ska analyseras faktiskt ser ut.  Förhoppningen är 
naturligtvis att intervjuarens frågor kan få intervjupersonen att tänka till och därigenom få ut 
så mycket information som möjligt (Ekengren & Hinnfors, 2014, s.83). Den kvalitativa 
intervjun kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det 
inte finns så många strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana 
intervjuformer måste många av metodbesluten fattas på platsen, under intervjun. Det kräver 
en hög färdighetsnivå hos intervjuaren, som måste ha kunskap om intervjuområdet och vara 
bekant med de metodologiska alternativen och även ha insikt om de teoretiska problem som 
är förbundna med att frambringa kunskap genom samtal (Kvale & Brinkmann, 2009, s.32). 
Frågorna ska i möjligaste mån locka ut så mycket som möjligt ur intervjupersonerna, utan att 
styra deras svar. Det krävs både öppna, introducerande frågor och mer slutna frågor med 
högre precision. Viktigt också att få intervjupersonen att känna sig avslappnad och bekväm 
(Ekengren & Hinnfors, 2014, s.84). Jag har arbetat med mina intervjufrågor (bilaga) för att 
försöka uppnå detta som kallas tratteknik, att börja med breda frågor för att sedan bli mer 
specifik i mina frågeställningar. Den miljö jag vill ha för mina intervjuer bör också vara lugn 
och utan störande moment. 
 
I min undersökning har jag valt att använda mig av ett strategiskt urval av intervjupersoner. 
De frågor jag har velat få svar på handlar om metoder att arbeta med åldrande kvinnoröster 
samt vilken utveckling mina intervjupersoner kan se för den åldrande kvinnorösten. Jag vill 
veta mer om praktiskt arbete, elevers egen övning samt hur de som körledare arbetar med 
åldrande sångare i pensionärskörer. De specifika frågorna finns i bilagan till min studie. Med 
mina intervjupersoner genomfördes sedan kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har haft en låg 
grad av standardisering och strukturering. Att jag valt en låg grad av strukturering beror på att 
jag velat ge intervjupersonerna utrymme att berätta fritt om sina erfarenheter i ämnet. Låg 
grad av standardisering valdes för att kunna ställa frågor i den ordning det var lämpligt, efter 
hur intervjun utformade sig i stunden hos respektive intervjuperson. Eftersom jag velat ställa 
så öppna frågor som möjligt så har jag lämnat utrymme för mina intervjupersoner att ganska 
fritt berätta runt mina forskningsfrågor. Mina intervjupersoner har inte fått några frågor i 
förväg utan endast fått veta att studien handlar om röst och åldrande. De har fått veta att 
intervjun väntas bli cirka 40 minuter. Tidsutrymmet gjorde att jag kände mig säker på att de 
intervjuade skulle hinna tänka över mina frågor utan stress. Själv är jag insatt i ämnet och har 
arbetat med de frågor som jag nu önskar närmare undersöka. Jag tycker med tanke på mitt 
yrkesliv som sångare att jag har en ganska hög färdighetsnivå för att utföra intervjuer i detta 
ämne. Något som Kvale & Brinkmann (2009) anser vara viktigt. 

4.2 Urval och genomförande 
Urvalet av intervjupersoner skedde genom personliga kontakter. Jag sökte efter tre 
sångpedagoger med lång erfarenhet som kunde tänka sig att ingå i min studie. Eftersom jag 
själv har ett brett kontaktnät så tillfrågades tre personer som jag kände sedan tidigare. De 
tillfrågade har alla tre gedigen erfarenhet av att arbeta med röster och de är eller har varit 
verksamma som sångare i många år. Alla dessa tre sångpedagoger är dessutom verksamma 
som körledare och två av dem har erfarenhet av att leda pensionärskörer. Den tredje 
intervjupersonen har erfarenhet av att leda blandad kör där flera deltagare är över sextio år, 
även om det inte är en renodlad pensionärskör. En förutsättning för att genomföra intervjuerna 
var att intervjupersonerna befann sig i samma geografiska område som jag själv, nämligen i 
Stockholmsområdet. Intervjupersonerna har samtliga en viss anknytning till mig, då vi i olika 
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sångsammanhang varit kollegor. Det var relativt bråttom att hitta tre mycket insatta personer i 
ämnet men valet kändes ändå självklart för mig. Eftersom jag hade denna förförståelse vad 
gäller mina intervjupersoner och deras bakgrund så visste jag att de alla troligen skulle vara 
intresserade av ämnet för mitt arbete. Valet att intervjua pedagoger som jag redan känner kan 
naturligtvis vara problematiskt och det skulle kunna påverka mitt resultat. Jag anser dock att 
fördelarna med detta val övervägde, då jag kunde vara helt säker på pedagogernas erfarenhet 
och kunskapsnivå vad gällde mina intervjufrågor.  
 
En förfrågan via mejl skickades till de pedagoger jag önskade träffa, där jag noggrant 
förklarade vad ämnet för intervjun var och skrev att de skulle komma att vara anonyma i sina 
intervjusvar. Jag berättade också att intervjun skulle spelas in på min iPhone för att sedan 
föras över till min dator för transkribering och bearbetning. De tre intervjupersonerna fick 
inga frågor i förväg och kunde alltså inte förbereda några svar. I förfrågan bad jag dem, i det 
fall de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, att själva bestämma en bra och lugn plats 
att träffas på och jag berättade att intervjun skulle ta max 45 minuter. Den uppskattade tiden 
visade sig sedan fungera bra och vara lagom tilltagen. Den första intervjun klockades till 
exakt 45 min och de senare två till 40 min. Troligen hade jag fått mera flyt i mitt intervjuande 
och var säkert själv mer strukturerad efter att ha genomfört den första intervjun. Två telefoner 
användes vid intervjuerna för att vara säker på att jag skulle få med mig mitt material även om 
något tekniskt problem skulle uppstå. Jag var noga med att direkt radera intervjun på min 
extratelefon när jag undersökt att ljudkvaliteten och resultatet på min huvudtelefon var 
fullgott. Allt för att inte mitt material skulle kunna hamna i fel händer. Alla intervjuer 
genomfördes i mars 2019. 

4.3 Etiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet har utarbetat fyra etiska krav för god forskningssed som forskare måste följa, 
vilket jag i mitt förfrågansmejl informerade mina intervjupersoner om. Jag tog även upp dessa 
krav när vi träffades för intervju. Kraven är: informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet 
innebär att forskaren ska informera deltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 
som gäller för deras deltagande. Deltagare ska upplysas om att det är frivilligt att delta och att 
de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Detta krav anser jag vara uppfyllt då jag 
alltså tydligt informerat mina intervjupersoner om deras helt frivilliga deltagande i min 
undersökning samt villkoren för deras deltagande.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke och om 
uppgiftslämnare är under 15 år ska förälder/vårdnadshavares samtycke inhämtas. I det här 
fallet var samtliga intervjupersoner vuxna så det behövdes inga extra samtycken. De som 
medverkar i en undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de skall delta. De ska också kunna avbryta sin medverkan utan att det innebär 
negativa följder för dem. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagare utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 
Beroendeförhållanden bör inte heller föreligga mellan forskaren och tilltänkta deltagare. Även 
om jag känner mina intervjupersoner så kan jag inte se att vi på något sätt har ett 
beroendeförhållande till varandra. 
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Konfidentialitetskravet innebär att all personal i forskningsprojekt som omfattar användning 
av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 
förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara 
personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor 
inte kan identifieras av utomstående. Mitt material har därför hanterats med stor varsamhet för 
att inte på något sätt kunna hamna i orätta händer och på så sätt spridas vidare. 
 
Nyttjandekravet till sist innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 
inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 
som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av den berörda. Jag har 
endast använt mitt material genom att hantera, transkribera och analysera det. Mina 
intervjupersoner har jag strävat efter att göra anonyma och de presenteras med fingerade 
namn. 

4.4 Presentation av intervjupersoner 
Alla tre tillfrågade sångpedagoger var positiva till min förfrågan och hade stort intresse för 
undersökningens ämne. Tider och platser för intervjuer bestämdes. Jag har i min text alltså 
låtit sångpedagogerna vara anonyma och jag har valt att kalla dem för Anita, Beata och Cesar. 
  
Anita inleder intervjun med att berätta om sin utbildning och yrkesliv, till och med dagen för 
min intervju. Anita är utbildad sångpedagog vid en svensk musikhögskola. Hon har arbetat 
som professionell korist i arton år och parallellt med detta arbetat som sångpedagog och 
körledare för flera körer med en blandad ålderssammansättning. Hon leder också en renodlad 
pensionärskör. Anita är certifierad coach för den metod som heter anti-aging och som rör den 
åldrande rösten. Denna metod har jag nämnt tidigare i min text och bakom metoden står alltså 
Elisabeth Bengtson-Opitz som arbetat som professor i sång och sångmetodik vid Universität 
der Künste i Berlin och vid Hochschule für Musik und Theater i Hamburg. Anita valde att 
träffas och göra intervjun i sitt hem, på en ledig stund mellan två lektioner med privatelever. 
 
Beata är utbildad sångpedagog vid en svensk musikhögskola. Hon är efter detta utbildad 
operasångerska, specialpedagog och talpedagog. Hennes nuvarande arbete är som 
övergripande specialpedagog vid en gymnasiesärskola i Stockholm där hon, som hon själv 
beskriver det, arbetar med ”både de elever som har stora svårigheter och de, som hon 
uttrycker det, är på gränsen till normalstörda”. Beata har arbetat som operasångerska i många 
år men hon har också ca 40 års erfarenhet av att som sångpedagog undervisa enskilt i sång 
och hon har lett körer i alla ålderskategorier från barnmusikproduktioner till pensionärskörer. 
I sin kyrkokör har hon en kvinna med som fyllt 90 år! Beata valde att göra intervjun en lugn 
eftermiddag på sitt arbetsrum i den skola där hon arbetar. 
 
Cesar är utbildad vid en svensk musikhögskola. Han började i musiklärarklassen men bytte 
över till den dåvarande sångsolistklassen. Efter detta gick Cesar på en operahögskola och 
arbetade sedan som operasångare under många år. Senare i livet blev det en 
sångpedagogutbildning på en musikhögskola och efter ytterligare några år ett slutförande av 
den tidigare påbörjade musiklärarutbildningen, som sedan avslutades med att han erhöll en 
lärarlegitimation. Cesar har gått hos många olika sångpedagoger själv, både kvinnliga och 
manliga lärare. Hans nuvarande arbete är som sångpedagog och musiklärare på det estetiska 
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programmet på en gymnasieskola och utöver detta arbetar han med privatelever i sång. Cesar 
har jobbat mycket med körledning och har själv startat två körer. Den andra kören leder han 
fortfarande och deltagarna i den kören är i blandade åldrar. Cesar berättar att han haft en 10-
årig pojke med under en tid och det finns medlemmar som nu är över 80 år. En kvinna på 85 
år har precis slutat på eget initiativ. Intervjun gjordes efter intervjupersonens önskemål i hans 
hem, då det var sportlov i skolan där han vanligtvis arbetar. 

5 Resultat  
I följande del presenteras intervjuerna som utgår från de tre frågor som valts för studiens 
syfte. Rubrikerna hänvisar till dessa frågeställningar.  

3.1  Den åldrande kvinnoröstens förändrade förutsättningar 
De tre intervjupersonerna är relativt samstämmiga om vilka ålderstecken som märks först i en 
röst. Cesar säger: ”Kroppen åldras ju, andningsmuskulaturen orkar inte riktigt och det går att 
märka på att tonen kan bli lite låg. Sångaren orkar inte riktigt hålla långa fraser och rösten 
börjar svaja lite”. Cesar beskriver att det kan uppfattas som att ”intonationen blir låg och den 
kärna som fanns i rösten tidigare kanske försvinner”. Beata nämner de rent hormonella saker 
som händer i kroppen vilka gör slemhinnorna torrare, sångaren tappar hållningen och sjunker 
ihop lite, vilket i sin tur påverkar andningen.  Beatas erfarenhet är att ”det då kan bli svårt att 
hålla i tonen muskulärt och den börjar svaja, vibratot ökar”. Beata och Cesar beskriver alltså 
här hur den den äldre sångarens fylogenes (biologiska och fysiska förutsättningar) med åren 
har ändrats.  
 
Beata har en egen ”teori” om att mäns kroppar i den äldre generationen tagits mer fysiskt i 
bruk under åren, vilket gör att muskulaturen i deras kroppar är mer tränad. Hon tror att det kan 
betyda att andningsmuskulaturen är mer alert. ”Det har burits och skottats och byggts, på ett 
mer traditionellt manligt vis”. Eftersom detta mönster nu håller på att förändras i vårt 
samhälle så tror Beata att ”på sikt kommer denna obalans mellan män och kvinnor att 
förändras”. Beatas teori gäller naturligtvis på ett helt individuellt plan. 
 
Beata berättar sedan om sin sångelev, tillika medlem i hennes kyrkokör. Hon är strax över 90 
år, sjunger förvånansvärt bra och har en enorm höjd fortfarande, dessutom är hon en klippa på 
att läsa noter. På min fråga om vad Beata tror detta kan bero på, att rösten hållit så länge och 
om Beata som pedagog anser att det är det viktigt att hålla kroppen i form för att rösten ska 
behålla sin kvalitet längre, svarar Beata att ”hennes sångelev är en extremt fysiskt aktiv 
människa”. ”Hon kommer farande till sånglektion med sin rollator och har då hunnit med ett 
antal ärenden tidigare på dagen”. Beata tror att hennes elev säkert har bra gener, men hon vet 
också att den här kvinnan har använt sin kropp under livet, fjällvandrat, gympat osv. Till detta 
har hon alltid varit igång och verkligen använt sin röst. Sjungit solo i kyrkan t.ex. ”Jag tror att 
det har jättestor betydelse hur man lever” säger Beata. Denna elevs fysiska förutsättningar 
kopplar jag som författare till den här studien till Vygotskijs teori om utvecklingsområden. 
Beatas äldre sångelev lever som individ i en dialektik mellan sin fylogenes, sociogenes och 
ontogenes. Hon har med sitt biologiska arv och sina fysiska förutsättningar (som med åren 
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ändrats), i det sociokulturella sammanhang som en kör utgör och i samspel med 
sångpedagogen Beata hela tiden kunnat utveckla nya färdigheter.    
 
Anita har samma tanke som Cesar om att problem med andningen kan uppkomma när 
lungvolymen minskar, men med en god andningsteknik anser hon att detta går att hantera. 
”Problem med att aktivera den nedre bukmuskulaturen kan leda till en hög andning, vilket kan 
ge upphov till en gäll och skrikig röstklang”, säger Anita. Hon tillägger att när slemhinnorna 
blir torrare blir de också stelare, vilket kan resultera i olika effekter. ”Det kan bli svårt att 
sjunga nyanser, svårigheter med pregnanta koloraturer, det kan bli problem med höjdtoner 
och med att expandera höjdtoner”. Anita tycker sig ha upplevt att sopraner som sjunger med 
huvudklang hela tiden och använder det vi kallar randregistret, det vill säga endast den 
yttersta randen på stämläpparna svänger, kan bli väldigt trötta i rösten. Anita menar att i det 
fallet går det att nå väldigt goda resultat med att låta en sådan röst träna sin bröströst för att få 
igång hela stämbandsmassan igen. Här har Anita som pedagog hittat ett verktyg i sin 
kulturella verktygslåda som fungerar och hjälper dessa sopraner vidare. Interaktionen med det 
musikaliska verket kommer för dessa sopraner att bli annorlunda på grund av ändrade 
förutsättningar men med hjälp av de verktyg som Anita använder sig av så får de hjälp att 
komma vidare med musiken. Hultbergs modell (2009) återgiven av Holgersson (2011) på 
sidan 8 i detta arbete kan här användas praktiskt på Anitas exempel. 
 
Cesar nämner samma anledning som Anita till att äldre röster ibland kan beskrivas som gälla 
och flacka. ”Om inte den låga bukandningen i kroppen finns där så blir det problem när jag 
vill att sångaren ska sjunga ut”. Han anser att när sångaren börjar pressa rösten på ett osunt 
och stödlöst vis så kan det låta gällt. Cesar tar även upp problem som uppstår när sångare 
försöker placera tonen i masken och samtidigt håller fast käken. Då anser han att det är fara 
för att tonen blir övertonsfattig och kan uppfattas som gäll och bräkig. 
 
Beata vill däremot inte säga att äldre kvinnliga röster blir gälla. Hon tror att ”det som 
definieras som en gäll klang i stället är resultat av ett slags överlevnad som den äldre sångaren 
tar till för att tygla ett med åren ökande vibrato”. Beata tror att det är ett ljud som skapas för 
att det ökande vibratot inte ska höras och då uppstår något som hon vill kalla en skarpare 
klang i rösten.  

3.2  Pedagogens arbete med den åldrande röstens kvalitet  
På frågorna om hur mina intervjupersoner jobbar praktiskt, vilka metoder de använder för att 
arbeta med de problem som uppstår under åldrandet och om de har någon speciell metod som 
verktyg för att stärka upp röster förebyggande svarar Cesar ”Ju äldre man blir desto viktigare 
är det att verkligen öva över hela registret, så långt upp och ner som eleven kan”. Cesar är 
tydlig med detta och att det är viktigt att använda hela rösten varje dag. Han berättar att han 
gör varje övning med sina sångare åtminstone till trestrukna c och även altar brukar kunna 
vara med på detta. Detta är verktyg som Cesar upplevt fungerar att använda för utveckling av 
sina sångare. Även med sin kör ägnar han god tid till övningar i början av repetitionen. Ibland 
pratar han mycket om hållning och andning med sin kör och försöker få alla att känna den 
djupa förankringen i kroppen, eftersom han märkt att ju äldre en sångare blir, desto svårare 
verkar det vara att få tag i den nedre raka bukmuskeln.  
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Beata tycker också att hållningen är mycket viktig, där hon anser att det handlar om att både 
män och kvinnor sjunker ihop. Det kan vara svårt med direkta instruktioner om att sträcka på 
sig anser hon. Problemet menar Beata är att om en person har en kropp som den redan tycker 
är trög och inte riktigt gör som personen vill, då blir en sådan instruktion knepig. Beata tycker 
att det är lättare att använda bilder i undervisningen. Hon säger åt sina elever att tänka och 
säga till exempel ”Har du sett där borta”? Då sker en rörelse och de sträcker ut överkroppen 
på ett naturligt sätt, säger Beata. Här fungerar hennes bildexempel som ett medierande 
intellektuellt/språkligt verktyg. Beata tycker också att hennes sångare ska jobba med hela sin 
kropp, att de använder armar och ben och inte bara står rakt upp och ner och sjunger.  
 
Beata har en metod som hon använder för att arbeta mot ett ökande vibrato. Då arbetar hon 
med hela kroppen, är noga med att ”hålla i tonen” och att aldrig släppa tanken på legatot. Hon 
anser det vanligt i den åldrande rösten att det blir svårt att hålla ”drive” mellan tonerna. ”Det 
blir lätt att sätta an den första tonen och sedan släppa stödet i kroppen innan sångaren går till 
nästa ton. Det resulterar i ett oskönt vibrato mellan tonerna”. Beata utvecklar vidare att 
”sångaren inte orkar hålla i tonen och märker sällan att den gör på det sättet”. Som pedagog, 
säger Beata, får jag då använda tydliga bilder. ”En bild kan vara att rita en linje på väggen och 
visa att du inte får släppa taget med fingret längs linjen, utan följa den hela tiden medan du 
sjunger”. Hon fortsätter med att förklara att ”fingret inte får tryckas mot linjen utan endast 
lugnt följa den”. Detta är, enligt mig, ett exempel på ett intellektuellt, och om eleven provar 
med ett finger, även fysiskt redskap som Beata använder för att förklara begreppet ”sjunga 
med rak ton” och begreppet legato. Beata fortsätter med att förklara att ”individer föds med 
olika stort vibrato, men det gäller att använda vibratot rätt”. Hon ger exemplet att en stor 
operascen tillåter ett större vibrato än ett litet rum, där ett för stort vibrato gör att du kan tappa 
känslan för tonarten.  
 
Cesar har en teori om att när vi åldras och speciellt kanske den sångare som tagit många 
sånglektioner under åren gärna försöker förstora klangen. ”Det blir överarbetat och svårt att 
hitta den naturliga, ursprungliga rösten. Vokalerna åker bakåt och det låter lite ihåligt, det 
finns ingen kärna i rösten”. Ibland säger han till eleven att sjunga lite fult och rått och han 
tycker att han den vägen kan locka fram något friskt och kärnfullt ur rösten. Med unga elever, 
tycker Cesar, att pedagogarbetet kan vara att locka fram och bygga en stor klang men med 
äldre elever anser han att det kan det vara precis tvärtom. ”Då får jag plocka ner klangen och 
leta efter det ursprungliga i rösten. Varje tioårsstreck, alltså 20, 30, 40 osv. innebär 
förändringar i rösten och det måste en sångare och pedagog vara observant på”. Det går då 
inte längre att göra som man alltid gjort utan det är dags att börja tänka på nya sätt anser 
Cesar. 
 
Cesar tror att ”många kvinnor vill sjunga väldigt fint och vackert hela tiden, de undviker att ta 
i och använda sin bröstklang”. Han brukar lyssna efter hur en person talar. Om hon talar med 
högt struphuvud och lite ovanpå tycker Cesar att han ser bilden av någon som vill verka ung 
genom att låta som en liten flicka. Cesar menar att detta med att ta i och använda hela rösten 
kan bli väldigt jobbigt och leda till en identifikationskris. ”Vem är jag nu?” Då tror Cesar att 
det för sångaren är enklare och tryggare att ligga kvar däruppe i någon slags bomullsmoln, 
utan någon verklig kärna i rösten. Han brukar jobba med att få eleven att sjunga rakare, mer 
direkt på tonen och att inte ludda in den. Resultatet brukar bli en renare och snyggare klang, 
enligt Cesar. Han beskriver också att det inte alltid är så att sångeleven uppskattar 
förändringen på samma sätt som han själv. Han menar att det för eleven kan kännas nytt och 
obekvämt. Cesar anser att en sångare under hela sitt sångarliv måste kunna ta till sig tips och 
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våga prova nytt, vilket han upplever att för många blir svårare med åren. Här måste, enligt 
mig, den enskilde eleven våga befinna sig i sin ZPD. Den proximala utvecklingszonen som 
Vygotskij myntat som begrepp för att lära sig något av en kunnigare person. Det gäller också 
att som lärare sätta ribban för inlärning hela tiden lite i överkant för vad eleven klarar av, för 
att de på så sätt ska nå ny kunskap. Cesar använder sig här av intellektuella redskap som kan 
hjälpa sångaren vidare. 
 
Anita arbetar sedan ett par år tillbaka med den metod för sångare som fått namnet anti-aging, 
vilken är omnämnd tidigare i min text. Anita kom i kontakt med metoden via Sensus 
studieförbund, som ordnade workshops för körledare med Elisabeth Bengtson-Opitz, som är 
den pedagog som arbetat fram metoden. Sensus ordnar dessa kurser för att hjälpa ledare för 
kyrkokörer att förstå hur de kan arbeta med äldre medlemmar i sina körer. Anita följer 
metoden och använder den på alla sina elever. Hon tycker att det inte spelar någon roll när 
man tar till sig den här, enligt Anita, sunda tekniken. Hon säger att hon kan använda den på en 
13-åring såväl som på en äldre person. ”Man kan börja arbeta redan med barn för det skadar 
inte att ha en hälsosam sångteknik från början”. Anita har här, enligt mig, en metod som 
fungerar som medierande verktyg för att hjälpa individer med olika fylogenes vidare genom 
sociogenes för att nå ontogenes. 
 
I metoden som här beskrivs i korthet, arbetar man, enligt Anita, med tre byggstenar, vilka är 
andning, vokaler och konsonanter. När det gäller andning så arbetar sångaren med alla 
muskler som involveras i andningen och ser till att få en costo-abdominal andning (buk-
sidoandning) för att komma bort från högandning. Anita beskriver att hon arbetar väldigt 
mycket med den nedre delen av den raka bukmuskeln. ”Dra in-Släpp ut”. ”Det är svårt för 
många att hitta den, de hamnar ofta för högt upp”, säger hon. För dem som är vältränade och 
har god kroppskännedom tycker hon att det är lättare att hitta. ”Vi pratar inte i bilder eller 
känslor, utan vi säger exakt vilken muskel som ska arbeta och förklarar momentet 
anatomiskt”. Hon säger att hon upplever det som en stor skillnad mot hur hon arbetat tidigare. 
Anita tillägger att ”det också är viktigt för stämläpparna att de får lagom med luft”. Då arbetar 
hon med dikter, ramsor och sånger tillsammans med eleverna. Enkla saker så att 
koncentrationen går till de olika kroppsdelarna, att göra rätt sak med musklerna.   
 
När det gäller vokalerna så finns i metoden ett utarbetat system att dela upp vokalerna i tre 
grupper berättar Anita. Det är avlånga vokaler A och Ä, där hon vill hjälpa eleven att hitta ett 
stort mellanrum mellan tungrygg och gom. Då arbetar hon med käken som hon anser att 
många människor spänner till och behöver träna på att öppna och släppa. Sedan är det 
trutvokaler, som är O,U,Y,Å och Ö. Där gäller det att få ut överläppen från övre tandraden, 
säger Anita. Hon tränar läppringmuskeln för att hjälpa eleven att få rörliga läppar. ”Många 
människor rör knappt munnen vad de än säger och behöver träna upp det”. Neutrala vokaler 
är I och E och de mår bra av att tungan är framåt, uppåt så att det blir ett utrymme bak i 
svalget, säger Anita. 
 
Konsonanterna delas upp i explosiva konsonanter, vilka är P, T, K, B, D, G, förklarar Anita. 
Resten av konsonanterna kallas flytande, för att det går att dra ut på dem, t.ex m-m-m eller v-
v-v, fortsätter hon. Ofta arbetar hon med olika övningar för läppar, tungspets och tungrygg 
med sina elever. Detta, säger Anita, är grunden och sedan finns det ett mer detaljerat 
utförande. Differentierad käköppning för vokalfärgning t.ex. Grundformerna för vokaler 
använder Anita i alla sina körer och hon tycker att det är fantastiskt utvecklande. Hon berättar 
också att medlemmar i pensionärskören som hon leder, själva säger att de nu tycker att de 
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sjunger bättre än någonsin i livet. ”Metoden är begriplig, det handlar inte om att känna på 
något särskilt vis, utan det handlar om att göra”.  
 
Hur är det med pedagogernas egna upplevelser av sångteknik under utbildningen då? Beata 
berättar att hon är extremt intresserad av teknik och att hon alltid varit det. Hon tror att det 
hänger samman med att hennes första sånglärare, enligt Beata, inte kunde undervisa i teknik. 
”Min första pedagog ville endast jobba över musiken och med interpretation”. Beata fick höra 
att hon inte skulle tänka så mycket, bara sjunga. När hon fick allt svårare saker att studera in 
så tog det till slut stopp och hon fick röstproblem. Beata säger att om det saknas bra förståelse 
för teknik kan det bli så att en sångerska redan i 35-årsåldern plötsligt sägs ha ”tappat sin 
höjd”. Beatas första lärare kunde, enligt mig, inte hjälpa Beata vidare sångligt. Det saknades 
kulturella verktyg för detta och ZPD kunde inte genomföras. Ibland menar Beata att ”det kan 
vara mer lärorikt för en sångare om det inte går så bra på en konsert, för då kan man analysera 
och tänka ut vad det berodde på att det inte fungerade”. Hon anser att ”för dem som bara 
flödar ut känslomässigt och sjunger på begåvning kan det ta tvärstopp en dag om en grundlig 
sångteknik saknas”. När det gäller unga röster arbetar Beata hellre med en sångare som har en 
mindre röst men teknisk koll, än en jätteröst som inte har en aning om vad den gör. 
Sammanfattningsvis säger Beata att ”ju äldre man blir, desto mer och bättre teknik måste man 
som sångare ha”. 
 
Cesar tror att det är viktigt att tidigt vara intresserad av sångteknik, vad som verkligen händer 
när vi sjunger. Han berättar om egna erfarenheter under sina första år på musikhögskola som 
ung. Cesar sjöng väldigt mycket på sin naturröst och det gick bra ganska länge, säger han. Att 
sjunga på det sättet tror han att en sångare kan göra som ung, ”det är okej att plocka lite här 
och där och det fungerar bra”. Efter ett antal år, beskriver Cesar, kommer personen till en viss 
ålder när det börjar bli jobbigt och personen får vissa problem med sin röst. Samtidigt kanske 
livet förändras på andra plan. Cesar exemplifierar med att det kan vara familj, barn och andra 
saker som tar upp energin. Då är hans erfarenhet att sångaren blir tvungen att börja fundera på 
riktigt över hur den egentligen gör när den sjunger? Cesar nämner exempel på sångare, 
tenoren Placido Domingo som vid 70 års ålder lade om sin röst till baryton och det gick 
utmärkt, samt tenoren Nicolai Gedda som enligt Cesar sjöng sina höjdtoner varje dag hela 
livet. Han menar att de sångarna är bevis på det här att ha drivkraften kvar för sång och 
lärande samt intresset för teknik och klang. ”En sångare behöver vara intresserad av 
sångteknik och behöver tycka att det är roligt att öva”. Det tycker Cesar själv fortfarande. 
Fylogenes, sociogenes och ontogenes är i dessa exempel sammanflätade på ett gynnsamt sätt, 
enligt mig och utveckling sker när dessa tre utvecklingsområden samspelar. 
 
Även Anita säger att hon fick en ytterst fragmentarisk teknikundervisning under sina studieår, 
vilket resulterade i röstproblem längre fram i sångaryrket. Hon säger sig ha fått stor hjälp av 
den metod hon använder i undervisningen idag. 
 
När det gäller frågan om elevernas självständiga övning så tycker Cesar att han ofta upplever 
att eleverna inte riktigt har en plan för hur den ska gå till. Han tycker att de inte riktigt kan 
förklara hur de övar när han frågar dem. Ofta tror Cesar att eleverna sitter med stämfiler på 
aktuell repertoar och nynnar med, på halvröst. Han brukar säga till eleverna att ”de ska 
använda hela rösten, inte stå och halvsjunga, annars kan de inte sjunga på riktigt”. På min 
fråga om hans bästa tips för att hålla rösten i trim så svarar Cesar att hans käpphäst är: 
”Använd inte för mycket luft”! Det är något han själv gjort i perioder och det har varit 
förödande anser han. Han demonstrerar för mig hur han andades in stort och sedan blev hela 
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andningen låst. Han beskriver hur det gör att lufttrycket blir för stort på stämbanden som 
sedan inte orkar arbeta på ett naturligt sätt. Cesar anser att det är viktigt att hitta det lilla 
naturliga luftflödet, precis som när vi talar. Han visar att det då går åt väldigt lite luft. Cesar 
vill göra sina yngre elever uppmärksamma på detta tidigt, eftersom han anser att ett felaktigt 
sätt att använda luften kan ge stora problem längre fram i livet. 
 
Eget övande är naturligtvis bra och utvecklande anser Beata. Hon är noga med att tillägga att 
”det är viktigt att inte skuldbelägga kvinnor i den här åldern om de inte hunnit öva hemma 
mellan sånglektionerna”. Beatas erfarenhet är att många äldre kvinnor har väldigt mycket 
omkring sig, barnbarn kanske och gamla föräldrar. Hon har upplevt att det snabba livstempot 
idag gör att många inte har ork för att öva sång, trots att de är i en för övrigt god kroppslig 
form. Då menar Beata att det gäller att hitta en bra balans, hon vill få sina elever att orka 
sjunga något litet varje dag. Hon har sett att i perioder kanske sånglektionen eller 
körrepetitionen är det enda en kvinnlig sångelev orkar med utöver yrke och familj. Beatas 
erfarenhet är att det kan vara den enda stunden som den här kvinnan har för sig själv under 
veckan. Hon tror att det då blir extra viktigt att kunna behålla sin röst länge och att få ha kvar 
sitt sociala sammanhang i kören. 
 
Anita hävdar att ”det är de elever som tar sig tid och övar hemma det är de som kommer 
någonstans”. Hon säger att det kan vara korta pass, 10 minuter. Anita säger till sina elever att 
utnyttja den lilla tid som finns. ”När du går nerför trappan kan du öva andningsteknik. Du kan 
stå vid ett övergångsställe och träna släpp in-släpp ut nedre delen av den raka bukmuskeln”. 
Själv tränar Anita andning när hon är ute och går. Hon uppmanar eleverna att ta ett par 
minuter bara och då ska de veta exakt vad de ska göra. Anita vill att de gör en övning för 
läpparna, en övning för käken, sjunger en sång eller läser en text på korrekt vis. Det kommer 
att ge resultat avslutar Anita. Att strukturera upp sitt självständiga övande till exempel med ett 
övningsschema kan, enligt mig, vara ett kulturellt verktyg som hjälper den enskilde sångaren 
vidare i utvecklingen. Läraren leder då eleven från dess aktuella utvecklingszon in i den 
proximala utvecklingszonen som sedan fortsätter i elevens självständiga övning. Först 
behöver personen mycket hjälp som sedan kan minskas och till slut upphöra. Processen kallas 
scaffolding (Säljö, 2015). 

3.3 Begränsningar och möjligheter 
Beata tror, när hon tittar på sin kör, att det är möjligt att sångarna stannar kvar och sjunger 
längre än för 10-15 år sedan. Hon anser att ”det är beroende av om personen känner att den får 
omvårdnaden, tiden och betydelsen”. Beata anser att det är viktigt att få känna som äldre att 
”Wow, de vill fortfarande att jag är med!”, att sångaren får känna sig synlig och känna att det 
gör skillnad att just jag kommer till kören. Beata tycker dock att någon absolut rättvisa inte 
finns och att krav på att få vara med i en kör trots minimal ansträngning att utvecklas inte 
fungerar. Det är viktigt att titta på sammanhangen menar Beata och ta alla människor på 
allvar. Hon beskriver det som att barnkör sjunger ingen i hela livet, en dag är det dags att ta 
klivet till ungdomskör och till slut hamna i seniorkör. ”Det gäller att hitta sitt sammanhang 
och att inte känna att det nya sammanhanget inte gills”. Beata vill få sångaren att förstå att det 
nya också fyller en viktig funktion. Hon anser att krav ska ställas och att en sångare alltid ska 
känna att den får utvecklas. Individen kan appropriera ny kunskap när den befinner sig i 
samspel med andra människor (Säljö 2015).  
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En möjlighet när rösten börjar få problem tycker Beata är att byta stämma, det vanliga är från 
sopran till alt. Det går inte alltid så lätt men med vana körsångare är det inget problem tycker 
hon. Beata anser att ”man ska vara ganska rak som körledare om det inte längre fungerar i 
stämman och om det går ut över övriga medlemmar”. Här använder Beata, enligt mig, ett 
ytterligare verktyg ur sin kulturella verktygslåda när hon använder stämbyte som en möjlig 
väg till utveckling, i detta fall för en hel grupp människor. Beata brukar gå runt och lyssna på 
sångarna under repetitionen och tycker att hon har bra uppfattning om hur alla sångare låter. 
Beata är extremt petig med tonhöjd men får också anpassa sig efter sångarnas dagsform. Vissa 
perioder när hon märker att sångarna är i god form då kan hon sjunga svåra saker a cappella 
med dem. Andra gånger får hon välja enklare repertoar och spara de svårare sångerna till ett 
annat tillfälle. ”Det ska kännas bra och roligt för alla”! Flertalet sångare i kören tar också 
lektioner för Beata och hon brukar erbjuda tider i samband med körrepetitionen så att det blir 
smidigt för sångarna. ”Om jag ska vara rättfram säger Beata så tycker jag att kvinnor har 
sämre status i många sammanhang och det gäller även sång”. ”Varför ödsla tid på en gammal 
kvinna som inte låter bra och har sjungit färdigt”?  Beata tycker tvärtom att ”det går att nå 
väldigt goda resultat med människor som är inställda på att utvecklas och som vill nå lite 
längre än de själva trodde var möjligt”. 
 
Anitas inställning är att ”i hennes körer ska en sångare kunna vara med så länge den vill”. 
Hon säger att hon arbetar på det sättet, så att detta ska vara möjligt. Hon säger också att hon 
ser stora möjligheter till vidareutveckling även för den som fyllt 50 år. Anitas åsikt är att 
”många människor sjunger på talang och på att allt fungerar, de behöver inte tänka så 
mycket”. Hon anser dock att när en sångare en dag tvingas att tänka efter, kanske vid 
begynnande röstproblem, då går det absolut att komma tillbaka till samma nivå eller kanske 
till och med sjunga ännu bättre än tidigare. ”För den som lär sig hantera rösten på ett 
hälsosamt sätt så behöver det inte finnas begränsningar”.  
 
Anitas åsikt är att det inte är någon bra lösning att flytta en sopran som får jobbigt med höjden 
till altstämman. Hon anser att en sopran är ovan vid altklangen och sopranen har inte heller 
den typen av röst. Hon tycker att det är bättre att hjälpa den sångaren att få tillbaka höjden 
igen. Anita menar att det absolut går att tekniskt hitta tillbaka. Hon drar parallellen med en 
idrottsman eller kvinna som aldrig skulle tro, om hen var löpare till exempel, att hen skulle 
kunna utföra uppgiften utan att träna. Anita anser att det är precis samma sak för en sångare. 
”Det handlar om att musklerna måste vara igång”. Hon beskriver att ”en sångare måste få rätt 
instruktion om hur musklerna ska användas men hennes erfarenhet är att den som har en 
vältränad kropp har också lite bättre kroppskontroll”. Anita menar att det då blir enklare att 
hitta rätt i kroppen. 
 
Min privata åsikt, säger Anita, är att professionella sångare kan ha lättare att ta till sig 
kunskap men det kan också vara så att de fastnar i ”Så här har jag alltid gjort och det har 
fungerat bra”. Anita fortsätter med att beskriva hur det plötsligt en dag kanske inte fungerar 
längre för sångaren men sångaren är oförmögen att ändra på något hos sig själv. Hon tror att 
detta också kan handla om en slags prestige. ”En sångare måste nästan kunna nollställa sig 
själv för att kunna ta till sig något nytt” säger Anita. Nu när pensionsåldern höjs även för 
professionella sångare så måste det erbjudas lektioner eller någon slags fortbildning för dessa 
sångare anser Anita. Hon avslutar med att säga att ”det som är fantastiskt med just körsång är 
ju att summan av delarna blir större än vad egentligen själva delarna är”. ”Är det någon som 
inte har så mycket röst kvar så gör det inte så mycket för det finns ju andra runtomkring”. 
Anita har i sina körer så många sångare att hela gruppen gör arbetet tillsammans.  
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Säljö (2015) nämner kommunikation som en grundpelare för lärande och genom 
kommunikation utvecklar vi former för samarbete. Människan kan alltså, enligt Vygotskij, 
appropriera ny kunskap när hen befinner sig i samspel med andra människor. 
 
Cesar tycker att det absolut går att prata om utveckling även efter fyllda 50 år. Han säger att 
”det är förvånande hur mycket som går att utveckla”. Cesar beskriver hur han arbetar mycket 
sångtekniskt med alla stämmor, utifrån en känsla eller utifrån att säga ”Lyft här, dra in där”. 
Han försöker få alla att gå in i samma klang, att hitta varandras klang och anpassa sig till 
varandra. Cesar upplever att det kanske inte kommer på en gång men om det är någon som 
haft problem så efter ett tag brukar det lösa sig. Han har märkt att personen brukar kunna 
anpassa sig mer och mer till de andra och hitta en annan klang. 
 
Till skillnad från Anita anser Cesar att han som körledare måste kunna avgöra om till exempel 
en förstasopran inte passar in i klangen hos övriga förstasopraner. Om han tycker att klangen 
är för tung jämfört med de andra i stämman så måste han kunna ta diskussionen om ett byte 
av stämma. Cesar menar att ”det kan vara en väldigt känslig fråga för en sångare och som 
ledare måste han tydligt kunna motivera ett stämbyte och då kunna tala om att det handlar om 
klangen och inget annat”. 
 
Cesar har träffat på otroligt duktiga amatörsångare, sådana som hela livet övat och tagit 
sånglektioner, kanske sjungit mycket i kör. Han menar att de sångarna naturligtvis har en bra 
teknik och en bra röstförmåga långt upp i åren. Sedan känner han professionella sångare som 
inte alls tycker om att öva. ”En sångare måste ha förmåga att ta till sig vad en pedagog säger 
och alla kan inte det”. Cesar tycker därför att det är svårt att svara på om en amatörröst eller 
en professionell röst håller längst. 
 
Att kunna använda sin röst och att sjunga i en kör långt upp i åldern är något som Cesar 
verkligen tror på. Han tycker att det känns mycket viktigt att som pedagog och körledare 
arbeta för just detta. Cesar har haft en kvinna i sin kör som är 85 år och som nu just har slutat. 
Han berättar att hon var väldigt ledsen över det. Under flera år har hon tvekat om hon skulle 
fortsätta och Cesar har uppmuntrat henne att vara kvar ett tag till. Hon har tagit lektioner hos 
Cesar och alltid hittat tillbaka till sin röst. Hon har alltså, enligt mig, förmått vara kvar i den 
proximala utvecklingszonen ända tills nu. Cesar tror, när hon till sist bestämde sig för att 
sluta, att det kan bero på dåligt självförtroende eller att hon upplevde sig som slutgiltigt för 
gammal. När hon lämnade kören berättade hon för Cesar hur oerhört bra och roligt det varit 
för henne att vara med. För henne har det varit en sådan livskvalitet att sjunga och det har 
givit henne så mycket energi och glädje. Hon tyckte att hon fått så mycket genom att vara 
med i kören. ”Det är också en viktig aspekt för mig att ta till mig och använda vidare i mitt 
sångpedagog- och körledararbete” avslutar Cesar.
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6 Diskussion 
Syftet med min studie har varit att få kunskap om hur en åldrande röst kan behålla sin kvalitet 
och vilka begränsningar och möjligheter som förändrade förutsättningar i rösten kan ge. Jag 
har i detta kapitel sammanfattat och analyserat mina intervjuer med sångpedagogerna. 
Diskussionskapitlet fortsätter med en metoddiskussion och avslutas med ett avsnitt med 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

När det gäller på vilket sätt de förändrade förutsättningarna kommer till uttryck hos den 
åldrande sångerskan gällande sångrösten, så var mina intervjupersoner samstämmiga i sina 
kommentarer. Individens fylogenes har förändrats. De har alla kunnat märka att när kroppen 
åldras så sker förändringar i muskulaturen. Intervjupersonerna talar om att de sett på sina 
sångare att det är lätt att tappa hållningen och sjunka ihop, vilket kan påverka andningen. 
Förändringar i hormonbalansen gör slemhinnorna torrare. Detta överensstämmer med Abitbol 
(1999) som tar upp problemen som kan följa med detta, såsom minskad röststyrka och 
minskat tonomfång. Svårigheter uppstår att hålla i tonen med stödmuskulaturen och rösten 
kan börja svaja när vibratot ökar. Anita tar upp den minskade lungvolymen som gör det 
svårare att sjunga långa sångfraser utan att andas. Hon nämner också problem med att aktivera 
den nedre bukmuskulaturen som kan leda till en högt placerad andning. Detta kan i sin tur ge 
upphov till en gäll och skrikig röstklang enligt Anita. Detta skriver även Bengtson-Opitz 
(2013) om i sin bok. Cesar tar också upp svårigheter med att hitta den låga bukandningen. Det 
ger problem när sångare ska sjunga ut lite starkare eftersom det då riskerar att bli en pressad 
och stödlös klang. Om sångaren dessutom använder ett falskt stöd genom att hålla fast käken 
och inte släpper av den, så riskerar rösten dessutom att låta övertonsfattig och kan beskrivas 
låta gäll. Beata anser att det som kallas gäll klang kan vara ett skapat ljud för att dölja det 
ökande vibratot i rösten. Att hålla fast, spänna käken och inte låta rösten vara fri. Detta 
stämmer väl överens med Lindblads (1992) beskrivning av att rösten blir klangfattigare, 
orsakat av att stämbandens elasticitet minskar. Även Schötz (2001) nämner den minskade 
elasticiteten i stämläpparna som upphov till en minskning av energi på högre frekvenser. När 
övertonerna inte längre hörs lika tydligt blir resultatet en större klanglöshet.  

Jag tolkar det som att det är av mycket stor vikt att vara uppmärksam på dessa ovan beskrivna 
ålderstecken i sångrösten och att ta itu med problemen så snart det finns anledning att 
misstänka att någon av dessa nämnda kvalitetsreduceringar är på väg att etablera sig hos en 
sångare. Sångaren måste göras medveten om hur kroppens muskler arbetar vid sång och 
aldrig sjunga på enbart entusiasm. Glädje och entusiasm är dock något positivt som verkligen 
kan sätta igång tröga muskler, så en kombination av detta och en god sångteknik är 
eftersträvansvärt. Den nedre raka bukmuskeln ska hållas aktiv eftersom den gör att sångaren 
kan behålla den låga andningen, som är en förutsättning för att rösten inte ska låta pressad. 
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Att hjälpa den åldrande rösten att behålla sin kvalitet är något som samtliga intervjupersoner 
funderat mycket över. ZPD måste fungera för individens utveckling. Anita, Beata och Cesar  
har allihop sångelever och kördeltagare som är i ålder för att detta ämne ska vara aktuellt att 
arbeta med. Att få vara kvar i sin kör och fortsätta sjunga tillsammans med vänner är som 
tidigare nämnts högt prioriterat i många människors liv. Den hälsoaspekt som Theorell (2009) 
beskriver, med utsöndring av det goda hormonet oxytocin som både dämpar oro och ökar 
sammanhållningen i en grupp, samt minskningen av stresshormonet kortisol är naturligtvis 
viktiga aspekter för en välmående kropp och psyke. Även Varkøy (1996) återger Platons 
beskrivning av musik, där han kallar musiken ett fortlöpande livsinnehåll. Geisler (2012) 
berättar om de folkbildningsidéer som präglat körsången i Sverige, där sång är något som kan 
påverka samhället i en positiv riktning. Det tycker jag är en god utgångspunkt för att ge 
körsången ett erkännande som en viktig samhällsfunktion. Mina intervjupersoner är också 
själva över 50 år och genom det så har de sina egna röster och sin egen röstutveckling som de 
kan relatera till. Vad Anita, Beata och Cesar dessutom har gemensamt är att de upplevt att den 
sångundervisning de själva fick under sin musikhögskoletid inte var tillräckligt teknikinriktad. 
De beskriver det som att de sjöng på sin ”naturröst” och en ”naturlig”, ”medfödd musikalitet”. 
Det fungerade bra under ett antal år men det räckte inte när repertoaren utökades och 
svårighetsgraden på det de som sångare förväntades leverera hela tiden höjdes. De har därför 
under åren och genom egna röstproblem byggt upp en kunskapsbank av kulturella verktyg. 
Det gäller både intellektuella/språkliga och fysiska artefakter, för röstutveckling av alla åldrar, 
från barnrösten till den åldrande rösten. Som jag tidigare konstaterat så är metodiklitteratur för 
åldrande röster inte lätt att hitta. Bengtson-Opitz (2013) har en särställning med sina böcker 
inom detta område. Detta gör också att pedagogers samlade kunskap när det gäller detta ämne 
är mycket viktig. 

Samtliga intervjuade kan sägas ha en viss metod eller vissa verktyg för röstutveckling, även 
om två av dem inte vill kalla det för metod utan mer ett sångtekniskt arbetssätt. Anita är den 
som säger sig följa en metod, anti-aging, utarbetad av Bengtson-Opitz (2013). Den innehåller 
tre byggstenar, vilka är andning, vokaler och konsonanter. Metoden använder inte bilder och 
känslor i någon större utsträckning utan går igenom anatomiskt exakt vilken eller vilka 
muskler som ska arbeta i ett visst moment. För att stämläpparna ska få lagom med luft så 
arbetar man också över talrösten, med dikter och ramsor. Sångeleven eller körsångaren ska ha 
en förståelse för sin röst och sin kropp och det underlättar med en god fysik, som oftast ger en 
god kroppskännedom. Beata anser också att det är viktigt att vara en aktiv människa och att 
arbeta metodiskt med stödmuskulatur och andning för att behålla röstkvalitet. Hon arbetar 
mycket med vibratot hos sina kvinnliga sångare. ”Aldrig släppa tanken på legatot i rösten och 
att inte släppa stödet mellan tonerna”. Till skillnad från Anita så arbetar Beata med imaginära 
bilder som medierande verktyg för att förklara tekniska moment. Hon använder också bilder 
till att hitta rörelser i en kanske med åldern mer trögstartad kropp. Cesar arbetar med att 
försöka hitta den naturliga, ursprungliga rösten hos den äldre sångaren. Många äldre sångare 
vill förstora sin klang, vilket Cesar försöker plocka ner. Han vill också få kvinnor att våga 
använda sin bröstklang och ibland sjunga lite fult och rått, för att den vägen hitta något friskt 
och kärnfullt i stämman. 

Jag tolkar det som att sångteknik måste utryckas och vara med på ett tidigt stadium i 
sångutbildningen. Unga sångare på musikhögskolenivå måste göras uppmärksamma på de 
förändringar i sångrösten som naturligt kommer att uppstå under deras yrkesliv. De behöver 
veta hur de ska arbeta med sin egen röst under perioder som privat kan vara pressande. Ska de 
även verka som pedagoger är det också viktigt att ha kunskap om den åldrande rösten, dess 
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förutsättningar och utveckling för att hjälpa även äldre röster vidare. De behöver vara 
medvetna om ZPD och medierande verktyg. Jag tolkar det som att de vanligaste röstproblem 
som uppstår i den åldrande kvinnorösten är ökat vibrato på grund av en slappare muskulatur 
och svårigheter med att hitta den nedre raka bukmuskeln, vilket påverkar andningen. En 
fasthållen käke tillsammans med förändringar i hormonbalansen som ger torrare slemhinnor 
kan reducera övertonerna i rösten och göra klangen låg i intonationen. Det är av största vikt 
att hålla igång rösten och kroppen, aldrig slå sig till ro om man vill utvecklas. Det är också 
upp till den enskilde individen att ta hand om sin röst och sin röstutveckling. En sångare 
måste också för att ta itu med röstliga problem på ett sätt kunna nollställa sig inför nytt 
lärande, för att inte gamla, felaktiga sätt att sjunga ska ta över. 

Elevens eget övande är viktigt, menar Anita som uppmanar sina sångare att ta korta pass varje 
dag. Hon vill då att de ska veta exakt vad de ska träna på så att ingen tid går bort till att 
fundera över detta. Anita uppmanar dem till att hålla igång andningstekniken vid fysisk 
aktivitet t.ex. Beata anser också att eget övande är utvecklande men hon anser att det aldrig 
får bli ett psykologiskt skuldbeläggande av den som inte hinner med. Hon pekar på den 
sociala biten av körsjungande som för många kvinnor är en väldigt stor del av livet. Detta är 
också något som Stenbäck (2001) och Zadig (2017) skriver om.  De är överens om att den 
gemenskap som växer fram i en kör, med allt socialt och roligt arbete runt omkring, blir för 
många en nödvändighet i en stressig tillvaro. Cesar upplever dock när det gäller övning att 
många elever inte riktigt vet hur de ska öva. Han uppmanar dem att använda hela rösten när 
de övar och aldrig stå och halvsjunga, för det ger väldigt lite för röstutvecklingen anser han. 

Att utvecklas som sångare även efter fyllda 50 är alltså mycket upp till den enskilde sångaren 
och dennes egen vilja, enligt mina intervjupersoner. Anita återvänder till att många sångare 
sjunger på ungdomlig talang tills det inte fungerar längre. Professionella sångare kan ha 
lättare att ta till sig kunskap men kan också fastna i gamla manér. Anita drar parallellen med 
en idrottsman som aldrig skulle utföra en uppgift utan att träna. Beata säger att det går att nå 
väldigt goda resultat med människor som är inställda på att utvecklas och nå lite längre än de 
själva trodde var möjligt. Cesar anser att en sångare måste kunna ta till sig vad en pedagog 
säger och att alla inte kan det. ”En sångare måste tycka om att öva”! Vygotskijs teori Zone of 
Proximal Development ZPD ger stöd för att tydliggöra detta. När en sångare befinner sig i en 
kultur där ett utökat kunskapskrav finns tillgängligt, till exempel en musiklektion med en 
erfaren lärare kan studenten utveckla sina kunskaper tack vare denna kultur där ett utökat 
kunskapsområde finns tillgängligt skriver Holgersson (2011). Att sätta målet hela tiden lite i 
överkant för sångaren kommer att leda till utveckling. Det är också tydligt att genom att hitta 
nya verktyg i den kulturella verktygslådan så kan nya sätt att göra musik uppstå. 

6.2 Metoddiskussion 

Att använda det sociokulturella perspektivet applicerat på kvalitativa intervjuer i min studie 
visade sig fungera på ett bra sätt. Att välja kvalitativa intervjuer i stället för att använda mig 
av en kvantitativ metod kändes från början självklart. En kvantitativ enkät hade till exempel 
gett mig väldigt kortfattade svar. Jag var inte heller ute efter att presentera kvantitativa mått i 
form av ett visst antal personer. Genom att använda halvstrukturerade intervjuer gav jag 
intervjupersonerna möjlighet att prata fritt och utveckla resonemang utifrån mina frågor. 
Möjligen kan min egen förförståelse i ämnet ha påverkat intervjupersonerna att svara på ett 
mer övergripande sätt eftersom jag snabbt förstod deras svar. De visste därmed att de inte 
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behövde förklara sina svar så detaljerat. Min förförståelse i ämnet kan också ha varit till 
fördel, då det kan ha gett intervjuerna ett större djup. Den gjorde troligen också intervjutiden 
mer effektiv. Jag hade säkert kunnat korta intervjuerna något, då 40-45 minuter ger ett stort 
material och transkriberingen kom att ta lång tid. Jag upplever att det kan vara svårt att 
avbryta intervjupersoner som kommer igång med att prata om ett ämne som de är extremt 
intresserade av. Inspelningen på min iPhone gav ett tydligt ljud som gjorde intervjuerna lätta 
att transkribera.  

Det sociokulturella perspektivet som teoretiska glasögon fann jag fungera väl. Vygotskijs 
proximala utvecklingszon var enkel att applicera på lärande i en sångsituation. Även den 
kulturpsykologiska modell som Holgersson (2011) presenterar och som jag infogat på sidan 8 
i denna uppsats var relevant för mitt uppsatsämne. När de individuella förutsättningarna hos 
en individ ändras så gör det att interaktionen med det musikaliska verket blir annorlunda. 
Individen får genom att hitta nya redskap i den kulturella verktygslådan hjälp att komma 
vidare i musiken. Genom nya kombinationer av musikkulturella verktyg kan nya uttryckssätt 
uppstå. 

Eventuellt hade jag också kunnat använda mig av fenomenologi som vetenskapligt perspektiv 
i min studie. ”Fenomenologin betraktar världen som en samling fenomen i stället för en 
dualistisk samling objektiva och subjektiva upplevelser” (Leijonhufvud, 2011, s.36). Jag 
tänkte då undersöka sångröstens åldrande via kroppen och rösten som fenomen. Synliggöra 
dessa fenomen och försöka hitta ett mönster i resultatet av undersökningen. Jag beslöt mig 
ändå för att välja det sociokulturella perspektivet eftersom jag fann det användbart för att 
tolka intervjuer om lärande, när det gäller sånglektion eller körrepetition.  

6.3 Vidare forskning 

Befolkningen åldras och antalet friska, pigga pensionärer växer i Sverige. Många har tid att 
lägga på sina intressen och vill ha ett rikt, socialt liv. Mina forskningsfrågor om den åldrande 
rösten, i detta fall kvinnorösten känns för mig relevanta. Jag tycker att jag av mina 
intervjupersoner fått en hel del intressanta svar och de har alla frikostigt delat med sig av tips 
på metoder och övningar för röstutveckling av äldre röster. Jag har också förstått hur viktig 
körgemenskapen är för många amatörsångare och att det är en stor hälsoaspekt förknippat 
med sång. Jag har personligen sett hur lite forskning och hur minimalt med litteratur det 
genom åren har getts ut angående kvinnors åldrande röster. Bengtson-Opitz (2013) två böcker 
är ännu ensamma i sin genre vad jag har kunnat se. Vad jag inte gått in på och som kan vara 
intressant och viktigt att titta mer på är olika typer av hormonbehandlingar och huruvida det i 
så fall gör någon skillnad för sångröstens bibehållande av kvalitet. En forskningsstudie på 
professionella röster sätter nu igång. Fackförbundet Symf och Göteborgsoperan har tagit 
initiativet tillsammans med Malmö Opera och Kungliga Operan under ledning av forskare vid 
Lunds universitet. Det är idag brist på kunskap och forskning om hur man kan förebygga och 
rehabilitera åldersrelaterade förändringar. En stor och viktig fråga som ligger mig, som snart 
pensionerad sångare efter ett underbart musikerliv, varmt om hjärtat. 
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Bilaga – Underlag för intervjuer  
Intervjupersonens bakgrund: 
Utbildning, yrkesliv 
 
 
Frågor som ligger till grund för intervjun: 
 
Dina upplevelser av åldrande i röster? 
 
 
Hur har du jobbat praktiskt med detta? 
 
 
Använder du någon speciell metod i din undervisning? 
 
 
Ser du någon skillnad på åldrande i rösten hos professionella sångare jämfört med amatörer? 
 
 
När bör man sätta in uppbyggnadsfasen för att få röster att hålla länge? 
 
 
Kan du se någon skillnad på hur länge röster håller idag jämfört med för tio år sedan? 
 
 
Stannar sångare längre i pensionärskörer idag än för tio år sedan? 
 
 
Vad anser du om ett stämbyte i kör när en sångare får problem med t.ex höjden? 
 
 
Elevers egna övning: Hur mycket ska man som pedagog uppmuntra till eget arbete hos elever 
och körsångare? Gör det någon skillnad? 
 
 
Är det viktigt att hålla kroppen i form för att rösten ska behålla sin kvalitet? 
 
 
Vilket är ditt enskilt bästa tips på röstövning för att behålla sångröstens kvalitet? 
 
 
 

 
 


