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Sammanfattning 
Syftet med studien grundar sig i en nyfikenhet i att jämföra sångtekniska aspekter mellan 
olika genrer, där jag har fokuserat på klassisk sång, folkmusik och Contemporary Commercial 
Music (CCM). I mitt kommande yrke som sångpedagog känns det ytterst relevant att ha 
kunskap i de olika sångtekniska element som skiljer genrer åt. Som sångare inom CCM har 
jag undersökt delvis hur det är att sjunga i nya genrer men även hur det är att vara nybörjare 
på nytt inom mitt huvudinstrument. För att kunna jämföra sångtekniken mellan genrerna har 
jag tagit lektioner och tillsammans med lärare valt ut lämpliga stycken, som varit både 
utmanande inom en ny genre men även passande för min bakgrund som sångare. Lektionerna 
har spelats in med både ljud och bild för att sedan undersökas vidare. Resultatet av mitt arbete 
visar att den grundläggande sångtekniken inom de olika genrerna var likvärdig, medan den 
specificerade sångteknikens klangideal berodde på hur jag justerade tungan, läpparna och 
struphuvudets positioner. Det allra viktigaste resultatet var dock att insikten i att det fysiska 
arbetet inte var det svåraste, utan det psykiska. Jag upptäckte under arbetets gång att det som 
hämmade mig inte var sångtekniska aspekter utan mitt eget mod och mitt självförtroende. 
Vidare leder arbetet till nya frågor kring hur jag som pedagog kan inviga mod och 
självförtroende hos de elever jag möter. 

 

Nyckelord: sångteknik, genre, andning, stöd, placering, klangbildning, artikulation, munhåla, 
CCM, klassisk sång, folkmusik, mod 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag har tagit sånglektioner regelbundet sedan jag var sexton år gammal och under åren har jag 
mött många olika lärare, som alla har undervisat på olika sätt. Under årens lopp har jag även 
mött olika sorters sångsammanhang – allt från pampig klassisk kyrkokör till storslagna 
uppsättningar av populärmusik. När jag började studera på Kungliga Musikhögskolan slog det 
mig att jag, trots flera års sångundervisning i bagaget, aldrig riktigt förstått vad det är som 
särskiljer olika genrer och hur jag upplever dessa skillnader medan jag sjunger. Jag är 
medveten om att jag justerar mina ”inställningar” i kroppen beroende på vilken genre eller stil 
jag skulle tänkas sjunga men utöver detta har jag litat på mitt gehör och min förmåga att 
härma ljud. Min förhoppning var att jag nu skulle kunna ta reda på hur jag går till väga för att 
hitta de karaktäristiska ljuden för valda genrer.  
 
I Sangeleven i fokus (2007) skriver Arder om skillnaden mellan grundläggande och 
specificerad sångteknik. Hon anser att den grundläggande sångtekniken är gemensam för alla 
genrer och nödvändig att lära sig för att bygga upp en stabil röst. Den specificerade 
sångtekniken är mer avancerad och kräver vidare övning för att behärska en särskild genre. I 
den specificerade sångtekniken finns fler faktorer att förhålla sig till och beror på att jag 
justerar tonbildning, betoning och mitt kroppsliga arbete (Arder, 2007). För att vidare utforska 
vad som är genrespecifikt och hur jag erfar dessa sångtekniska aspekter har jag valt att 
jämföra två genrer som är nya för mig, vilka är klassiskt och folkmusik. Jag har sedan tidigare 
erfarenhet av att sjunga inom populärmusikgenren och kommer att väva in det i min 
undersökning då jag är van vid de sångtekniska elementen och därför lättare kan jämföra med 
de nya genrerna. 

2 Litteraturöversikt 
Jag har utgått främst från Sangeleven i fokus (Arder, 2007) och Stora sångguiden (Zangger 
Borch, 2005) för det sångtekniska. Dessa böcker utgör ett bra komplement åt varandra då 
Arder skriver om mer grundläggande sångteknik åt det klassiska hållet och Zangger Borch 
verkar inom CCM på både grundläggande och specificerad nivå. Även Rösten (Lindblad, 
1992) har bidragit med fakta kring röstens anatomiska uppbyggnad och dess funktioner. 
Genom att läsa dessa tre böcker har jag fått en bredare förståelse för både röstens 
grundläggande funktioner men även de mer specificerade aspekterna. I Folkmusikboken (Ling 
& Ahlbäck, 1980) och Så blir det musik (Nordström, 1999) har jag funnit fakta kring de olika 
genretypiska karaktärsdragen. Det har undersökts om detta ämne tidigare på Kungl. 
Musikhögskolan, bland annat Genre och sångteknik (Alin, 2018), Samma instrument, olika 
sound (Schaffer, 2017) och Sjung din sång (Andersson, 2015). Alin (2018) och Schaffer 



2  

(2017) har undersökt hur det är att prova på en ny genre som verksam sångare inom CCM. 
Både tillvägagångssätt och resultat visar på många likheter mellan arbetena, t.ex. att det varit 
nödvändigt att återkomma till den grundläggande sångtekniken för att kunna lära en ny genre 
och att arbetet kan vara utmanande och psykiskt påfrestande. 

2.1 Genrebenämningar 
Klassisk musik är ett brett begrepp som innefattar västerländska romanser, opera, operett och 
konsertmusik (Nordström, 1999). Nordström skriver i Så blir det musik (1999) att den 
klassiska sångrösten ska låta ”vacker och kultiverad”. Under 1700- och 1800-talet 
uppkommer begreppet bel canto (italienska för vacker sång) vilket präglas av hög sångteknisk 
nivå och en ”vacker” klang (Brodin, 1975). Det förekommer allt från operor med storslagna 
orkestrar till mer mindre sättningar så som pianoackompanjerade romanser (Johansson, 2017). 
I det klassiska sångidealet är en akustisk artikulation att föredra, vilket i detta fall innebär att 
läppar, käke, tungan och kinderna minskar sin aktivitet till förmån för klangfärgen (Arder, 
2007). Detta för att sången förväntas höras över en orkester utan elektronisk förstärkning. 
Idealet för sången är raka tonansatser, riklig klang och god egalisering (Åstrand, 1979). God 
egalisering innebär här att jämna ut skillnaderna mellan röstregisterna och att skapa en sömlös 
övergång mellan bröst- och falsettregister. Mer om register i kapitel 2.3 Röstregister. För att 
åstadkomma en fri sångklang krävs avspänning i svalget. Detta kan nås genom att eftersträva 
en ”gäspkänsla”, dvs starten på en gäspning, vilket öppnar upp svalget, sänker struphuvudet 
och ger en god start för tonen att ljuda (Arder, 2007). Jag har under detta arbete fokuserat på 
sångtekniska övningar vars syfte är att öppna upp svalget och detta har applicerats på ett 
pianoackompanjerat romansstycke vid namn À Chloris komponerat 1913 av Reynaldo Hahn. 
Noterna till romansen är hämtade från en tryckning 1988. 

 
Den svenska folkmusiken uppstod ur det svenska folkets musik, ur den svenska landsbygdens 
arbetarsånger. Musiken hade en självklar roll i hemmet till dans och ute i arbetet och växte sig 
än starkare under 1700-talet som en motpol till den borgerliga klassiska musiken (Johnson, 
1980). Folkmusiken delas upp i kategorier så som ballad, vaggvisa, sång- och danslekar och 
locklåtar/vallvisor. I det här arbetet var det mest fokus på det sistnämnda, vars ursprung 
kommer från arbetet ute på fäbodarna. Sången från fäbodarna bland de äldsta arbetssångerna 
som förekommit i Sverige. Den uppstod hos kvinnorna som flyttade ut i fäbodarna från juni 
till september för att ta hand om djuren (Johnson, 1980). Klangidealet inom folkmusiken 
ligger nära talet, texten bär en ytterst viktig roll och omfånget i register är relativt lågt. 
Klangen är ljus och placeringen ligger långt fram i munhålan, ibland även nasalt. Sången 
smyckas gärna ut av små drillar eller ornament (Gunnarsson, 2006). Ofta bär sången även en 
stor del av det rytmiska och groovet, på svenska svänget (Linge, 2013) sitter i både 
artikulationen och fraseringen. Den sång som jag sjungit heter Likt fågelen i skogen (trad. från 
Gagnef), vilken kräver en lätthet i sångstämman och konsonanterna är ljudande.  
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Zangger Borch (2005) skriver i Den stora sångguiden om hur populärmusik uppstått som en 
blandning av afroamerikanska Call & Response och den engelska balladtraditionen, där 
sången var som en förlängning av talet. Syftet var från början att föra fram budskap och 
känslotillstånd men sedan dess har det utvecklats och blivit mer sångtekniskt avancerat 
Zangger Borch, 2005). Zangger Borch samlar rock-, pop-, och soulmusik under begreppet 
populärmusik medan jag hädanefter kommer att benämna det som Contemporary Commercial 
Music (CCM) vilket är ett samlingsord för de icke-klassiska genrerna som syftar på fler än 
t.ex. pop, rock och soul (LoVetri, 2008). Begreppet är alltså väldigt brett och innefattar fler 
genrer som även de har sina egna karaktäristiska drag. Inom CCM används ofta elektronisk 
förstärkning och detta ger sångaren mer frihet att nyttja teknik och effekter som annars skulle 
vara svåra att höra (Zangger Borch, 2005). Under arbetets gång har jag jobbat med material 
som jag känner till väl för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan mina valda genrer. 
All I ask (Adkins & Mars, 2015) är en pop/soulballad som kräver en god förankring i det som 
brukar benämnas som stöd (aktivatorn) och mycket stämbandsmassa som arbetar (TA). De 
röstfysiologiska begreppen förklarar jag i nästa avsnitt. 

2.2 Röstfysiologi  
Vår röst består av tre delar som tillsammans möjliggör för oss att prata och framställa olika 
ljud. På dessa finns en mängd olika benämningar och jag använder mig av begreppen 
aktivatorn, vibratorn och resonatorn (Arder, 2007). 

 Aktivatorn – röstens motor 
Ljud består av vibrationer i luften. En snabbare vibration leder till en högre tonhöjd och 
långsammare vibration leder till en lägre tonhöjd (Sadolin, 2006). I vår kropp är det 
stämbanden som när de möts skapar de svängningar/vibrationer som skapar vår sång och vårt 
tal. För att dessa vibrationer ska kunna uppstå krävs någonting som aktiverar det, vilket i detta 
fall är andning och muskulärt arbete i främst mage och rygg. Andningens primära uppgift är 
att syresätta blodet och transportera bort giftig koldioxid och den sekundära uppgiften är att 
tillgodose kroppen med energi vid ljudbildning (Arder, 2007). När det gäller andning finns 
det tre olika sorter, beroende på vilka muskler som är aktiva. Dessa tre är: 

- Clavikulär andning. Denna andning sitter högt upp i bröstkorgen och leder till att både 
skulderbladen och axlarna höjs. Detta är inte optimalt för att sjunga i.   

- Costal andning. Andningen sker längre ned i bröstkorgen och vidgar denna. 

- Abdominal andning. Genom att ”andas med magen” vidgas både bröstkorgen och 
nedre delen av magen.  

En kombination av costal- och abdominal andning är att föredra inom sångteknik (Arder, 
2007). 
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De primära andningsmusklerna är diafragman och yttre intercostalmusklerna, vilka vid 
inandning vidgar sig och ger plats åt luften. Diafragman dras nedåt och luften sugs in i 
lungorna (Arder, 2007). Ljudet uppstår när luften från lungorna passerar struphuvudet och i 
och med detta sätter stämbanden i vibration (Lindblad, 1996). För att kunna hålla en ton 
behövs ett jämt flöde av luft och ett balanserat tryck. De primära utandningsmusklerna består 
av de raka magmusklerna, som fäster i revbenen ned till blygdbenet, de yttre sneda 
bukmusklerna, vilka går från revbenen till höftbenen. I nästföljande skikt finns de inre sneda 
magmusklerna, som går från kanten på revbenen till blygdbenet. I det innersta skiktet sitter de 
tvärgående magmusklerna. I ryggen sitter breda ryggmuskeln, vilken hjälper till att vidga 
revbenen och fyrkantiga ländryggsmuskeln, vilka tippar bäckenet och svankar ryggen. När vi 
andas ut återgår intercostalmusklerna och diafragman till sitt ursprungsläge (Arder, 2007). 
Med begreppet stöd menas inom sångteknik att bibehålla inandningsmusklernas aktivitet 
under utandningsfasen. Genom att aktivera både diafragman och bukmuskulaturen under hela 
utandningen går det att kontrollera och styra luftflödet (Lindblad, 1992). 
 

 Vibratorn – röstens producent 
Vibratorn är en beskrivning av struphuvudet. Den är fäst på den översta delen av luftröret och 
består av fem brosk – sköldbrosket, ringbrosket, struplocket och två pyramidbrosk (kallas 
även för kannbrosk). Dessa fem brosk binds samman av bindväv och membran. Vi har två 
inre strupmembran; det första förbinder sköldbrosket, ringbrosket och pyramidbrosket och det 
är delar av detta membran som utgör våra stämband (även kallat stämläppar). Det andra 
strupmembranet förbinder sköldbrosket och pyramidbrosken med struplocket. Underkanten av 
detta membran ligger ovanför stämbanden och utgör den större delen av våra falska 
stämläppar. Struphuvudet förbinder luftröret och svalget och är således en passage för luften 
som vi andas in. När vi sedan andas ut luften kan vi med hjälp av den få stämbanden att 
vibrera och ljud att uppstå (Arder, 2007). Luften tvingas passera en avsmalning i luftröret där 
stämbanden sitter, vilket leder till att det skapas ett undertryck och stämbanden sugs ihop. 
Detta kallas för slutenfas. Under slutenfasen bromsas luften upp och trycket ökar under 
stämbanden vilket leder till att stämbanden säras på. Den tid då stämbanden är öppna kallas 
således för öppenfas. Denna upprepade process när luften först får flöda och sedan hejdas 
genom att stämbanden möts skapar vibrationer som kallas för ljudvåg. Snabbare svängningar 
leder till en högre tonhöjd och långsammare svängningar leder till en lägre tonhöjd (Sadolin, 
2006). 
 
I den inre strupmuskulaturen hittar vi även sköldbrosk-pyramidbroskmuskeln som i sin tur 
består av två viktiga muskler när det gäller sångteknik, nämligen cricoarytenoidmuskeln (CT) 
och thyroarytenoidmuskeln (TA). Det är denna muskelmassa som utgör våra stämband.  
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Figur 1 – Strupens membran, brosk och muskler sett ovanifrån. (Bild H. Gunnars) 
 
Cricoarytenoidmuskeln (CT) kallas den kallas den yttre spännaren. När den drar sig 
samman och spänns blir den lång och slank. I dess aktiva läge är det endast den yttersta 
kanten av stämbanden som arbetar (Arder, 2007). I ett falsettregister är det främst CT som 
arbetar och mindre stämbandsmassa är aktiv. 

Thyroarytenoidmuskeln (TA), CT:s antagonist, består av ett yttre hölje (externus) och en 
inre del (internus) och kallas den inre spännaren. Den inre delen av TA kallas även för 
vokalismuskeln och utgör den muskulösa delen av stämbanden. När vokalismuskeln aktiveras 
och dras samman blir den kortare och tjockare och stämbanden vibrerar med en större massa 
(Arder, 2007).  
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Tonhöjdsregleringen beror i första hand på längden på stämbanden och mängden massa som 
arbetar men även andra faktorer så som lufttryck spelar in. Mellan den yttre och den inre 
spännaren sker ett antagonistiskt samarbete med den bakre ringbrosk-pyramidmuskeln som 
kallas för sträckaren. För att stämläpparna ska kunna båda spännas ut och bli tunnare men 
även bli tjockare och jobba med mer massa jobbar dessa tre för att uppnå önskad 
spänningsbalans (Arder, 2007). 

 Resonatorn – röstens resonanslåda 
När luften väl passerat struphuvudet och stämbanden har satts i svängning uppstår ljud. När 
detta sker uppstår primärtonen med övertoner, vilka fortplantar sig och sprider sig vidare upp 
genom ansatsröret. När tonen når resonatorn, kommer vissa av dessa övertoner att förstärkas 
och skapa formanter, ett par övertoner som klingar starkare än resten. Dessa formanter är 
unika för varje individ och de är vad som gör att vår egen röst låter precis som den gör (Arder, 
2007). Resonatorn består av ansatsröret, som i sin tur består av struphuvudet, svalget, mun- 
och näshålan.  
 
Struphuvudet, som kanske främst förknippas med vibratorn, har även hålrum som kan ge 
resonans och är därför även del av resonatorn. Struphuvudets resonanshålor delas in i tre 
delar; det översta – det viktigaste resonansrummet, det mellersta – vari primärtonen och dess 
övertoner uppstår och det nedersta. 
 
Svalget är det resonansrum som sträcker sig från strupen via munhålan till näshålan. Även 
denna delas in i tre delar; strup-, mun- och nässvalget. I svalget finns tungan, vars position är 
väldigt viktig för en god sångteknik. För att bibehålla ett öppet svalg är det viktigt att 
tungroten inte blockerar halsen eftersom detta kan leda till spänningar. 
 
Munhålan är föränderlig och går att påverka genom att vi justerar läppar, käke, gomsegel och 
tunga. Allt vi ”ändrar om” i munhålan kommer att leda till att klangfärgen blir annorlunda. 
Om gomseglet är sänkt kommer ljudet att placeras i näshålan, vilket leder till en nasal och 
stängd klang. Om gomseglet istället är höjt så stängs vägen till nästan och klangen blir oral 
och mer övertonsrik. Även tungans position spelar stor roll för hur klangen låter. Beroende på 
hur den placeras kan den antingen låta luften flöda fritt eller hämma den att ljuda.  
 
Näshålan är ansatsrörets översta del. Den består av två fuktiga hålrum som skiljs åt av en 
benplatta. Dessa hålrum är inte optimala för resonans i sig men de går att använda som tillägg 
till de andra resonansrummen (Arder, 2007).  
 

2.3 Röstregister 
Med register menas i sångteknik en samling toner som klingar liknande med hjälp av samma 
muskelarbete. De två främsta kallas för randregister och fullregister. Tonhöjden stiger när 
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stämbanden blir längre och slankare vilket ökar spänningen. I högre lägen, randregister, är det 
en liten massa i ytterkanten av stämbanden (CT) som arbetar och vokalismuskeln är 
avslappnad. I detta register är öppenfasen längre i jämförelse med slutenfasen. I lägre lägen, 
fullregister, svänger stämbanden i hela sin massa (TA) och har en längre slutenfas och kortare 
öppenfas i jämförelse om mindre massa skulle arbeta (Arder, 2007). 
 
Zangger Borch (2005) kallar dessa två register bröstregister (fullregister enl. Arder) och 
falsettregister (randregister enl. Arder) vilka är vanligare benämningar inom CCM. Att tala 
om register kan vara förvirrande då de har väldigt många olika namn, när det egentligen 
handlar om just dessa två registerlägen. Benämningar som förekommer är bland annat speech 
level singing, bröströst, falsettregister, modalregister, talregister, fullröstregister, halvröst, 
huvudklang, mixed voice, light register, register 1 & 2 och mixklang (Zangger Borch, 2005). 
De begrepp som jag kommer att använda är bröst- och falsettregister. 
 
Bröstregistret är vårt naturliga talregister och hur kraftfull den ljuder beror på hur mycket 
stämbandsmassa som används vid fonation. Detta styrs av mängden kraft (lufttryck) som 
frambringas (Zangger Borch, 2005). Falsettregistret träder i kraft när vokalismuskeln inte 
längre mäktar med att hålla emot den kraft som drar ut på stämbanden. Då tar istället den 
övre, yttersta kanten på stämbanden över och kommer att vibrera och sträckas ut (Zangger 
Borch, 2005). 

2.4 Syfte  
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag själv som sångare upplever sångtekniska 
likheter och skillnader mellan att sjunga i olika genrer.  

Jag är medveten om att både vad jag själv erfar och vad jag observerar kommer att vara 
subjektivt, i och med att jag kommer att göra egna tolkningar utifrån min egen kunskap och 
mina egna upplevelser – men jag tror ändå att detta kommer att vara gynnsamt för mig även 
som pedagog i mitt möte med elever.  
Frågor som jag hoppas att jag kommer att få svar på är: 

- Hur upplevs likheter och skillnader när jag som sångare åstadkommer de olika 
karaktäristiska ljuden för mina valda genrer klassisk sång (romans), sång ur 
folkmusiktradition (fäbodsång) och CCM (pop-ballad)?  

- Hur upplever jag att utforska en ny sånggenre, att vara nybörjare på nytt?  
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3 Teori 
Under arbetets gång har det varit viktigt att synliggöra både mina styrkor och svagheter – 
detta för att med lärarnas hjälp stärka både sångrösten och självförtroendet. Fokus har legat på 
min utvecklingsprocess och hur jag med hjälp av mina lärare kan vidga min förståelse och 
kunskap, vilket jag presenterar här nedan. Vidare visade det sig vara en stor utmaning i att 
kämpa med ett sviktande självförtroende och bristande mod, varvid jag fick möta mina 
gränser på ett annat sätt än det sångmässiga.  
 

3.1 Proximala utvecklingszonen 
Genom att observera och observeras av någon mer kunnig än jag själv går det att lösa problem 
som uppstått i min arbetsprocess. Vi har möjlighet att appropriera kunskap från de människor 
vi möter och därefter utveckla den utifrån vår egen erfarenhet och tidigare kunskap (Säljö, 
2014) och detta definieras som den proximala utvecklingszonen (Vygotskiy, 1978). Den 
proximala utvecklingszonen handlar om att synliggöra vad som går att åstadkomma på egen 
hand och vad som kan utvecklas med vägledning från någon med mer erfarenhet (Hwang & 
Nilsson, 2011). Säljö beskriver att Vygotsky menar på att samspelet mästar-lärling ger 
lärlingen möjlighet att utveckla och vidga både sitt tänkande och sin kapacitet för lärande 
(Säljö, 2014). En viktig aspekt är att ha en person i rummet som är kunnigare än en själv, en 
more knowledgeable other (MKO) som kan hjälpa en att synliggöra vad går att åstadkomma 
med rätt hjälp och vilka problem som kan lösas med hjälp av en MKO (Vygotsky, 1978). 
Mästar-lärlingsystemet uppstod under medeltiden och innebar en reglering av lärandet genom 
att kunskapen separerades från familjelivet. För att skaffa adekvat kunskap med specialiserade 
färdigheter krävdes att lärlingen kom i kontakt med en yrkesgemenskap. Detta för att lära sig 
hantera både fysiska och intellektuella redskap inom valda yrke (Säljö, 2014). 

3.2 Mod att våga  
Psykologen och författaren May (2005) skriver i Modet att skapa om skapandeprocessens 
olika steg. Det första steget i en skapandeprocess är mötet, där May även lyfter vikten av ett 
engagemang i mötet. Det är enligt honom detta som särskiljer hobbyentusiaster från 
verksamma yrkespersoner. Hur pass engagerade vi är i mötet med vad vi förväntas sjunga, 
spela eller måla av i vår skapandeprocess kommer att leda till mer angelägenhet. En högre 
grad entusiasm eller intresse leder till ett ökat medvetande, vilket enligt May kännetecknar ett 
äkta skapande. Mötet sker alltid mellan två olika poler, där den ena är den subjektiva 
människan och den andra är världen. Han menar på att en skapande person alltid återspeglar 
sin omvärld och att det därför inte går att kalla skapandet en subjektiv process utan den är 
alltid en del av världen runtomkring.  
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May (2005) tar även upp fenomenet att kreativitet kräver gränser och att vårt skapande 
uppstår ur kampen med och mot det som begränsar oss. Utan att medvetandegöra våra 
begränsningar kan vi inte kämpa mot möjligheterna som ligger bortom dem. Författaren själv 
uttrycker det på följande vis: ”Mötet med gränser visar sig i själva verket vidga människans 
personlighet. Gränser och expansion går sålunda hand i hand.” (May, 2005 s. 108). 

4 Metod 
Jag har under arbetets gång tagit fyra lektioner i klassisk sång, fyra i folkmusik och fyra i 
CCM i nämnda ordning. I samråd med de olika lärarna har jag valt ut lämpligt material att 
arbeta med och utifrån de olika musikstyckena har jag sedan jämfört genrerna med varandra 
för att se om och hur jag upplevt nån skillnad i sångteknik. Genom att föra loggbok, ta 
ljudinspelningar och filma under arbetets gång var min förhoppning att jag skulle kunna både 
se och höra både skillnader och utveckling. Mina anteckningar i loggboken och mina ljud-och 
bildupptagningar fungerade som mitt underlag för analys.  
 

4.1 Ljud- och bildupptagning  
Jag har spelat in mina sånglektioner och övningstimmar. Ljudupptagningen har jag gjort med 
en Zoom H4n Handy Recorder och videoinspelningarna har jag gjort antingen med min 
iPhone eller med min iPad. Detta för att senare i arbetsprocessen kunna gå tillbaka för att 
analysera och jämföra hur det har låtit och sett ut i början gentemot i slutet av 
arbetsprocessen. Jag upplevde att det kan vara svårt att hinna analysera och tänka igenom 
arbetet under lektionstid när jag samtidigt får instruktioner från läraren. Därför har jag 
återkommit till inspelningarna för att mer noggrant iakttaga vad jag har gjort under lektionen 
eller övningspasset. I Det värderande ögat beskriver Bjørndal (2005) hur videoinspelningar 
har visat sig vara en mycket effektiv hjälp för att bredda sin självkännedom. Genom att se sig 
själv utifrån andras perspektiv finns det även möjlighet att själv vara observatör. Under en 
tioveckorsperiod filmades både lektioner övningspass och dessa har legat till grund för senare 
analys. Totalt filmades 17 övningspass vilka var mellan 30–90 minuter långa samt fyra 
lektioner i klassisk sång, fyra lektioner i folkmusik och fyra lektioner i CCM, alla på 30 
minuter vardera. De ljudupptagningar som finns bifogade till detta arbete är från ett 
övningstillfälle och inspelade utan mikrofon eller annan förstärkning. 

4.2 Loggbok  

Loggboksfrågorna såg jag som en stomme för kontinuerlig uppföljning och jag hoppades att 
de skulle att öppna upp för reflektion under arbetets gång.  
I Det värderande ögat (2005) skriver Bjørndal om stukturer för att utforma loggboksfrågor på 
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ett enkelt sätt för att synliggöra mönster och resultat under arbetet. Frågorna som jag utgår 
från är dessa: 

- Vad hade jag planerat att göra? 
- Vad har jag gjort? 
- Vad gick bra? 
- Vad gick dåligt?  
- Andra tankar som uppstod under arbetet.  
- Tankar som uppstod vid genomlyssning av ljudupptagning 

 
Bjørndal (2005) skriver även om hur utövarens tidigare ämneskunskap blir av stor betydelse i 
den egna observationen kring det fortsatta lärandet. Genom att nyttja min tidigare kunskap 
kan jag rikta min uppmärksamhet på ett sätt som möjliggör att koppla samman teori och 
praktik. Bjørndal (2005) menar att bra observationer måste skilja mellan kontextuella faktorer, 
beskrivning av vad som faktiskt har ägt rum, tolkning av vad jag observerar och bedömning 
av vad jag observerat. 

5 Resultat 
Det resultat som jag såg och hörde i mina ljud- och videoinspelningar har jag vävt samman 
med mina tankar som väckts när jag skrivit i min loggbok under arbetets gång. Jag har delat 
upp resultatet efter genre. 

5.1 Klassisk sång  
Något som går att notera tidigt i arbetet var det mentala arbetet, där noterades att det största 
hindret inte var att lära in en ny sångteknik, även om det i sig var svårt. Det största motståndet 
var mitt eget sviktande mod. Det var i början svårt att hänge mig åt den nya genren för att jag 
helt enkelt inte vågade och det kändes läskigt och naket på ett sätt som var väldigt 
främmande. Det märktes att klassisk sång kräver en sångteknik långt från det ideal som jag 
tidigare jobbat med och det var svårt att ställa om. De senaste åren av sångundervisning har 
jag jobbat mycket med sound och effekter ”ovanpå” min sång, något som är vanligare inom 
CCM än inom klassisk sång. Sedan jag lärt mig min grundläggande sångteknik har jag vidare 
jobbat med de genretypiska dragen för CCM och detta krockade med vad som var specifikt 
för det klassiska klangidealet. Jag kom på mig själv att lägga band på mig även när jag stod 
ensam i ett övningsrum och gjorde de övningar som jag fått av min lärare. Trots många års 
röstträning så upplevdes rösten som instabil, vilket var hämmande för vidareutvecklingen. Det 
var främst under lektionerna med läraren som jag kände att jag kunde satsa. Detta berodde 
delvis på att det under handledning var lättare att våga sjunga utan att vara rädd att göra fel 
och orsaka skador men även för att läraren uppmuntrade mig att bara sjunga utan att lägga 
någon värdering i hur det lät. Under den tredje lektionen var det som om något lossnade och 
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det kändes helt fantastiskt att bara låten kroppen vara fri. Min lärare uttryckte det fint med 
orden ”Du sjunger inte, det sjunger i dig” – vilket var precis rätt ord för mig att beskriva 
upplevelsen. Detta ingav en känsla att fortsätta sträva efter i arbetet, när det fanns en 
förnimmelse av hur det ”ska kännas” när det väl blivit rätt.  
 
En annan iakttagelse som gjordes under de klassiska övningstimmarna på egen hand var rent 
fysiskt, att rösten snabbt upplevdes som trött, ett problem som annars inte brukar uppstå. Jag 
misstänkte att jag inte gjorde helt rätt men hade svårt att på egen hand ta reda på vad 
problemet var. Det kändes som att spänningen satt kring struphuvudet och att det hade hamnat 
i en ovan position. När stycket À Chloris sjöngs under lektionstid, med anvisningar från 
läraren, uppkom inte dessa spänningar över huvud taget. Detta efter att jag fått övningar vars 
syfte är att sänka struphuvudet och öppna upp svalget, något som jag hade svårt att hitta in i 
på egen hand. För att hitta till denna inställning bör en s.k. ”gäspkänsla” eftersträvas, dvs 
starten på en gäspning Detta leder till att svalget öppnas upp, struphuvudet blir lägre och 
mjuka gommen höjs och sångklangen får flöda friare (Arder, 2007).  
 
En annan observation som gjordes var att när jag sjöng de övningar som jag fått av läraren var 
att de var gynnsamma även för det material som jag sjungit tidigare i min utbildning, inom 
CCM. De gav en lätthet i rösten som i sin tur ledde till mer flexibilitet och möjligheten att 
växla fritt mellan registerna. Under de klassiska lektionerna och övningspassen uppdagades 
det även att det krävdes en mer avslappnad käke, vilket ledde till insikten hur pass spänd 
käken måste vara i vanliga fall när det inte uppmärksammas på samma sätt. 

5.2 Folkmusik 
När jag påbörjade mitt arbete med folkmusikgenren hade jag redan hunnit ha ett par lektioner 
i det klassiska och var lite bättre förberedd på hur jag skulle kunna tänkas känna i en ny genre. 
Upplevelsen i denna genre var snarlik – det kändes svårt att sjunga ut. Det handlade inte om 
oförståelse för vad som förväntades eller vad läraren ville åstadkomma, utan det var bara svårt 
att koppla till mitt eget musicerande och bara göra. 
 
Något som var väldigt ovant som jag fick jobba mycket med var att få mina konsonanter 
ljudande. Mycket av artikulationen och svänget sitter i konsonanterna i folkmusiken men det 
var för mig helt främmande (och skrämmande!) då det är långt från det klangideal som jag är 
van att jobba med. Placeringen av konsonanter var en av de svåraste aspekterna att jobba med 
inom folkmusiken och det krävdes mycket för att kunna växla om. Den sång som jag främst 
har jobbat med är Likt fågelen i skogen (trad. från Gagnef). Under mina lektioner i folkmusik 
märktes det även att jag har en väldigt inbiten vana i att skjuta fram min käke, vilket 
hämmade mig i och med att det bildade spänningar både i munhålan och längre ned kring 
struphuvudet. Detta hade jag inte lagt märke till tidigare då det inte ställts samma krav på en 
sådan frihet i rösten. Det har gått att dölja det eftersom jag ofta sjungit med mikrofon, och inte 
haft ett lika stort behov av en övertonsrik klang. Med hjälp av en spegel gick det att se både 
hur spänningarna i käken såg ut när sången framfördes slentrianmässigt och även hur det 
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skulle se ut för att minska på spänningarna.  
 
Både inom folkmusiken och det klassiska krävdes det att tänka om även gällande frasering 
och riktning, jag har för vana att frasera av på ett annat sätt i och med att jag oftast sjunger 
med mikrofon och den tar upp de olika ljudskillnaderna utan problem. När det sedan var utan 
förstärkning gällde det att både sjunga mer egaliserat men ändå med betoning och utan de 
vanliga fraseringar som jag vant mig vid. Målet med de flesta fraser fick en annan betydelse 
än vad jag upplevt inom CCM. Fokus har tidigare legat på att leverera text och att sjunga 
melodin så som den låtit på inspelning. Nu gällde det istället att tänka om gällande frasernas 
betydelse och sjunga igenom dem. 

5.3 CCM 
Loggboken för övning inom CCM blev inte så utforskande som de andra. I och med att det är 
en genre som jag jobbat med regelbundet de senaste åren så fanns det inte lika många aha-
upplevelser gällande detta och jag såg mest CCM som en chans att kunna jämföra mitt 
”vanliga” med det nya. Vad jag lade märke till är dock att de övningar som jag fått, både ur 
det klassiska och ur folkmusiken, var gynnsamma för den musik som jag annars brukar 
sjunga. Rösten upplevdes som mer flexibel, lätt och detta går att härleda till utforskandet av 
andra genrer och de övningar som gjorts. Under lektionerna i CCM har jag jobbat med låten 
All I ask (Adkins, 2015) vilken kräver mycket förankring i aktivatorn och mycket jobb i TA. 

5.4 Sammanfattning och reflektion 
Innan jag påbörjade mitt arbete hade jag tänkt att det skulle bli sakligt och konkret, att jag rent 
fysiskt skulle prova på att erfara de faktiska skillnaderna mellan de olika genrerna. Med hjälp 
av en mer kunnig person, MKO (Vygotsky, 1978), skulle jag kunna utforska och lära mig nya 
aspekter av min röst. Detta upplever jag att jag har fått göra och att detta har varit väldigt 
utvecklande både för mig som sångare och mig som pedagog. Den uppfattning gällande 
klangideal och karaktäristiska drag som jag hade sedan innan stämde väl överens med det jag 
fick göra under mina lektioner och det var intressant att få prova på dem. Vad som förvånade 
mig mest är dock vilken resa inåt jag blev tvungen att göra när jag stötte på mina egna 
mentala hinder. Genom att känna mina begränsningar tvingades jag att våga utmana mig själv 
på ett sätt som jag inte ”behövt” göra på flera år. Det kändes väldigt nyttigt att ställas in för 
den utmaningen, inte minst eftersom jag som pedagog utmanar mina elever i saker som de 
kanske inte är hundraprocentigt bekväma i. Under mitt arbete var vikten av en MKO 
(Vygotsky, 1978) oumbärlig och även vidare i mitt yrkesliv kommer jag att stöta på denna 
form av arbete, både som mästare och lärling.   
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6 Diskussion  
Diskussionen har jag knutit an till de frågeställningarna som jag presenterade i mitt syfte 
(kapitel 2.4): 

- Hur upplevs likheter och skillnader när jag som sångare åstadkommer de olika 
karaktäristiska ljuden för mina valda genrer klassisk sång (romans), sång ur 
folkmusiktradition (fäbodsång) och CCM (pop-ballad)?  

- Hur upplever jag att utforska en ny sånggenre, att vara nybörjare på nytt?  

6.1 Sångtekniska aspekter 
Inom de genrer jag valt att jämföra har den största gemensamma faktorn varit jobbet som sker 
i aktivatorn där den grundläggande tekniken (Arder, 2007) varit likvärd. En av de största 
skillnaderna är placering i resonatorn, där det skiljt sig vitt inom de genrer som jag har arbetat 
med. Inom det klassiska har jag eftersträvat en fri och ohämmad andning till förmån för 
klangbildningen (Arder, 2007), vilket till stor del har inneburit att jag fått jobba med min 
placering för att låta detta flöde uppstå. För mig som är van att sjunga inom CCM har 
omställningen att öppna upp svalget och frammana en s.k. ”gäspkänsla” varit väldigt 
främmande eftersom det är långt från det ideal som jag vanligtvis använder mig av. I den 
klassiska klangen eftersträvas ett öppet svalg för att tonen ska få ljuda fritt (Arder, 2007) 
medan det inom CCM snarare är motsatsen, där jag genom att skapa en trängre munhåla kan 
skapa en mer projicerad och övertonsrik klang (Sadolin, 2006). På det sättet kändes just 
placeringen mindre främmande när jag sedan jobbade med folkmusik då det är mer likt mitt 
vanliga sångsätt men där stötte jag istället på andra svårigheter. Gunnarsson (2006) beskriver 
klangidealet som ljus, ibland lite nasal och med en placering långt fram i munhålan och att 
den gärna smyckas ut av små ornament. Alla dessa faktorer upptäckte jag krävde en helt ny 
flexibilitet i min röst, vilken jag ännu inte behärskar till fullo. Att ljuda på konsonanterna för 
att få till mer sväng upplevde jag som allra svårast. 
 
Rent fysiologiskt upplevde jag att mycket av stödarbetet, dvs aktivatorns jobb, var snarlikt 
inom de genrer som jag undersökt. Andningen var costal-abdominal och förankringen i 
stödarbetet var likvärdigt. Detta tolkar jag som att den grundläggande sångtekniken inte 
skiljer sig åt särskilt mycket. Vad som gjorde att de olika karaktäristiska dragen kom fram 
handlade mer om den specifika sångtekniken (Arder, 2007) där det mesta av klangbildningen 
skett i resonatorn. Jag har justerat tungan, läpparnas och struphuvudets position och 
därigenom kunnat förändra hur ljudet låter beroende på vilken genre jag har jobbat med. 
Stundtals har jag funderat över om det kanske är kontraproduktivt att jobba med dessa genrer 
parallellt i och med att tekniken skiljer sig väldigt mycket åt. En avslappnad käke och fokus 
på vokalbildning stämmer inte överens med att fokusera på läpparnas förmåga att skapa 
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ljudande konsonanter.  
 
En annan gemensam faktor som jag upptäckt var att jag inom både folkmusik och klassiskt 
behövde hitta en annan position i käken. På grund av att jag lagt mig till med en vana att 
spänna den utan att jag tidigare lagt märke till det, vilket i sin tur lett till spänningar vidare i 
svalget och kring struphuvudet har jag behövt jobba väldigt aktivt med det. Spänningarna i 
käke och svalg har upplevts som väldigt hämmande när det inte har varit möjligt att hitta en 
avslappnad position. I grundläggande sångteknik eftersträvas ett avslappnat och fritt svalg 
(Arder, 2007) för att få ett långt resonansrör men detta har stundtals varit omöjligt då jag av 
gammal vana har skjutit fram käken och skapat spänningar. 

6.2 Den proximala utvecklingszonen & more knowledgable 
other 

Med Vygotskys (1978) teori om proximal utvecklingszon i åtanke, så hade mitt arbete aldrig 
gått att genomföra utan hjälp och instruktioner från mina lärare i de olika genrerna. Med hjälp 
av kunnig lärare, MKO (Vygotsky, 1978), har jag kunnat djupdyka i genrer som varit nya på 
ett sätt som hade varit omöjligt att göra skonsamt på egen hand. Kunskapen går inte att 
utvinna ur en enkelriktad kommunikation, utan jag som elev måste vara aktiv i processen och 
själv försöka se och lära nya mönster (Säljö, 2014). Jag har sedan innan kunskap och 
erfarenhet inom sångämnet men gällande de valda genrerna var jag oerfaren. Därför var min 
lektionstid med lärarna oumbärlig. Tack vare lärarens observation kunde jag synliggöra mina 
begränsningar och jobba för att försöka övervinna min rädsla att kämpa mot dem. 
Begränsningarna och kampen mot dem blev vad som i slutändan ledde till en större och 
djupare utveckling (May, 2005). Innan jag påbörjade arbetet var jag även nervös inför att jag 
skulle ”göra fel” och vänja mig vid felaktig teknik. Med hjälp och anvisningar från lärarna 
kunde jag istället på ett skonsamt sätt ta mig an och utforska min egen röst.  
 

6.3 Att vara nybörjare på nytt 
En av de största lärdomar som jag fått under detta arbete är att våga prova på nya saker och gå 
ur min bekvämlighetszon. I slutändan upplever jag att det har varit väldigt gynnsamt och 
utvecklande att jobba med nya genrer och jag tycker att det har vidgat både mitt intresse och 
min teknik. Efter att ha sjungit liknande låtmaterial i flera år så kände jag mig låst till en 
början men när jag väl utmanade mig själv att prova så fick jag tillgång till nya verktyg, i mig 
själv. Processen stämmer väl överens med Mays (2005) tankar kring utveckling, nämligen att 
jag i kampen mot mina egna begränsningar lyckats skapa något som jag inte visste om att jag 
hade. Trots att jag upplevde det som läskigt och jag kände att jag inte riktigt vågade, så 
märkte jag så småningom att de sångövningar som jag gjorde inom klassisk sång och 
folkmusik var gynnsamma även för mig på andra plan. Det gjorde att jag fick med mig en 
annan ”lätthet” i rösten vilket jag tror kommer att kunna hjälpa mig att utvecklas vidare även i 
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den genre som jag tidigare känt mig tryggast i.  
 
Både i Genre och sångteknik (Alin, 2018) och Samma instrument, olika sound (Schaffer, 
2017) beskriver författarna samma frustration som jag själv stundtals har upplevt gällande 
utforskandet av en ny genre. Att rösten reagerar på ett nytt sätt och blir svår att kontrollera har 
varit tärande för mig rent psykiskt, detta för att jag ägnat många år åt att försöka bemästra min 
egen sångröst. När det grundläggande sångarbetet har kommit i andra hand i förmån för att 
kunna prova nya funktioner i min röst har jag upplevt den som väldigt instabil, något som 
även går att läsa om i tidigare arbeten. Jag valde aktivt att inte läsa igenom varken Alin eller 
Schaffers diskussioner innan jag hade påbörjat mitt arbete med risk för att präglas av deras 
upplevelse men finner det väldigt intressant att vi haft liknande upplevelser gällande just de 
mentala påfrestningarna av att vara nybörjare på nytt inom vårt huvudämne. 
 
Bjørndal (2005) skriver om hur det är möjligt att själv med hjälp av min tidigare 
ämneskunskap kan tolka och värdera vad som observerats under den egna loggboksföringen. 
De anteckningarna, ljud- och bildupptagningarna som jag gjort under min arbetsprocess har 
även de varit otroligt viktiga för att kunna analysera och jag har kunnat se på dem och iaktta 
vad som sker både fysiskt och psykiskt. Genom att se på mig själv utifrån har jag kunnat 
observera lärandet som om det vore en annan person och inte jag själv. Bjørndal (2005) menar 
att bra observationer måste skilja mellan kontextuella faktorer, beskrivning av vad som 
faktiskt har ägt rum, tolkning av vad jag observerar och bedömning av vad jag observerat. Att 
ha detta i åtanke som observatör blev lättare när jag som erfaren sångare inom CCM skulle ta 
mig an nya genrer.  

7 Slutord 
Innan jag påbörjade mitt arbete hade jag en klar bild av vad jag skulle göra och vad jag skulle 
upptäcka. Redan innan jag började min undersökning hade jag en tydlig bild av det sound som 
jag ville eftersträva inom de olika genrerna och jag kastade mig ut för att testa på detta. Vad 
jag inte hade väntat mig var hur påfrestande det skulle komma att bli, både mentalt och 
fysiskt. Under denna arbetsprocess har jag varit mer trött än vanligt i rösten och även trött 
psykiskt, något som jag härrör till den utmaning som jag ställt mig själv inför.  
 
Att fokusera på två vitt skilda genrer har varit givande men jag tror att det även har varit 
kontraproduktivt. Jag hade kunnat fokusera och öva mer intensivt om det bara hade varit en 
ny genre istället för två. Min nyfikenhet har dock inte stillats under arbetsprocessen, utan 
snarare blivit än större när jag nu har upptäckt fördelarna med att bredda min genrerepertoar. 
Att öva in muskelminnet för sångteknik tar tid och mitt utforskande fortsätter även efter detta. 
Efter arbetets gång bär jag med mig den både den nyfikenhet och frustration i vilken jag 
kommit till många insikter under arbetsprocessen.  
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Ur en pedagogisk synvinkel tar jag med mig i mitt framtida yrke, både som sångare och 
sångpedagog, att det kan vara mer gynnsamt att fokusera på en sak i taget istället för att ge en 
mängd olika direktiv. Det har även varit nyttigt att åter igen få känna på den frustration som 
jag tror uppstår hos många som börjar spela ett nytt instrument. Den främsta lärdomen handlar 
även om det jag kom att stöta på vid flertal tillfällen: mitt sviktande mod. Jag var på det klara 
med vad som skulle ske rent tekniskt men i det praktiska utförandet var det mitt 
självförtroende och mod som svek mig.  
 
Det vore intressant att se vidare forskning om just sångundervisning, självförtroende och mod 
– speciellt när det handlar om undervisning på individuell nivå. Mästar-lärlingtraditionen 
handlar om att appropriera adekvat yrkeskännedom, vilket jag som sångare upplever att jag 
fått göra under många år då jag tillägnat mig kunskap om sångtekniska faktorer. Vad jag 
insett under detta arbete är att jag saknat verktyg att hantera de inre känslor som jag stött på 
när jag upplevde motstånd i form av mitt eget psyke. Svårigheterna som jag upplevt tror jag 
går att härleda till att jag innan arbetet påbörjades hade en klar bild av min egen sångröst, 
mina begränsningar och mina möjligheter – men att denna bild inte stämde överens med vad 
jag upplevde. Insikten kom med fler frågor än svar. Vilka verktyg kan jag ge dem för att de i 
sin tur ska kunna se på sitt eget lärande som en process snarare än en slutprodukt? Hur kan jag 
som pedagog stärka mina kommande elever, skapa tillit och få dem att våga sjunga ut? 
 



17  

Referenser 
1. Alin, Johanna (2018) Genre och sångteknik. Självständigt arbete på grundnivå. Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. 
Tillgänglig via: http://kmh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1175779/FULLTEXT01.pdf 
Hämtad den 2019-09-17 
 

2. Andersson, Karin (2015) Sjung din sång. Självständigt arbete på grundnivå. Kungl. 
Musikhögskolan. Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. 
Tillgänglig via: http://kmh.diva-portal.org/smash/get/ 
diva2:789279/FULLTEXT01.pdf 
Hämtad den 2019-09-17 
 

3. Arder, Nanna-Kristin (2007) Sangeleven i fokus. Johanneshov: TPB 
 

4. Bjørndal, Cato R.P. (2005): Det värderande ögat: observation, utvärdering och 
utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 
 

5. Brodin, G. (1975). Musikordboken. (3., utök. och omarb. uppl.) Stockholm: Forum. 
Uppslagsord: Bel canto 
 

6. Gunnarsson, Ulrika (2006). Hästgnägg och pärlband – En folklig sångskola. Svenskt 
visarkiv  
 

7. Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011), Utvecklingspsykologi, 3., rev. utg. Stockholm: 
Natur och kultur 
 

8. Johansson, KG. (2017) Alla tiders musikhistoria: från antiken till idag. (Upplaga: 1) 
[Danderyd]: Notfabriken Music Publishing AB  
 

9. Johnson, Anna. (1980) ”Sången i skogen – skogen i sången. Om fäbodarnas musik.” i: 
Jan Ling & Gunnar Ahlbäck red.), Folkmusikboken, Prisma, Stockholm 
 

10. Kayes, Gillyanne. (2004). Singing and the actor. London: Methuen Drama 
 

11. Lindblad, Per (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur 
 

12. Linge, Anna (2013). Svängrum: för en kreativ musikpedagogik. Diss. Malmö: Malmö 
högskola, 2013. 
Tillgänglig via: http://dspace.mah.se/handle/2043/15050 
Hämtad den 2019-11-25 
 



18  

13. LoVetri, Jeannette (2008) Contemporary Commercial Music, Journal of voice, vol. 22. 
No. 3. Tillgänglig via: http://www.jvoice.org/article/S0892-1997(06)00162-7/pdf 
Hämtad den 2019-09-17 
 

14. May, Rollo (2005) Modet att skapa, 2. Uppl., Natur och Kultur, Stockholm 
 

15. Nordström, Sixten (1999). Så blir det musik. Dialogos, Lund 
 

16. Sadolin, Cathrine (2000). Complete vocal technique. Copenhagen: Shout Publishing 
 

17. Schaffer, My (2017) Samma instrument, olika sound: en jämförande studie av klassisk 
sång och sång inom populärmusikgenrer. Självständigt arbete på grundnivå. Kungl. 
Musikhögskolan. Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. 
Tillgänglig via:  
http://kmh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1067135/FULLTEXT01.pdf 
Hämtad den 2019-09-17 

 
18. Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
 

19. Vygotsky, Lev (1978). Mind in society, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Original work published in 1930. 
 

20. Zangger, Borch, Daniel (2012). Stora Sångguiden: vägen till din ultimata sångröst. 3. 
Rev. Uppl. Danderyd: Notfabriken 
 

21. Åstrand, Hans (1979). Sohlmans musiklexikon. Uppslagsord: klassisk musik. 
Stockholm: Sohlmnans förlag AB 
 

 

Fonogram och multimedia 
 

1. Adele, Adele & Mars, Bruno (2015). All I ask. Från: 25. London XL Recordings. 
 

2. Hahn, Reynaldo (1913/1988). À Chloris ur: Mélodies de Reynaldo Hahn Vol. 2. Paris: 
Heugel. 
 

3. Likt fågelen i skogen. Trad. från Gagnef efter Anna Liss.  


