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Sammanfattning 
Rörande metaforer 
Om ett metaforiskt språkbruk i individuell sångundervisning 
 
Magisteruppsats i Musikpedagogik vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, 
MPS, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm av Christina Larsson, 2010. 
 
Uppsatsen behandlar användandet av metaforer och figurativt språk i enskild 
sångundervisning på folkhögskolenivå. Syftet är att undersöka hur ett figurativt språk kan 
stödja eller hindra lärande. För att utforska hur sångelever uppfattar användandet av metaforer 
har sju intervjuer med sångstudenter och en intervju med en kollega genomförts. Intervjuerna 
var till formen halvstrukturerade, och efter meningskoncentrering och -kategorisering skrevs 
intervjuerna ut i en narrativt strukturerad form. Som ett teoretiskt ramverk ligger George 
Herbert Mead och symbolisk interaktionism samt Moira von Wrights rekonstruktion av hans 
teori om människans intersubjektivitet. Resultaten visar att metaforer som är konkreta och 
som berör emotionellt samt grundar sig i en kroppslig erfarenhet, stödjer lärandet. Vissa 
metaforer har sin ursprungliga grund i missförstånd och kan därför verka konserverande av 
kunskap. Huvudklang verkar vara en sådan metafor. Interaktionen i undervisningen och att ”ta 
den andres perspektiv” är viktiga faktorer för att skapa intersubjektiv kunskap. Rörelse 
beskrivs fysiskt, emotionellt, metaforiskt och interaktivt, varför jag finner rörelse vara en 
rotmetafor i enskild sångundervisning. 
 
Nyckelord: enskild sångundervisning, metaforer, intersubjektivitet, att ta den andres 
perspektiv, rörelse. 
 
Abstract 
Moving Metaphors 
On the Use of Metaphor in Individual Vocal Education. 
 
Thesis in Music Education by Christina Larsson. Part of the work for the master’s degree. 
Studies from the Royal College of Music, Stockholm. Original in Swedish. 
 
This thesis concerns the use of metaphor in individual vocal education at pre-university level. 
The purpose is to examine how a figurative language can either endorse or obstruct learning. 
To examine how students appreciate the use of metaphor, open-hearted interviews have been 
conducted with seven students and one fellow teacher. All the interviews have since been 
transformed into a coherent narrative in order to create meaning. The presentation is based on 
a theoretical framework by George Herbert Mead and his Symbolic Interactionism and the 
reconstruction of his theory on man’s inter-subjectivity by Moira von Wright. Results show 
that metaphors that are concrete, emotional and consider bodily experience prior to cognitive 
comprehension, support learning. There are certain metaphors that conserve knowledge due to 
misinformation and thus obstruct learning. “Huvudklang” (head resonance) seems to be such 
a metaphor. The interaction and “to take the perspective of the other” are crucial in order to 
generate inter-subjective knowledge. Motion is described physically, emotionally, 
metaphorically and interactively. This suggests motion to be a metaphorical concept in vocal 
education. 
 
Key-words: individual vocal education, metaphor, inter-subjectivity, to take the perspective of 
the other, motion. 
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Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som gjort denna uppsats möjlig. Först vill jag tacka 
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Christina Larsson,  
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I rörelse 
 
Den mätta dagen den är aldrig störst. 
Den bästa dagen är en dag av törst. 
 
Nog finns det mål och mening i vår färd –  
Men det är vägen, som är mödan värd. 
 
Det bästa målet är en nattlång rast, 
 Där elden tänds och brödet bryts i hast. 
 
På ställen där man sover blott en gång, 
Blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 
 
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr. 
 
Karin Boye ur Härdarna (1927) 
 
 
 
Finnandet ligger i sökandet, 
Meningen uppstår 
i dig. 
 
Jesper Svennbro ur Vingårdsmannen och hans söner (2008) 
 
 
 
 
Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste man hela tiden vara i rörelse. 
Albert Einstein i ett brev till sin son Eduard den 5 februari 1930.
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1. INLEDNING 
 
Som sånglärare har jag ofta använt många bildliga uttryck, metaforer och liknelser, för att 
fästa elevers uppmärksamhet på olika tekniska och musikaliska fenomen. Till en början 
använde jag många bilder som jag själv fått höra på mina sånglektioner eller på 
körrepetitioner under studietiden. Det kunde vara uttryck som: ”Sjung med en känsla av glad 
förvåning” eller: ”Känn den glada punkten”. Det har länge fascinerat mig hur vi föreställer oss 
musik, vilka inre bilder musiken kan ge, och hur vi tänker kring och pratar om musik. Ända 
sedan min musiklärare i årskurs sju vid ett tillfälle lät oss lyssna på Smetanas Moldau, utan att 
berätta om stycket i förväg, och uppmanade oss att under tiden skriva ner de associationer, 
bilder och tankar som musiken gav upphov till. Jag fantiserade kring en balettdansös och 
tänkte inte alls på en flod. Att detta fastnat i minnet kan bero på att den pojke i klassen som 
uppfattat musiken just som en flod naturligtvis blev uppmärksammad för det. Han hade 
förstått musiken på ”rätt” sätt och det hade inte jag. När jag några år senare i första årskursen 
på gymnasiet träffade min första sånglärare och började ta sånglektioner stötte jag också på 
bildliga uttryck. Det som jag minns tydligt är sånglärarens uppmaning att tänka tonen framåt, 
som om jag var inne på en enkelriktad väg. Jag är inte säker på att jag då förstod hur jag 
skulle göra, men idag kan jag tänka mig att det var ett uttryck för att sjunga med flödig 
tonbildning och med riktning i frasen.  
 
Från en musikvecka på Ljungskile folkhögskola 1977 minns jag tydligt ett par andra 
situationer där metaforer och liknelser hade betydelse. Under en gemensam vokal 
uppvärmning skulle vi låtsas vara ”fyllegubben på torget”, för att hitta en avspänd kropp och 
talröst. Det var en metafor som nog de flesta av oss kunde förstå och känna igen. Alla hade 
säkert någon gång stött på just den personen och hade en föreställning om hur denne lät och 
rörde sig. Vi hade roligt i våra gestaltningsförsök minns jag. Jag lyssnade också på en 
sånglektion där sångpedagogen Maj-Britt Lannfjäll undervisade en kvinnlig elev som sjöng “I 
could have danced all night” ur My fair lady. Eleven var lite stel och försiktig till en början 
och sjöng inte ut. Läraren gav henne en beskrivning av situationen i musikalen och 
rollkaraktären och fick sedan eleven att släppa loss i en virvlande dans. Det hade en 
förlösande effekt på hennes sång, på rösten och på hela hennes uppträdande. 
 
”You can´t sing what you can´t think!” Du kan inte sjunga det du inte kan tänka! Orden är 
professor Horst Günthers, pensionerad operasångare och sånglärare i tyska Freiburg, som jag 
mötte första gången sommaren 1987. Med dessa ord ville professor Horst Günther betona 
tankens betydelse för rösten och sjungandet.  

1.1. Blomsterspråk 
Sånglärare har traditionellt använt ett bildrikt språk som kommit att kallas blomsterspråk. 
Detta uttryck har troligen sitt ursprung i att det saknades analytiska, konkreta och 
vetenskapliga anvisningar och förklaringar. Det var oklart och ”flummigt”. När det saknades 
precisa definitioner så behövdes ett beskrivande språk för att göra det svårgreppbara mer 
begripligt. För dem som utbildar sig till sångare och sånglärare idag finns det en bred grund 
av vetenskapligt dokumenterade fakta om röstens anatomi och funktion att stå på; en grund 
som dessutom innehåller kunskap om fler sätt att sjunga, inte endast det västerländskt 
konstmusikaliska, vilket var det som var allmänt förhärskande på musikutbildningarna i 
Sverige fram till början av 1980-talet.  
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Behöver vi bildliga uttryck och omskrivningar i sångundervisningen och specifikt då i den 
rösttekniska undervisningen? Räcker det inte att lära sig allt om sångröstens anatomi och 
funktion för att förstå och tillägna sig tekniken och bli en skicklig sångare och sångpedagog? 
Med denna studie vill jag undersöka hur sångelever på folkhögskolenivå upplever 
användningen av metaforer och liknelser i sångundervisningen. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

 
Detta kapitel inleds med en översikt av metaforiska begrepp och olika figurativa uttryckssätt 
förklaras. I nästa avsnitt ges en kortfattad, översiktlig presentation av forskning och litteratur 
med relevans för denna studie; forskning från ett flertal områden såsom filosofi, pedagogik, 
sociologi, hjärnforskning, röstforskning samt forskning om teater och skådespelare. De därpå 
följande avsnitten redogör för innehåll i den presenterade forskningen med relevans för min 
uppsats. 
 

2.1. Förklaringar av metaforiska begrepp 
Metafor kommer från det grekiska ordet metaphora som betyder överföring1 eller 
”bortförande till ett annat ställe”. Metafor förklaras i nationalencyklopedin som ”ett bildligt 
uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) 
byts ut mot någon annan (bildledet).” Dessutom är metaforen oförmedlad, utan liknelsens 
som, till skillnad från analogier som är just likheter och överensstämmelser. ”Öknens skepp” 
är en metafor för kamelen, och i Pär Lagerkvists dikt ”Nu löser solen sitt blonda hår” är 
solens strålar en metafor för en kvinnas hår. Metaforen verkar genom interaktion mellan olika 
associationsfält,2 
vilket blir tydligt i vardagsspråket när vi använder metaforer i uttryck som gräsrötter, 
näringsgrenar, skrikande färger och slående sanningar. I vissa bildliga uttryck har den 
metaforiska betydelsen glömts bort, t ex stolsrygg och bordsben.3 Vi talar om en död metafor 
när metaforen blivit så allmänt vedertagen att den inte längre förknippas med den 
ursprungliga, bokstavliga innebörden. Vi använder också konkreta företeelser i abstrakt 
betydelse, t ex fatta i betydelsen förstå när vi utbrister: ”aha, jag fattar!”. 
 
Att skilja metaforer och liknelser från andra bildtermer som symbol, ikon och och metonymi 
är inte alltid självklart enkelt. Symbolen har en konventionell eller estetisk-metafysisk 
bakgrund.4 Symbolen och ikonen är båda representanter för något annat men skillnaden är att 
symbolen inte har en likhet med det som den representerar.5 Med en metonymi (betyder 
namnbyte) ersätts ett konkret uttryck med ett mindre heltäckande. Tronen kan då ersätta 
monarkin, altaret kan ersätta kyrkan,6 och ”hela salongen” ersätter personerna i lokalen.7 
Ytterligare två retoriska och stilistiska figurer är aktuella i detta arbete, nämligen oxymoron 
och hyperbol. Oxymoron består av ”två till synes oförenliga element, t.ex. bitterljuv, lysa med 
sin frånvaro”.8 Hyperbol betyder överdrift; ”vågor höga som berg” och ”någon kokar av 
ilska”.9 
 
 

                                                
1 Prismas främmande ord, 6:e upplagan, (Stockholm: Norstedts ordbok, 2002). 
2 www.ne.se/lang/metafor dec 2009 
3 Alf Henriksson, Verskonstens ABC, (Stockholm: Atlantis bokförlag, 1982), 101. 
4 www.ne.se/lang/metafor 2010-02-25 
5 Yvonne Waern, Rune Pettersson och Gary Svensson, Bild och föreställning – om visuell retorik, (Lund: 
Studentlitteratur, 2004), 24. 
6 Alf Henriksson, 102. 
7 www.ne.se/lang/metonymi 2010-02-25 
8 www.ne.se/lang/oxymoron 2010-02-25 
9 www.ne.se/lang/hyperbol 2010-08-13 
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2.2. Forskningsöversikt 
Den tidigare forskning och litteratur jag refererar till avseende metaforer är The Use and 
Abuse of Metaphor av idéhistorikern Alan Janik, adjungerad professor vid Universität Wien 
och vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Boken beskriver metaforers funktion och 
verkan.10 Metaphors We Live By av lingvistikern George Lakoff vid University of California, 
Berkley, och filosofen Mark Johnson vid University of Oregon. Här påvisas hur metaforer 
präglar vårt tänkande och språkbruk.11 Art and Body, Metaphor and Mind av Michael 
Parsons, professor på Institutionen för Art Education vid The Ohio State Univerity, USA.12 
Musikern, pedagogen och forskaren Sven Åberg vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
behandlar ämnet metaforer i sin avhandling Spelrum.13  
 
Hur metaforer kommer till användning inom olika områden såsom psykoterapi och teater 
beskrivs i Metaforer som verktyg av prästen och psykoterapeuten Jakob Carlander, 
Linköping,14 och i avhandlingen Skådespelaren i handling av teaterutbildaren och forskaren 
Kent Sjöström, Malmö.15  
 
Hjärnforskning representeras i min studie av Descartes misstag16 av neurologen Antonio 
Damasio, professor vid University of Sothern California, Los Angeles, samt Hemisfärernas 
musik av Jan Fagius17, klinisk neurolog vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Även 
avhandlingen Från novis till expert18 av lärarutbildaren och forskaren Lars-Erik Björklund vid 
Linköpings Universitet behandlar aktuell hjärnforskning om hur hjärnan hanterar minnen och 
information.  
 
Forskning om rösten visar samband mellan affekt och röstklang i studier som redovisas av  
professor emeritus Johan Sundberg vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm i Röstlära,19  
av foniater Per Lindblad, Göteborgs Universitet, i Rösten,20 samt av Viggo Pettersen, sångare, 
pedagog och röstforskare vid Universitetet i Stavanger, i artikeln Consequences from 
Emotional Stimulus on Breathing for Singing.21 Också sångaren och författaren Thomas 
Hemsley skriver om affekternas betydelse för rösten i Singing and Imagination.22 
 

                                                
10 Allan Janik, The use and abuse of metaphor, (Stockholm: Dialoger, 2003), 18. 
11 George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (Chicago: The University of Chicago Press, 1980). 
12 Michael Parsons, “Art and Body, Metaphor and Mind”, in International Handbook of Research in Arts 
Education vol. 16, L. Bresler (red.), (University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 2007). 
13 Sven Åberg, Spelrum – om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, (Stockholm: 
Dialoger, 2008). 
14 Jakob Carlander, Metaforer som verktyg – en handbok för samtal (Stockholm: Gothia förlag, 2008), 10. 
15 Kent Sjöström, Skådespelaren i handling – Strategier för tanke och kropp, (Stockholm: Carlssons bokförlag, 
2007). 
16 Antonio Damasio, Descartes misstag – känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. Övers. Per Rundgren, 2:a 
upplagan, (Stockholm: Natur och kultur, 1994/2006). 
17 Jan Fagius, Hemisfärernas musik – Om musikhanteringen i hjärnan, (Göteborg: Bo Ejebys förlag, 2002). 
18 Lars-Erik Björklund, Från novis till expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysing, 
(Norrköping: Linköpings universitet FontD, 2008). 
19 Johan Sundberg, Röstlära – fakta om rösten i tal och sång .  (Stockholm: Proprius förlag, 2001). 
20 Per Lindblad, Rösten (Lund: Studentlitteratur, 1992). 
21 Viggo Pettersen, “Consequences from Emotional Stimulus on Breathing for Singing” in Journal of Voice, Vol. 
23, No.3, (2007), 295-303. 
22 Thomas Hemsley, Singing and Imagination – A human Approach to a Great musical tradition, (Oxford: 
Oxford university Press, 1998). 
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Känslornas betydelse för lärande och utveckling belyses i Självkänsla – att förstå sig själv och 
andra av Marianne Brodin och Ingrid Hylander.23 
 
Hur musiker använder och förstår metaforer belyses i en studie av  
Robert H Woody, Musicians´Cognitive Processing of Imagery-Based Instructions for 
Expressive Performance.24 
 
Två motsatta förhållningssätt att gestalta karaktärer, genom härmning eller genom inlevelse, 
beskrivs av filosofen Denis Diderot (1713-1784) i Paradox om skådespelaren, 25 och 
Konstantin Stanislavskij (1863-1938) i En skådespelares arbete med sig själv.26 I uppsatsen 
Scenens kunskap – kunskapens scen 27skriver Jörgen Andersson om hur dessa båda motsatta 
förhållningssätt istället kan ses som komplement till varandra.  
 
Dessutom refererar jag till:  
sångpedagog Nanna Kristin Arder och hennes bok Sangeleven i fokus28 samt sångerskan 
Katarina Pilotti och hennes magisteruppsats Vägen till Bel Canto.29 

 

2.3. Metaforer präglar vårt tänkande 
Metaforer är ett sätt att förtydliga begrepp och uttryck med hjälp av välkända bilder som 
förklarar något och skapar förståelse. Genom världshistorien har metaforer följt människan i 
bilder, symboler, språk och skrift, ända sedan vi började kunna tänka i orsakssammanhang 
och använda språket som ett kommunikationsmedel för ungefär 40 000 år sedan. Genom att 
använda bilder i språket kan abstrakta uttryck göras begripliga och förståelsen och 
upplevelsen fördjupas. Metaforen ska vara en gemensam bild av hur något är, den ska förklara 
men inte själv behöva förklaras.30 Metaforen kan, med musikern, pedagogen och forskaren 
Sven Åbergs ord, bli ”… en språkets öppning mot de former av associativa tänkesätt som våra 
konstnärliga förmågor har sin grund i”.31 Människor använder bildspråk och omskrivningar, 
metaforer, analogier och symboler dagligen i vardagslivet. Många av dessa bilder och 
metaforer är så etablerade att vi inte överhuvudtaget tänker på att vi använder dem. Förutom 
att ett metaforiskt språkbruk kan vara anslående så kan det också öka vår kunskap om 
omvärlden. I jämförelse med metaforer är liknelser vardagliga, anspråkslösa, trygga och säkra 
medan metaforerna däremot kan vara både förföriska och kanske farliga, menar Alan Janik. 
Där liknelsen gör en tydlig uttalad, belysande jämförelse överför metaforen bibetydelser från 
en term till en annan. Metaforen är oprecis och inexakt och det är detta som väcker vårt 
intresse.32 
 

                                                
23 Marianne Brodin och Ingrid Hylander, Självkänsla – att förstå sig själv och andra, (Stockholm: Liber AB, 
2002). 
24 Robert H Woody, Musicians´ Cognitive Processing of Imagery-Based Instructions for Expressive 
Performance, in Journal of Research in Music Education, vol.54, no 2, (2006). 
25 Denis Diderot, Paradox om skådespelaren, övers. T. Brunius. 2:a uppl., (Uppsala: Uppsala universitet, 1998) 
(Originalarbete publicerat 1830). 
26 Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv. I inlevelsens skapande process  Övers. M. 
Benkov, (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976), 238 (Originalarbete publicerat 1937).  
27 Jörgen Andersson, Scenens kunskap – kunskapens scen. En studie om gymnasieskolans teaterprogram. 
(Malmö Högskola, Särskild lärarutbildning, 2008). 
28 Nanna-Kristin Arder, Sangeleven i fokus, (Oslo: Musikk-Husets forlag A/S, 2006). 
29 Katarina Pilotti, Vägen till Bel Canto. Om min skolning till Chiaroscuro. (Örebro: Skriftserie uppsats 2009:2, 
Musikvetenskap med konstnärlig in riktning, D-uppsatser vid musikhögskolan, Örebro Universitet, 2009). 
30 Carlander, 28-31. 
31 Åberg, 34. 
32 Janik, 18. 



 10 

Metaforer är inte enbart ett språkligt fenomen, ett språkbruk, utan genomsyrar och 
strukturerar också vårt tänkande och våra uppfattningar. Metaforer präglar vårt sätt att tala om 
olika ting. När vi säger att ”tid är pengar” för det med sig en hel familj av metaforer: vi 
spenderar vår semester, vi sparar tid eller slösar den.33 Hur vi resonerar kring argumentation 
visar att begreppet argumentera befinner sig i ett metaforiskt koncept hämtat från krigföring. 
Att ta strid för en fråga, att vinna eller förlora en debatt, att ha en strategi i ett debattupplägg 
eller att försvara sin ståndpunkt är alla exempel på hur krig blivit en rotmetafor34, ett 
metaforiskt koncept, för argumentation.35 Ett annat metaforiskt koncept hittar vi när vi talar 
om hur idéer kommer till och utvecklas. Vi säger att vi ruvar på en idé, en idé kläcks och när 
den är klar säger vi att den fått vingar och är flygfärdig. Här har vi en rotmetafor från 
fågelriket.36 
 
Vi använder ofta metaforer som har en förankring i våra kroppsliga erfarenheter. Exempel på 
sådana primära metaforer är att vi kan känna oss ”uppåt”, eller vi kan känna oss ”nedtyngda”. 
Här är den kroppsliga referensen upplevelsen av hur kroppen känns i upprätt eller nedtyngd 
position. Den kroppsliga erfarenheten används metaforiskt för ett emotionellt känsloläge.37 
Ordet varm används i många sammanhang tillsammans med ordet kärlek. Vi kan säga om en 
person att den är varm och kärleksfull. Metaforen värme har även den sin grund i en fysisk, 
kroppslig upplevelse, nämligen barnets första upplevelse av mänsklig värme och kärlek vid 
mammans bröst. Därför gör vi kopplingen mellan kärlek och värme.38 
 
När vi ska göra nya insikter, lära oss något nytt, förstå ett främmande begrepp eller 
sammanhang tar vi hjälp av metaforer. Då använder vi metaforen så att den får representera 
något som är bekant, något som vi känner väl till, för att förklara det som är obekant och 
främmande.39 Metaforen blir ett effektivt hjälpmedel för tanken, för att förklara och fånga upp 
i en bild det som annars kan vara svårt att beskriva exakt och precist. Vågor som en 
beskrivning av ljus, eller flödesmodellen inom kommunikationsforskningen med boxar för 
sändare, meddelande och mottagare är exempel på sådana heuristiska hjälpmedel för tanken.40 
 
Metaforer kan ses ur tre olika perspektiv: det ersättande, det jämförande och det interagerande 
perspektivet, menar Alan Janik i sin bok The Use and Abuse of Metaphor. I det ersättande 
perspektivet ersätter vi ett ord med ett annat. Janik tar en välkänd metafor som exempel, ”tid 
är pengar”.  Om vi sätter samma metafor i ett jämförande perspektiv skulle vi säga att tid är 
som pengar. Tid liknas vid pengar och det jämförande perspektivet blir alltså detsamma som 
analogi, en liknelse. I det tredje perspektivet ser vi en interaktion mellan två associationsfält, 
tid å ena sidan och pengar å den andra. Det finns aspekter hos dessa båda fält som interagerar, 
samverkar, och skapar nya associationer.41 
 
Metaforer kan ha olika funktioner och här beskriver jag tre: den litterära, den retoriska eller 
psykologiska samt den epistemologiska, kunskapsteoretiska. Den litterära metaforen 
förskönar språket och gör det till poesi så att vi kan se på ett nytt sätt, få nya associationer och 
sinnesstämningar.42 Ett exempel på en litterär metafor är Pär Lagerkvists versrad som citerats 
tidigare (2.1.): ”nu löser solen sitt blonda hår”. Ur ett retoriskt eller psykologiskt perspektiv 
                                                
33 Ibid., 18. 
34 rotmetaforer är metaforer som ligger under hela diskurser, Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och 
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Lund: Studentlitteratur, 1994), 253. 
35  Lakoff & Johnson,  4-6. 
36 Fredrik Härén, Idébok, (Stockholm: Interesting books, 2004), 18. 
37 Sjöström, 67. 
38 Michael Parsons, 534. 
39 Janik, 11. 
40 Kjørup, 104. 
41 Janik, 25. 
42 Ibid., 20. 
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kan en kraftfull och anslående metafor eller liknelse ändra inriktningen på vårt sätt att tänka. 
För att förändra inrotade tankemönster behöver vi bli emotionellt berörda menar Janik och 
nämner som exempel hur järnridån efter Churchills tal 1946 fick en ny betydelse. Termen är 
hämtad från teatern och betydde ursprungligen den brandvägg som kunde fällas ner mellan 
åskådare och scen men användes av Churchill i en metaforisk betydelse för gränslinjen mellan 
öst- och västeuropa. Ytterligare en funktion hos metaforerna är den epistemologiska, den 
kunskapsteoretiska, som innebär att metaforer belyser saker ur ett nytt perspektiv och gör att 
vi förstår något nytt och svårt tack vare en metaforisk omskrivning av något välbekant: 
elektrisk ström, ljudvågor, en väderleksfront. Detta har beskrivits ovan som heuristiska 
hjälpmedel för tanken. När vi använder metaforer gör vi bruk av de olika funktionerna i ett 
samspel. Vi använder ett bekant ord eller ett känt begrepp på ett nytt sätt i ett nytt 
sammanhang vilket gör att vi får syn på en annan sida av verkligheten. Detta leder till en 
förändrad syn också på oss själva, skriver Janik. 
 

Metaphor is a novel use of a word that produces a new concept at the same time that it rivets our 
attention on an aspect of reality that was hitherto closed to us conferring upon us the power to see 
ourselves and the world in a revealing new way but also capable of moving us to change the world 
and ourselves. However, to have said this, is to say that metaphor is our primary mode of 
constituting reality in language. 43 

 
Även pedagogikprofessor Moira von Wright talar om språkets konstituerande, medskapande, 
roll för vårt sätt att uppfatta verkligheten. Detta blev tydligt inom didaktiken och pedagogiken 
under slutet av förra seklet då fokus för forskningens intresse flyttades från undervisning och 
lärande till läromiljöer, organisation av lärande och kommunikation i undervisningen, vilket 
medförde införandet av nya begrepp.44 
 
Den positivistiska traditionen såg metaforiskt språk som ovetenskapligt och menade att allt 
meningsfullt språk skulle bestå enbart av fakta och definitioner för att undanröja alla vagheter 
och tvetydigheter. Men det finns dock områden av mänskligt vetande där det bokstavliga 
språket inte räcker till. Två sådana områden är ljud och dofter. Janik hämtar ett exempel från 
filosofen Ludwig Wittgenstein som visar problematiken i att beskriva ljudet av en klarinett för 
en person som inte känner till instrumentet och hur det låter. 
 

It cannot be described literally to someone who has never heard a clarinet, i.e., with the clear and 
distinct propositions of logic. However, that is not to say that it cannot be described at all; for it is 
possible to convey to someone, who knows, say, how an oboe or a saxophone sounds, in figurative 
language, in this case, on the basis of an analogy. We might also use a metaphor and say, “a 
clarinet is an oboe with a cold”.45 

 
Att göra en jämförelse, en analogi, med ett annat liknande instrument kan vara en framkomlig 
väg att beskriva klarinettens ljud. Med en metafor kan det uttryckas som att en klarinett är en 
förkyld oboe. 
 
När vi använder oss av bilder, liknelser och metaforer blir det möjligt att också uttrycka vår 
tysta kunskap, tacit knowing. Till denna tysta eller outtalade kunskap hör kunskaper vi fått 
genom våra sinnen. Vi känner igen doften av kaffe och vi känner igen ljudet av klarinetten 
men att beskriva dessa förnimmelser klarar vi inte utan ett bildligt språk.46 Till vår tysta 
kunskap hör också kunskaper vi fått genom att göra: gå, springa eller cykla. Om denna 
implicita, omedvetna, kunskap skriver Lars Erik Björklund, och han tar som ett exempel, 
                                                
43 Janik, 22. 
44 Moira von Wright, ”Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter. GH 
Mead om undervisning och lärande”, i Utbildning som kommunikation – Deliberativa samtal som möjlighet, red. 
Tomas Englund, (Göteborg: Daidalos, 2007), 82. 
45 Janik, 13. 
46 Ibid., 13. 
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bland många andra, upp hur den alpina skidåkaren Ingemar Stenmark har svårt att verbalisera 
hur han tänker när han åker. Stenmark uttrycker det metaforiskt i orden: ”Mina ben tänker 
fortare än jag.”47  
 

2.4. Kommunikation, interaktion och intersubjektivitet 
 

• Kommunikation är överföring av information mellan människor, djur eller apparater. 48  
• Interaktion är samverkan, samspel; en process där grupper eller individer genom sitt 

handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester 
och symboler.49 

• Intersubjektivitet är egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera 
subjekt.50 

 
I den kommunikativa process där människans själv skapas och omskapas är språket centralt 
och det är med språket som människan utvecklar sin reflexiva intelligens. Språket är det 
centrala redskapet i kommunikationen mellan människor och det är med hjälp av språket som 
människan konstruerar mening och bygger sin individuella världsbild. Det är genom språket 
som vi tillägnar oss vanor och föreställningar vilka också kommer till uttryck i vårt språkbruk. 
Med hjälp av språket kommunicerar vi även våra förväntningar och värderingar.51 
Kommunikationen består inte endast av det talade ordet; den innefattar hela den sociala 
situationen. Det vi säger, den verbala kommunikationen, är bara en del av kommunikationen. 
Gester, ansiktsuttryck och blickar är också språkliga uttryck i en ickeverbal kommunikation.52 
Denna ickeverbala kommunikation kallar vi vanligen kroppsspråk. Hur vi uppfattar 
situationen och språket avgör vilken mening och innebörd vi ger åt kommunikationen. 
Mening skapas i en process ”mellan” människorna och denna process uttrycks i språket. 
”Språket blir då den länk som förenar det individuella medvetandet med sociala värden”.53 Ett 
interaktivt synsätt betyder att mening skapas i en process där mottagaren aktivt är medskapare 
av budskapet.54 Mening skapas och utvecklas mellan människor i en viss situation, i en viss 
miljö, i en viss tid. Begreppet situated knowledge innebär att kunskap ”kommuniceras i en 
konkret situation, under bestämda villkor och vid en bestämd tidpunkt”. Kunskapen är således 
inte ett individuellt utan ett socialt och kulturellt fenomen.55 
 
von Wright beskriver tre typer av kommunikation och hur synen på eleven genererat olika 
lärandeteorier. Kunskapsförmedlingspedagogik har att göra med en syn på kommunikation 
som en process av påverkan där eleven är mottagare av information och i hög grad blir 
formad av sin omgivning. Lärande kan också uppfattas som en inre kunskapsprocess där 
utgångspunkten är det mänskliga subjektet och syftet är självförverkligande och utveckling. 
Här blir kommunikationsbegreppet ett uttryck för en kunskapssökande människa som 
medverkar och aktivt söker sig till omvärlden. I båda dessa fall menar von Wright att 
kommunikationsbegreppet speglar den pedagogiska processen medan i ett tredje fall så är 
                                                
47 Björklund, 3. 
48 http://www.ne.se/enkel/kommunikation 2010-07-09 
49 http://www.ne.se/school/lang/interaktion/ 2010-07-09 
50 http://www.ne.se/lang/intersubjektivitet 2010-08-06 
51 Moira von Wright, Socialisationsprocessen – Metaforer och synsätt hos blivande lärare. (Stockholm: 
Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för pedagogik, 1997), 52. 
52 George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Red. Charles W 
Morris, (1962), Övers. Peter Arvidsson, (Kalmar: Argos förlag, 1976, originalutgåva, 1934). 
53 von Wright, Socialisationsprocessen, 52. 
54 Lars Liliestam, Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor, 2:a uppl. (Göteborg: Bo 
Ejeby förlag, 2006), 66. 
55 Søren Kjørup, Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 25. 
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kommunikationen ”en förutsättning för mening och är konstitutiv för den pedagogiska 
processen”.56 
 

”Ett viktigt steg i denna omstrukturering är förskjutningen från att tänka ”elev som lär sig viss 
kunskap” till att tänka ”elever som intersubjektivt erövrar och utvecklar kunskap i en social, 
kulturell och historisk kontext”.57 

 
von Wright definierar intersubjektivitet som ”samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet 
präglad av samordnad handling”.58 Intersubjektivitet används i detta arbete i betydelsen att 
människor samspelar i ett givet sammanhang och genom dialog och empatisk inlevelse i 
varandras situation kan vi få förståelse för varandras uppfattningar och värderingar.59  
 
 
 

2.5. Tanke, känsla och vilja 
Att människan behöver bilder för att tänka påstod redan Aristoteles60 och att våra tankar till 
största delen består av bilder konstaterar neurologen och hjärnforskaren Antonio Damasio. 
 

Kärnan i våra tankar utgörs av allt att döma av bilder, och dessa bilder kan vara såväl visuella som 
auditiva eller av någon annan sinnesmodalitet; och de kan lika gärna handla om ett konkret föremål 
som ett skeende; eller om ord eller andra symboler som svarar mot ett visst föremål eller ett visst 
skeende.61  

 
Våra inre, mentala bilder kan vara av flera olika slag: visuella eller auditiva, verbala eller 
ickeverbala. När vi minns ljud eller bilder, när vi så att säga använder vårt inre öra eller vår 
inre syn, används till största delen samma nervceller och förbindelser i hjärnan som när vi tar 
emot sinnesintryck i nuet. Hjärnans associationscentra är aktiva både när de bearbetar 
inkommande sinnesintryck och när de minns dessa.62 
 

När vi gör bruk av bilder stimulerar vi fler delar av hjärnan. Associationer och bildminnen skapas 
som berikar den inre upplevelsen av samtalet.63  
 

Här talas om ett terapeutiskt samtal men det utesluter inte en jämförelse med musikaliska 
sammanhang. Ju fler sinnen som engageras desto högre kvalité blir det i upplevelsen och i 
lärandet.64 
        
Psykologer har beskrivit två olika sätt som människor hanterar information, i en modell som 
fått namnet ”The Theory of Dual systems”.65 Enligt denna modell har vi två olika system i 
hjärnan för lärande, minne och beslutsfattande. Det ena systemet är det explicita, det 
medvetna och övervakande systemet där logiskt tänkande och regelstyrning ingår och som är 
emotionellt neutralt. Det andra systemet är det implicita, det omedvetna som är det exekutiva 
och aktiva, där intuition, association och affekt ingår. I det implicita minnet finns 
sinnesintryck lagrade som ger sig tillkänna när vi känner igen en situation, en bild, en rörelse, 
                                                
56 Ibid., 85. 
57 von Wright, Konfrontation och problematisering, 85. 
58 von Wright, Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors 
intersubjektivitet, (Göteborg: Daidalos, 2000),  34. 
59 Jannike Huss, Den dialogiska flätan. En studie av det pedagogiska mötets betydelse i den individuella 
sångundervisningen. Skriftserie Uppsats, 2010:1, (Örebro: Örebro universitet, 2010), 5. 
60 Carlander, 10. 
61 Damasio, 134. 
62 Fagius, 54. 
63 Carlander, 25. 
64 Cecilia Hultberg, Spelande lärande, (u.å.), 96. 
65 Björklund, 81. 
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en doft eller ljud. Det implicita systemet känner igen och hanterar hela sinnesupplevelser, inte 
detaljer. Det påverkar dels kemiska reaktioner som produktion av adrenalin eller dopamin, 
dels motoriska som pulshöjning. Vi känner också medvetet av dessa reaktioner, dels 
emotionellt: vi kan bli glada eller rädda, dels intuitivt med ”magkänslan”.66 Det kan enklare 
uttryckas så att vi har två inre system, ”ett som känner och ett som tänker. Till detta kommer 
ett som vill.67 Vi skiljer på emotion, kognition och motivation. Den utvecklingsmässigt sett 
äldsta delen av hjärnan, det limbiska systemet, är sätet för känslorna, medan tanke och vilja 
anses sitta i den nyare delen av hjärnan, neocortex. Vårt rationella förnuft och beteende är 
dock ett resultat av deras gemensamma aktivitet. Känslorna är den bro som förbinder de äldre 
strukturerna i hjärnan med de nyare, som går ”mellan rationella och icke-rationella 
processer”.68 
 
Betydelsefulla händelser, både positiva och negativa, skapar minnen som Damasio kallar för 
somatiska markörer.69 Dessa somatiska markörer menar Damasio är en typ av sekundära 
känslor, med vars hjälp vi handlar eller avstår från att handla.70 De sekundära känslorna är 
förvärvade känslor som vi fått genom erfarenheter till skillnad från de primära som är 
medfödda eller förprogrammerade.71 
 
 

2.6. Emotioner och föreställningsförmåga 
Känslans och föreställningsförmågans betydelse för specifikt sångares utveckling men också 
för musikalisk interpretation och kommunikation betonas av sångaren och författaren Thomas 
Hemsley. Han talar också om också vikten av medveten tanke och viljeinriktning, intention.72 
Forskning har visat att tanke och känsla hänger samman och att känslorna har stor betydelse 
för människors lärande och utveckling.73  Säte för känslorna är det limbiska systemet, som är 
en utvecklingsmässigt sett gammal del av hjärnan. Våra kognitiva och mentala förmågor som 
sitter i den utvecklingsmässigt sett nyare delen av hjärnan, neocortex, påverkas av och 
interagerar med våra känslor.74  Människans grundläggande känslolägen, affekter, har 
beskrivits av den amerikanske psykologen Silvan Tomkins. Han identifierade nio 
grundaffekter där tre var positiva, en neutral och sex negativa.75 Röstorganen kontrolleras av 
cortex, som alltså är säte även för känslorna. De ljud som uppkommer spontant ur människans 
grundläggande känslolägen, definierar Hemsley till tre affektområden: (i) glädje, (ii) sorg, 
förvåning eller rädsla samt (iii) ilska. Dessa sinnesstämningar genererar, enligt Hemsley tre 
grundläggande vokalljud som han kallar fonationsvokaler: AA [a:], OO [�: ], och II  [i:] 76 
vilka Hemsley menar ingår i sångarens råmaterial. Dessa vokalljud ska särskiljas från de som 
artikuleras i text. Råmaterialet behöver ledning och kontroll från vänster hjärnhalva som styr 
den medvetna tanken och det medvetna talet för att bli till konst i den traditionella 
västerländska konstmusikens betydelse. Enligt Hemsley är, i sång, ”the how” utan ”the why” 
och ”the what” ointressant och meningslöst. Hemsley betonar föreställningsförmågan och 
fantasins betydelse och menar att i sång går det inte att skilja teknik från interpretation. Hela 
idén med att lära sig sjunga är att utveckla och förbättra sambandet mellan emotionella, 

                                                
66 Ibid., 97-99. 
67 Waern, Pettersson och Svensson, 15. 
68 Damasio, 154. 
69 Ibid., 200 – 211. 
70 Ibid., 201. 
71 Ibid., 162. 
72 Hemsley, 41. 
73 Brodin och Hylander, 13. 
74 Damasio, 153-154, 185. 
75 Brodin och Hylander, 25. 
76 De fonetiska tecknen är mitt tillägg och min tolkning av Hemsleys fonationsvokaler. 
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poetiska och musikaliska impulser och kroppen, som svarar med den rätta, passande vokala 
klangen.77  
 
Emotionellt uttryck i röst 
Att talares sinnesstämning får konsekvenser för både fonation78 och artikulation79 har 
beskrivits av Johan Sundberg i Röstlära.80 Sångare använder, för att uttrycka en 
sinnesstämning i sång, till stor del samma karakteristiska mönster som används i tal vad gäller 
både rytm och tonfall. Genom att variera längd på konsonanter och vokaler, detaljer i 
tonhöjdsförloppet, längd på pauser mellan stavelser, fonationsstyrka samt tonansats kan 
sångaren förmedla sin tolkning av det emotionella innehållet.81 Här har de akustiska 
konsekvenserna av uttrycksfull sång noterats men skillnader i produktionen av ljudet, vad som 
händer i stämbanden och i struphuvudet under uttrycksfull sång i olika sinnesstämningar har 
också beskrivits i studier som Sundberg refererar till. Variationer i stämbandens tjocklek 
påvisades liksom i fickbandens position samt larynxventrikeln storlek. Denna ”glottala mimik 
(kan ses) som en undermedveten expressiv gestik”.82 På samma vis beskrivs hur varje 
sinnesstämning också har sitt specifika artikulationsmönster där tungan och läpparna rör sig 
olika snabbt eller långsamt beroende på det emotionella innehållet. Det är mycket troligt att 
det finns ett samband mellan yttre, synliga kroppsrörelser och de rörelser som sker i 
röstorganet när man talar och sjunger, skriver Sundberg, och att det alltså finns ett samband 
också mellan emotioner och fonation och artikulation, att ”varje känsloläge har sin egen, 
typiska gestik”.83 
 

... fonatoriska och artikulatoriska gester (är) bara återspeglingar av en bakomliggande, gemensam 
”dynamisk form”. Denna form ligger för övrigt bakom både tillkomsten och uppfattningen av olika 
känslouttryck. 84 

 
Sundberg förklarar det så att rösten fungerar som en ”översättningsmaskin från kroppsgestik 
till ljudgestik”.85 Sundberg menar att det finns vissa grundläggande universella 
känslokomponenter i rösten som är igenkänningsbara över hela jorden. Agiterad eller rofylld 
är troligen sådana universella komponenter, vilket leder oss tillbaka till Hemsley och hans 
tankar om de tre grundläggande affekterna och sångarens råmaterial som beskrivits ovan. När 
musik förmedlar känslor så bygger det på de ”känslosignalerande uttrycksmedel som primärt 
förekommer såsom djupt rotade, biologiskt givna ingredienser i rösten”.86 De uttryck vi 
använder för att beskriva olika röstanvändning stämmer ofta överens med det som är typiskt 
för en viss röstanvändning. Sundberg tar uttrycket pressad fonation som exempel där rösten 
frambringas med just press av både andningsmuskler och de muskler som sluter stämbanden, 
adduktionsmusklerna.87 
 
Konsekvenser av emotionellt engagemang i sång har studerats av Viggo Pettersen vid 
Universitetet i Stavanger.88 Han har genomfört mätningar med elektromyografi (EMG). Målet 
för hans undersökningar har bland annat varit att se känslornas påverkan på 

                                                
77 Hemsley, 7. 
78 Alstring av tonande röstljud (Rösttermer, Sundberg et al. 1996/2001, i Sundberg, Röstlära, 2001). 
79 Formande av ansatsröret genom inställning av artikulatorerna, dvs. dess rörliga väggar som läpparna, 
underkäken, tungan, mjuka gommen, epiglottis, sidoväggarna i svalget och struphuvudet. Ibid. 
80 Sundberg, 197. 
81 Ibid., 187. 
82 Ibid., 197. 
83 Ibid., 199. 
84 Ibid., 198. 
85 Ibid., 199. 
86 Lindblad, 182. 
87 Sundberg, 201. 
88 Pettersen, 295-303. 
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andningsmuskulaturen under sång. Pettersen refererar till en tidigare, liknande 
undersökning,89 där man fann att sångare som sjöng med emotionellt engagemang använde 
mer luft och hade en högre vitalkapacitet.90 Pettersen fann också i fem av de sju undersökta 
fallen att sångarna förändrade sitt andningsbeteende under inflytande av ett 
känsloengagemang. En tydlig förändring var att de lägre abdominala musklernas arbete blev 
mer framträdande. Han jämför det med vad som hände unga sångare i en konsertsituation då 
scennervositet och engegemanget i tolkningen gjorde att sångarna upplevde att de sjöng bättre 
än annars. Samtidigt upplevde sångarna att de andades på ett ovant och annorlunda sätt. 
Pettersen menar att en förklaring till detta kan vara att sångträningen under utbildningen inte 
tar hänsyn till det emotionella engagemanget i en framförandesituation och att sånglärarna 
kanske inte lär ut andning på ett adekvat sätt. Pettersen refererar också till en tidigare 
undersökning,91 där man fann att sångarna inte hade det andningsbeteende som de själva 
trodde att de hade.  
 

2.7. Metaforer för kroppslig förståelse 
Att ord och formuleringar spelar stor roll inte minst i arbetet med att skapa kroppslig kunskap 
betonar Kent Sjöström i Skådespelaren i handling. Även om det vore möjligt att fullständigt 
beskriva en kroppslig instruktion anatomiskt och fysiologiskt så menar Sjöström att ett 
analogiskt tänkande som innehåller föreställningen ”som om”, ”tänk dig att...” eller ”vad 
händer om...?” är mer användbart och stimulerande eftersom det öppnar upp för tankar 
utanför det vardagligas gränser.92  
 

Det sker något annat när jag uppmanas att spänna av musklerna runt stämbanden, än när jag tänker 
min hals är öppen som ett stuprör. Metaforen förbinder kroppen med något utanför den egna 
anatomin men som ändå inte är främmande för ens kroppsuppfattning.93 

 
En bild eller metafor som stöder lärandet är konkret, sinnlig och specifik samt fri från 
negationer och Sjöström ger flera exempel, från olika områden. Från sångpedagogiken hämtas 
bilden ”att trä pärlor på en tråd” och en Feldenkraispedagog kan använda bilden att man har 
”en pensel fästad på huvudet och med den tänka sig att man målar i taket”.94 Sjöström skiljer 
på de syntetiska och de analytiska metaforerna. De syntestiska sätter fokus på målet istället 
för på det tekniska utförandet, på helheten istället för på delen och ger en sinnlig 
helhetsupplevelse till skillnad från de analytiska som ger en uppdelad förståelse som är mer 
introspektiv och psykologiskt orienterad.95 En primär kroppslig erfarenhet kan utgöra bas för 
en metafor. Ett exempel är när man säger att man känner sig uppåt. Det uttrycket är en 
metafor för en kroppslig erfarenhet av hur kroppen känns i upprätt hållning och hur den 
känslan ger en riktning i kroppen. Med erfarenheten i kroppen förstår vi den bilden.96 
 
Förnimmelse och funktion 
Att skilja på den subjektiva förnimmelsen och den reella funktionen är ett problem som 
sångpedagogen Nanna Kristin Arder tar upp i sin bok Sangeleven i fokus.97 Känslan av att 
”tonen sitter i huvudet” är ett exempel på en sådan subjektiv förnimmelse. Den kan vara 
tecken också på en god stämbandsfunktion. Uttrycket kan dock missförstås och leda till 
                                                
89 Foulds – Elliott et al. (2000) i Pettersen. 
90 Vitalkapacitet är den största möjliga luftmängd som man kan andas ut efter djupaste möjliga inandning. 
(Rösttermer, Sundberg et al. 1996/2001, i Sundberg, Röstlära). 
91 Watson and Hixon (1987) i Pettersen. 
92 Sjöström, 63. 
93 Ibid., 64. 
94 Ibid., 63. 
95 Ibid., 66. 
96 Ibid., 67. 
97 Arder, 157. 
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onödiga spänningar hos den sångelev som på olika sätt försöker ”tänka tonen i huvudet” eller 
”placera tonen i näsroten”. Att på detta sätt tänka tonen i huvudet är en traditionellt använd 
bild för att placera tonen, i klassisk sångundervisning. När Lily Lehman uttrycker det som att: 
”I hang the muscles of the face over my ears” (”Jag hänger ansiktsmusklerna över öronen”, 
min översättning), är detta på samma sätt en bild för att hitta den klassiska tonbildningens 
placering av tonen.98 Att dessa och liknande uttryck kan ställa till problem för en sångelev 
som får uppmaningen att placera tonen ”i masken” eller i näsroten menar sångerskan Katarina 
Pilotti i sin magisteruppsats Vägen till Bel canto,99 har sitt ursprung i ett missförstånd av hur 
ljudet uppstår och förstärks i röstapparaten. Hon menar att termen chiaroscuro som användes 
inom den italienska skolan av klassisk sång, bel canto, bättre fångar vad som åsyftas. En röst 
som förstärks genom att sångaren lär sig utnyttja sina resonansutrymmen till fullo så att rösten 
får både den ljusa brilliansen (chiaro) och det djupa och varma i klangen (oscuro). Enligt 
Pilotti är detta vad som avses med uttrycken ”tänka tonen i huvudet” eller ”i masken” och 
som med dagens röstforskning kallas sångformanten vilket beskrivits av Sundberg.100 
 
En studie utförd av Robert H Woody av hur instrumentalmusiker talar om och uttrycker sig 
verbalt om musik påvisade en skillnad avseende metaforiskt språkbruk och musikalisk 
erfarenhet. Hur långt musikern eller musikeleven kommit och hur länge eleven tagit lektioner 
påverkade hur det metaforiska språket användes. Woody fann att de musiker som mest 
frekvent uttryckte sig metaforiskt var dels nybörjarna och dels de mest erfarna och rutinerade. 
Musikerna däremellan använde en mer konventionell, konkret, musikalisk vokabulär, direkt 
syftande till klingande egenskaper i musiken.101 
 
Startar gestaltningen i det inre eller det yttre? 
Sångare har i likhet med skådespelare en text att förhålla sig till och de som sjunger opera 
eller annan musikteater också en rollkaraktär. Här finns likheter i de sätt som man arbetar med 
gestaltning av text eller karaktär. Frågan om var gestaltningen börjar, i det inre eller i det yttre 
är enligt Sjöström en ständigt aktuell diskussion.102 När gestaltningen startar i det inre skapas 
uttrycket genom att man återkallar en upplevd känsla från den egna erfarenheten. Detta 
arbetssätt med känslominnen kallas Method Acting och grunden till denna metod skapades av 
Konstantin Stanislavskij.103 Stanislavskij menade att det som skapade rollens liv på scenen var 
just de egna upplevelserna som hämtats ur verkligheten och sedan överflyttats på rollen. Först 
kom den inre upplevelsen, som Stanislavskij menade fanns i det emotionella minnet, och den 
tog sedan gestalt i den yttre formen.104 Stanislavskij förklarar ordet äkta på scenen så att det är 
när ”aktionen är motiverad och ändamålsenlig”.105 Stanislavskij menar att den inre och yttre 
handlingen ”skapas normalt, naturligt, organiskt och av sig själv tack vare om”.106 Det är med 
”om” som skapandet startar menar Stanislavskij. ”Om” sätter igång den slumrande fantasin 
och gör att inbillningsförmågan ”blir den hävstång som lyfter skådespelaren från den 
vardagliga verkligheten till fantasins plan”.107 
 
Från Stanislavskij kommer också skådespelarens så kallade ”v-frågor” som är ett redskap för 
att gjuta verkligt liv i en rollkaraktär. Dessa frågor återfinns i olika varianter men de frågor 
skådespelaren eller sångaren ställer sig handlar om vem man är, var man är, vilken tid det är, 
                                                
98 Lilli Lehmann, in Lucie Manén, The Art of Singing. A Manual of Bel Canto. (London, Faber Music LTD, 
1981, upplaga 2), 20. 
99  Pilotti.  
100 Sundberg, 149-157. 
101 Woody. 
102 Sjöström, 179. 
103 Ibid., 183. 
104 Stanislavskij.  
105 Ibid., 63. 
106 Ibid., 64. 
107 Ibid., 82. 
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vad man vill och vad som hindrar. Stanislavskij kallade detta för ”de givna omständigheterna” 
och menade att med hjälp av dem utvecklas skapandet och genom att uppriktigt tro på dessa 
givna omständigheter kommer ”lidelsens äkthet” av sig själv.108 Detta kan ställas emot den 
distansering som beskrivs i Diderots paradox där skådespelaren inte själv upplever de känslor 
som han eller hon uttrycker. Diderot menade att ”en skådespelare skall vara en kylig och lugn 
iakttagare” som studerar människonaturen och andras beteenden. Skådespelaren skulle ha ett 
”klart förstånd” men ingen ”känslighet”. Det reflekterande agerandet skulle byggas på 
inbillningskraft och på minnet.109 När Diderot talar om minnet är det inte det emotionella 
minnet som hos Stanislavskij, utan de inövade åtbörderna, som är ren efterhärmning och 
inlärda läxor, ”ett sublimt apspel som skådespelaren håller i minnet”.   
 

Skådespelarens tårar kommer från hjärnan, medan den känsliges tårar kommer från hjärtat. En känslig 
människas förstånd störs omåttligt av hennes känslor, medan skådespelarens förstånd ibland kan 
grumla hans känslor. Han gråter likt en präst utan tro som håller sin påskpredikan...110 

 
Diderot menade att skådespelarens begåvning låg, inte i att känna, utan i att ”noggrant återge 
de yttre tecknen på känsla, så att ni blir lurad”. Skådespelaren skulle med sin 
reflexionsförmåga ”tygla entusiasmens berusning” så att han kunde ha” ett känsloutbrott utan 
att känna”.111 
 
Diderots tankar kommer senare igen hos Brecht och hans Verfremdungsteori som odlade 
iakttagelsens konst. Både Systemet (Stanislavskijs inlevelsekonst) och Verfremdungsteorin 
har gett upphov till teaterskolor som vantolkat teorierna och ställt dem mot varandra skriver 
skådespelaren och teaterpedagogen Jörgen Andersson i sin uppsats Scenens kunskap – 
kunskapens scen.112 Att istället se dessa skolor som komplement till varandra var en idé som 
fördes fram av skådespelaren och regissören Rudolf Penka (1923-1990). Penka ville göra en 
syntes av Stanislavskijs och Brechts erfarenheter och utbilda en tänkande skådespelare. En 
skådespelare ”som för fram sina känslor på scenen, känslor renade genom tanken, som Brecht 
säger”.113 
 
Att handlingen kommer före känslan och att känslor alltså uppstår ur en fysisk aktivitet 
hävdas i den så kallade James-Langeteorin; uppkallad efter dess upphovsmän William James 
och Carl Lange. Som ett klassiskt exempel på detta återberättar Sjöström en scen: vi möter en 
björn, springer och blir rädda. Det är springandet som skapar känslan.114 Teorin innebär att 
den emotionella upplevelsen har sin grund i kroppsliga förändringar.115 Damasio förhåller sig 
positiv till teorin och berättar om en studie utförd av forskaren Paul Ekman där 
försökspersoner genom att röra sina ansiktsmuskler enligt vissa givna instruktioner också 
själva upplevde den känsla som deras ansiktsuttryck visade.116 Damasio menar att det finns 
uppkopplingar i det centrala nervsystemet med vars hjälp hjärnan kan skapa bilden av ett 
emotionellt kroppstillstånd ”utan att behöva iscensätta känslan i fråga på kroppens teater”. 
Dessa uppkopplingar får oss att känna det ”som om” vi upplevde ett emotionellt 
kroppstillstånd.117 Det är detta som Diderot kallar att ”ha ett känsloutbrott utan att känna”, se 

                                                
108 Ibid., 75. 
109 Diderot, 8. 
110 Ibid., 14. 
111 Ibid., 11- 13. 
112 Andersson.  
113 Ibid., 11. 
114 Sjöström, 180. 
115 www.ne.se/lang/emotion 2010-08-09 
116 Damasio, 174. 
117 Ibid., 181. 
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ovan. Enligt Damasio är detta troligen skälet till att skådespelare och sångare kan ”spela ut för 
fullt utan att tappa kontrollen”.118 
 
 
 

2.8. Problemformulering 
Mot bakgrund av det ovan beskrivna forskningsläget vill jag i detta arbete ta med frågorna om 
hur kunskap uppstår till dem det allra mest berör, nämligen sångeleverna. Jag vill undersöka 
hur sångelever tänker och talar om sångundervisning; (i) hur ser de på ett ”blommigt” språk, 
(ii) hur upplever de att metaforiska omskrivningar kan förklara sång- och röstrelaterade 
fenomen som är svåra att beskriva precist, (iii) hur uttrycker de sig själva när de talar om 
sång, (iv) använder de metaforer omedvetet, (v) är metaforer till mer hjälp i den rösttekniska 
undervisningen än i den musikaliska och textliga interpretationen eller är det tvärtom? 

 

 

 

3. SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett figurativt språk kan stödja eller hindra 
lärande i enskild sångundervisning på folkhögskolenivå. Detta vill jag studera ur elevens 
perspektiv för att belysa hur eleven uppfattar och tillgodogör sig ny kunskap när, och om, den 
presenteras i metaforer. Jag vill också problematisera användningen av bilder och metaforer i 
sångundervisning för att se om de ibland kan vara tecken på desinformation och bristande 
kunskap. 

3.1. Forskningsfrågor 
• Hur används metaforer för att skapa intersubjektiv kunskap i individuell 

sångundervisning?  
• När fungerar metaforer och bilder klargörande i sångundervisning och när upplevs de 

som förvirrande? 
 

 

   

                                                
118 Ibid., 175. 
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 
 
Sångundervisning är interagerande mellan elev och lärare. Den innehåller ofta ett språk fyllt 
av bildliga uttryck, metaforer och analogier. Jag har valt att studera detta med utgångspunkt i 
den amerikanske socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead (1863-1931) och hans 
teori om hur människans själv skapas och utvecklas genom intersubjektiv kommunikation119 
och språkets betydelse för den reflexiva intelligensen. Den riktning han företrädde har kommit 
att kallas symbolisk interaktionism och den vill visa på att det unika hos människan är hennes 
förmåga till språk och att denna förmåga gör människan till en social varelse.120 Symbolisk 
interaktionism är ett perspektiv som blir ett bra redskap när man vill studera och förstå 
människan och hennes beteende.121  
 

4.1. Litteratur 
En svårighet med att studera Mead har varit upptäckten att det inte finns särskilt många texter 
publicerade där Meads tankar presenteras systematiskt av honom själv. ”Mind, self and 
society”, på svenska ”Medvetandet, jaget och samhället”, som är den mest kända boken om 
Meads tankar bygger på föreläsningsanteckningar av studenter. Den är sedan sammanställd 
och redigerad av en av Meads elever, Charles W Morris.122 Ett urval artiklar av Meads egen 
hand, publicerade i amerikanska vetenskapliga tidskrifter och översatta till norska, presenterar 
Sveinung Vaage i ”Å ta andres perspektiv”. Bokens titel sammanfattar enligt Vaage det 
viktigaste i Meads teori.123 
 
I övrigt har jag fått ta hjälp av andra uttolkare av Meads tankar. Sociologen och 
socialpsykologen Johan Asplund bygger fritt vidare på Meads tankar i ”Det sociala livets 
elementära former” och Asplunds begrepp social responsivitet ger en förklaring till Meads 
rollövertagande.124 Jag har läst Mead också med hjälp av Moira von Wrights pedagogiska 
konstruktion av hans teori.125 Artiklar av Lars-Erik Berg126 och Lena Dahlgren127 har 
ytterligare belyst symbolisk interaktionism. Trost och Levin ger en mycket bra bakgrund till 
hur symbolisk interaktionism uppstod och vilken betydelse och användning den har idag. De 
beskriver också tydligt att termen inte står för en enda inriktning, utan flera, och vad som 
förenar de olika inriktningarna under termen symbolisk interaktionism, samt att perspektivet 
syftar till att förstå hellre än att förklara.128 
 

                                                
119 Mead använder inte ordet intersubjektiv men det uttrycker en väsentlig del av hans teori enligt Moira von 
Wright, Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet, 
(Göteborg: Daidalos, 2000), 49. 
120 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen”, i Moderna 
samhällstraditioner – Traditioner, riktningar, teoretiker, red. Per Månsson, 7:e uppl. (Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag, 2007). 
121 Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, 3:e uppl. 
(Malmö: Studentlitteratur, 2009).  
122 George H Mead, Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt, red. Charles W 
Morris, övers. Peter Arvidsson, (Kalmar: Argos förlag, 1976), originalets titel Mind, self and society from the 
standpoint of a social behaviorist, publicerat 1962. 
123 Sveinung Vaage, Å ta andres perspektiv – Grunnlag for sosialisering og identitet, George Herbert Mead i 
utvalg, red. Sveinung Vaage, övers. Kari Marie Thorbjörnsen, (Oslo: Abstrakt forlag as, 1998). 
124 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1987). 
125  von Wright, Vad eller vem?  
126 Berg, Den sociala människan. 
127 Lena Dahlgren, ”Attitydmätning i socialt arbete”, i Att forska i socialt arbete – Utmaningar, förhållningssätt 
och metoder, red. Lena Dahlgren och Lennart Sauer.2009, (Malmö: Studentlitteratur, 2009). 
128 Trost och Levin, 9. 
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4.2. Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en kvalitativ metodologisk riktning som studerar människan som 
en språklig varelse. Det är språket som ger människan hennes reflexiva intelligens och 
människans ”själv”, den personliga identiteten, har sitt ursprung i en social process.129 
Benämningen symbolisk interaktionism var inte ett uttryck som Mead själv använde utan det 
myntades av hans elev Herbert Blumer 1937. Symbolisk interaktionism har sitt ursprung i den 
amerikanska pragmatismen och uppstod i en grupp kring Mead där John Dewey (1859-1952), 
Jane Adams (1860-1935), Charles Cooley (1864-1929) och William I. Thomas (1862-1947) 
ingick. Tanken om självets uppdelning i ett jag (I) och ett mig (me), grundar sig på William 
James (1842-1910) som var lärare till både Mead och Dewey. Symbolisk interaktionism är 
inte en entydig teoretisk tradition. Benämningen rymmer flera olika inriktningar men den 
mest kända är den så kallade Chicago-skolan med Mead-eleven Herbert Blumer som 
huvudperson. Inom denna inriktning har ett tolkande förhållningssätt spelat stor roll.130 
 
 

4.3. Pragmatism 
Det grekiska ordet pragma betyder handling, aktivitet, och detta ord lånade Charles Sanders 
Peirce (1839-1914) när han myntade termen pragmatism.131 William James och Charles 
Sanders Peirce var två av de tidiga amerikanska pragmatikerna runt 1900-talets början i vars 
efterföljd kom Georg Herbert Mead, Charles Cooley och John Dewey. Pragmatismens fokus 
ligger på det praktiska mänskliga handlandet och sanningen skall sökas i den mänskliga 
praktiken, nära den empiriska verkligheten.132 Pragmatismen har beskrivits som en riktning 
där sanningen bestämdes av den sociala nyttan. Sanning är det som vi vid ett givet tillfälle 
håller för sant så länge som sanningen är bra för oss i någon mening.133 Grundat på Mead 
formulerar von Wright sanningsbegreppet i pragmatismen sålunda: 
 

Vad som är sant och verkligt kan i den pragmatiska traditionen bara avgöras i nuet, eftersom verklighet är 
det som existerar nu, men nuet förutsätter både ett förflutet och en framtid. 134 

 
Vi förstår historien, det som har hänt, i perspektiv av nuet och vi utvärderar de 
handlingsmöjligheter vi har i framtiden. Nuet är relaterat både till det som varit och det som 
kommer. Om vi tror på ett påstående skapar det hos oss vissa förväntningar som påverkar våra 
handlingar. Människors erfarenheter utgör grunden till reflexionen, enligt den pragmatiska 
synen, och människors erfarenheter görs alltid i relation till något eller någon och har också 
en emotionell aspekt.135 Pragmatismens rotmetafor är ”living inquiry”, levande undersökning, 
där svaret på en fråga inte ses som det slutgiltiga svaret utan som en etapp på vägen136. De 
tidiga pragmatikerna såg människor som i grunden sociala och kommunikativa varelser och 
inspirerade av Darwin och evolutionsläran såg de på lärandet som ett syfte inte bara för 
överlevnad utan också för att konstruera mening. Den pragmatiska synen på lärande är att 
kunskap skapas i en social process mellan människor. Lärandet sker i samverkan med 
omvärlden och i denna meningsskapande process när människor ska lära sig något nytt så 
byggs mening, kunskap och förståelse samtidigt som människans själv omskapas och 
utvecklas. En väsentlig del i Meads teori, som bygger vidare på denna pragmatiska grund, är 

                                                
129 http://www.ne.se/school/symbolisk-interaktionism 2010-08-12 
130 Vaage, 17. 
131 Trost och Levin, 31. 
132 Alvesson och Sköldberg, 129. 
133 Trost och Levin, 32-33. 
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att grunden till människors individualitet finns i kommunikationen mellan människor, i 
intersubjektiviteten.137  
 
 

4.4. Socialbehaviorism 
Meads teori kallades av Morris och andra för socialbehaviorism. Titeln på Morris 
sammanställning av föreläsningsanteckningarna i Mind self and society har följande 
fortsättning: from the standpoint of a social behaviorist. Enligt von Wright såg sig Mead inte 
som en socialbehaviorist utan som en filosof rätt och slätt.138 Berg (och även Vaage) hävdar 
däremot att Mead kallade sin teori för socialbehaviorism dock utan att ha så många likheter 
med psykologerna Skinner och Watsons behaviorism. Till skillnad från behavioristerna 
Skinner och Watson tog Mead också människans medvetande i beaktande, inte bara 
individens faktiskt observerbara handlingar. Mead ville dock komma ifrån det inom 
psykologin förhärskande mentalistiska, introspektiva förhållningssätt som rådde vid den här 
tiden och grunda en psykologi som förenade en förståelse av människans handlingar med en 
förståelse av medvetandet.139  
 

4.5. Grundtankar i symbolisk interaktionism 
Centralt hos Mead är att människan är en social varelse och hennes själv, hennes identitet och 
personlighet, är intersubjektivt konstituerad vilket betyder att människans medvetenhet och 
själv uppstår i det sociala samspelet,140 i kommunikationen mellan människor.141 Mead menar 
att för att medvetenhet ska uppstå krävs socialitet, före en sådan social process finns inget 
medvetande utan det uppstår i interaktion med de signifikanta andra. Signifikanta andra är 
föräldrar och andra betydelsefulla personer som finns i människans närhet, personer som man 
gärna lyssnar till och tar efter och som man tycker om.142 Genom dessa signifikanta andra 
erövrar barnet omvärlden med dess förväntningar och värderingar och tränas i förmågan till 
att ta den andres perspektiv. I denna socialisationsprocess blir individen medveten om sitt jag 
(I) och kan också se distanserat på sig själv utifrån, som ett objekt (me). Det som är grunden 
till människans socialitet är hennes förmåga till språk. Det är i gester, handlingar och ord, som 
har samma eller liknande innebörd för de inblandade i en situation, det Mead kallar 
signifikanta symboler, som mening konstrueras.  
 
Med sin förmåga till symboliskt tänkande reflekterar och speglar sig människan i de 
föreställningar av omvärlden som hon införlivat och alltjämt införlivar, hon reflekterar över 
”den generaliserade andre”, som Mead säger. Den generaliserade andre kan sägas vara en 
helhet av alla de typiska roller och spel som bedrivs i hemmet, i arbetet eller i affären,143 en 
”sammanjämkning av de roller, attityder och perspektiv som man har mött och möter i sin 
omgivning”.144 Den generaliserade andre blir en del av individens själv (self) tillsammans 
med individens jag (I) och mig (me). Identiteten och personligheten är inte statisk, utan är 
hela livet stadd i en föränderlig process. 
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I sin beskrivning av symbolisk interaktionism lyfter Trost och Levin fram fem hörnstenar 
vilka de betraktar som de mest betydelsefulla inom alla inriktningar av symbolisk 
interaktionism: 
 

• definitionen av situationen, kallas också Thomas teorem och lyder: ”If men define 
situations as real, they are real in their consequences”. Om människor definierar 
situationer som verkliga så blir de också verkliga i sina konsekvenser (min 
översättning). Hur vi definierar en situation avgör hur vi kommer att bete oss. 

• all interaktion är social  
• vi interagerar med symboler verbalt och med gester ickeverbalt. 
• människor handlar och är aktiva, människor är inte, de gör. 
• betoningen på nuet innebär att vi befinner oss i en process och att vi förändras. 145 

 
 

4.6. Språket 
Det unika med människan och det som skiljer henne från andra djur är hennes språklighet.  
Språket är centralt i den kommunikativa processen. Mead menar att människan ”är i språket” 
och att ”hon också blir till i språket”.146 Utan språket kan vi inte tänka, men språk är inte bara 
ord. Mead beskriver språket som en del av det sociala beteendet och menar att det finns 
oändligt många tecken och symboler som kan tjäna som språk. Mead vidgar språkbegreppet 
till att innefatta de underliggande attityderna och visar att avsikten är sammankopplad med de 
gester eller attityder som vi använder. En konversation med gester kan ske på ett sådant sätt 
att den inte är möjlig att översätta till artikulerat tal men vi tolkar ändå människors handlande 
utifrån blickar och kroppsspråk. Ett ögonkast eller en speciell kroppshållning avslöjar vad de 
menar.147   
 
Gester som förstås på samma sätt av de inblandade i en social handling blir med Meads ord 
signifikanta (meningsfulla) symboler och genom dem uppstår mening. Om en person hötter 
hotfullt med sin knytnäve mot ditt ansikte blir den fientliga avsikten med gesten tydlig, du 
förstår meningen med gesten, den svarar mot en mening i din erfarenhet.148 Den vokala gesten 
blir också en signifikant symbol när den får samma effekt på den som hör den eller reagerar 
på den som hos den som gör ljudet. Spädbarnet som jollrar eller gråter uppmärksammas och 
svaras av den vuxne. Gråten är en meningsfull symbol och uppväcker samma betydelse hos 
den vuxne som den har hos barnet. Verbalspråket består också av dessa meningsfulla 
symboler men det är först när vi förstår orden på samma eller likartat sätt som de blir 
signifikanta.  
 
 

4.7. Den reflexiva intelligensen 
Inspirerad av William James149 delar Mead upp identiteten (self) i ett aktivt och handlande, 
subjektivt I som är impulsivt och oförutsägbart, och i ett objektivt Me som är reflekterande.  
Von Wright menar att I står för självets kreativa sida, det unika och individuella, medan Me 
står för den determinerade aspekten, dvs. den bestämmande och kontrollerande.150 Denna 
uppdelning är en abstrakt modell för att förstå vårt medvetande, eller vår föreställningsvärld, 
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som är en bättre översättning av det engelska ordet mind enligt Trost och Levin. När 
medvetenheten om jaget uppstår blir individen också förmögen att kunna reflektera över sig 
själv som ett objekt. I kan förvåna och överraska Me och Me kan känna skam eller stolthet 
över vad I sagt eller gjort. Mead menar att i det medvetna tänkandet, i reflektionen, 
återspeglingen, pågår det en diskussion mellan I och Me men också mellan I och den 
generaliserade andre.  
 

... för endast i termer av gester som är signifikanta symboler kan tänkande – som helt enkelt är en 
internaliserad eller implicit konversation av individen med sig själv med hjälp av sådana gester – äga 
rum. 151 

 
Det reflexiva tänkandet är inte en medfödd förmåga utan skapas och utvecklas i det sociala 
samspelet och stimuleras av problem och konfrontation med det överraskande, menar von 
Wright.152 Genom att ta den andres attityd mot sig själv, distansera sig och se på sina egna 
föreställningar utifrån, kan människor göra nya insikter om sig själva.153 Vårt jag är inte, det 
blir, menar Mead, vi är ständigt människor i vardande, föränderliga.  
 

4.8. Att ta den andres perspektiv 
Centralt i Meads teori är hur identiteten utvecklas genom förmågan att kunna ta den andres 
perspektiv. Mead använder flera olika uttryck för detta. Ett är rollövertagande, ett annat är att 
ta den andres perspektiv och ett tredje är att ta den andres attityd mot sig själv. Grunden till 
detta rollövertagande läggs redan när spädbarnets joller eller andra ljud utlöser samma 
reaktion hos föräldrarna som hos barnet självt, i ett elementärt socialt beteende där sändare 
och mottagare påverkar varandra på samma sätt.154 Den vuxne kan ta barnets perspektiv och i 
denna spegling får barnet så småningom syn på, och blir medveten om, sitt jag.  

 
Medvetandet uppkommer genom kommunikation medelst konversation med gester i en social process 
eller i ett socialt erfarenhetssammanhang – inte kommunikation genom medvetandet.155 

 
Mead uttrycker detta som att socialitet krävs för att medvetenhet skall uppstå. 
 
Genom att ta andras perspektiv skapas och omskapas vårt jag.156 Att ta den andres perspektiv 
betyder att med empati sätta sig in i andra människors värld och när vi gör det får vi också syn 
på de uppfattningar som andra människor har om oss och hur de bedömer oss. Det är som att 
betrakta sig själv genom att betrakta andra och se den bild som de har av oss. Cooley myntade 
för detta fenomen uttrycket looking-glass-self, 157 eftersom det är som att se sig själv i en 
spegel. För att människan ska utveckla ett jag behöver hon kunna ta andras perspektiv och 
tolka andras tankar och känslor och även se hur de andra ser på henne.158 Genom att ta andras 
perspektiv påverkas, formas och omformas vårt jag. Det medför en förändring av synsätt och 
Mead uttrycker det som att människan i perspektivtagandet får en ny själ, blir en annan 
individ.159 Asplund utvecklar begreppet social responsivitet och förklarar detta som ett 
växelspel mellan två personer där en handling utlöser ett gensvar hos den andra personen som 
i sin tur utlöser ett nytt gensvar hos den första personen. Men så tillägger Asplund att 
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/.../ den ena personen också kan föregripa den andra personens gensvar. Det är som om den personen 
hann före den andra personen och utförde en handling i hans ställe.160 

 
Asplund menar att detta är vad Mead menade med sitt rollövertagande.  
 

4.9. Social handling och Meads triadiska relation 
Den sociala handlingen är interaktiv, symbolisk och intersubjektiv. Alltså en relation mellan 
människor där meningsbärande ord och gester, signifikanta symboler, är det som förmedlas 
och interaktionen inte uppfattas som ett yttre beteende, vilket leder till att det intersubjektiva 
blir det centrala.161 Gester beskriver Mead som begynnande sociala handlingar och de är den 
del av den sociala handlingen som fungerar som stimulus för andra som deltar i samma 
sociala handling. Gesten har en funktion i den sociala processen och kan bli ett uttryck för 
känslor eller en mening, en idé eller en intention.162 Det samspel, där en gest framkallar en 
reaktion hos en annan individ, vilken i sin tur blir till stimulus för ny anpassning, kallar Mead 
för en konversation med gester. Situationen där det lilla barnet gråter och svaras av föräldern, 
vilket gör att barnets gråt förändras, är ett exempel på en social handling med konversation av 
gester.163 Meads definition av ordet stimulus är att en stimulus är mottagen, inte sänd, vilket 
betyder att en stimulus som är given i en kommunikation mellan två människor finns inte för 
mottagaren förrän denne har tagit emot det.164 Människan definierar och tolkar och meningen 
som något har uppstår ur denna tolkning.165 Mening konstrueras gemensamt i interaktionen 
mellan människor, i den gemensamma handlingen, skriver von Wright.  
 

Mening kan inte vare sig överräckas eller tas emot eftersom alla deltagare bidrar till den 
meningsskapande processen. Meningen med det vi responderar på finner vi /.../ i våra (egna) 
tendenser till handling.166 

 
Föregripandet blir därför avgörande menar von Wright och detta för oss åter till Meads 
begrepp att ta den andres perspektiv. Asplund beskriver det som att föregripa den andres 
gensvar, vilket nämnts ovan. 
 
Meads tankar om den mänskliga kommunikationsprocessen visar på att den startar långt före 
det sagda och fortsätter långt efter samt att den åtföljs av ickeverbala handlingar.167 Mead 
beskriver den meningsskapande interaktionen mellan två människor som ett trefaldigt 
förhållande. Denna triad startar med 1: en gest från A som sedan får 2: en anpassningsrespons 
av B vilket ger 3: resultatet av den givna sociala handlingen.168 För att meningen med en gest 
skall bli uppenbar för B måste B inta A:s perspektiv och leva sig in i A:s situation. von 
Wright illustrerar detta med följande exempel: En fiskare, A, står på stranden och viftar och 
vinkar till person B som kör sin båt i skärgården. B förstår inte meningen med det fåniga 
viftandet, kan inte ta den andres perspektiv. Innebörden av vinkandet blir inte klart för B 
förrän han kör på grundet.169 
 
Trost och Levin menar att definitionen av situationen först ligger som grund eftersom vi alltid 
handlar i en situation som vi tolkat på något sätt. Vi gör vår egen tolkning av andras 
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handlingar och det är på den tolkningen vi svarar. Hur vi beter oss hänger samman med hur vi 
uppfattar avsikten i andras handlingar, hur vi tolkar vad de andra kommer att göra, vad vi 
förväntar oss och hur vi uppfattar de förväntningar som de andra har på oss.170 

 

4.10. Pedagogiska konsekvenser 
Moira von Wright pekar på att teoribildningen inom pedagogiken under nittonhundratalets 
sista decennium präglades av dels det hon kallar en språklig vändning, alltså språkets 
betydelse som medskapare av verkligheten, dels en kommunikativ vändning. Den senare lade 
tonvikten på meningsskapandets kommunikativa karaktär men betonade framförallt 
”kommunikationens konstitutiva betydelse i det mellanmänskliga handlandet”.171 
Kommunikationen är en förutsättning för lärande, menar von Wright, och ser ur Meads 
perspektiv på lärande som en interaktiv relation mellan människor och omgivning där både 
människor och omgivning kan förändras i den meningsskapande processen.172 De av Meads 
begrepp som von Wright lyfter fram som de mest väsentliga för den kommunikativa 
pedagogiken är socialiteten, gesten, konfrontationen, problematiseringen, och 
perspektivtagandet.173 Det von Wright menar är särskilt utmanande för pedagogiken är att 
med Meads syn på människans själv som ständigt föränderligt så kan inte resultatet 
bestämmas i förväg. Vi kan inte veta, bara förvänta oss vad som kan hända.  
 

/.../ det mänskliga samspelet som Mead beskriver det är både kreativt och obestämt.174 
 

Att tillägna sig kunskap sker i en process där att ta andras perspektiv i ett medvetet 
reflekterande också innebär att bli berörd till både kropp och själ, både fysiskt och 
emotionellt. En konfrontation där invanda perspektiv utmanas vill von Wright uppmuntra till. 
Att ”eleverna möter nya intryck och verkligen förmår växla perspektiv”, ser von Wright som 
den viktigaste och samtidigt den mest utmanande uppfordran från Georg Herbert Mead.175 
 

4.11. Teorins relevans för denna uppsats 
Meads syn på språket är av särskilt intresse för min studie. Hur vi benämner fenomen och hur 
vi beskriver omvärlden präglar vår förståelse. När vi talar om rösten använder vi begrepp som 
struphuvud och stämband och dessa ord påverkar hur vår kunskap ser ut. För att dessa 
begrepp ska fungera som intersubjektivt meningsskapande symboler måste vi förstå dem på 
samma sätt, ge dem samma innebörd. Om en sångelev förstår ordet stämband bokstavligt som 
faktiska band ger det en dålig grund för kunskap om hur röstproduktion går till. Hur mening 
skapas, inte bara med det verbala språket, utan också med vokala gester som mumlade 
instämmanden eller grymtande missnöje, och hur innebörder förmedlas och förstärks av 
gester och minspel är också mycket intressant att studera och reflektera över i en pedagogisk 
eller en musikalisk sitution. Samspel mellan sångare och pianist, eller mellan musiker i en 
ensemble, består till stor del av ickeverbalt språk; den individuella sånglektionen likaså. Att 
tolka det ickeverbala språket bygger också på en gemensam förståelse av de gester och miner 
som ingår. Det ligger nära till hands att göra en jämförelse med musikens språk, som består av 
tecken och symboler, och innehåller meningsfulla gester för den som är förtrogen med 
språket. 
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Teorin är användbar för att förstå den interaktiva relationen mellan elev och lärare i 
individuell sångundervisning och hur kunskap kan skapas intersubjektivt. Sångläraren blir 
ofta en viktig person för den unga eleven; en av de signifikanta andra med Meads ord. 
Psykologisk insikt och empati är egenskaper och förmågor som sånglärare behöver menar jag. 
Detta belyses av Meads teori om att ta den andres perspektiv. Teorin ger redskap att förstå 
kunskapsutveckling som ett resultat av reflektion inom individen själv och interaktion. I 
denna interaktiva kommunikation kan lärande, förändring och utveckling bli möjlig.  
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5.  METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Fokus för denna studie ligger på respondenternas subjektiva upplevelse, vilket motiverade 
valet att göra intervjuer. Empirin som ligger till grund för detta arbete består av sju intervjuer 
med respondenter som går på musiklinjen vid två olika folkhögskolor, en intervju med en 
kollega som undervisar i kammarmusik, samt texter, så kallade reflektionsloggböcker, som 
skrivits av fem av de intervjuade respondenterna. Respondenterna går alla på en 
musikhögskoleförberedande utbildning. Två av respondenterna studerar afrosång, jazz, medan 
övriga studerar sång enligt den västerländska konstmusikens normer, det vi i dagligt tal, och 
hädanefter i denna text, kallar klassisk sång. Sex av dessa respondenter har sjungit i några år 
men är ännu inte avancerade. Den sjunde däremot måste sägas vara längre kommen i sina 
studier.  
 
Under en termin skrev 5 av respondenterna varsin egen reflektionsloggbok med tankar kring 
sitt eget övande och den egna utvecklingen. De mailade den till mig mer eller mindre 
regelbundet för kommentarer och svar på konkreta frågor. Dessa texter har jag läst noga med 
särskild uppmärksamhet på metaforer. 
 
Som en inledning till intervjuerna samlade jag de första sex respondenterna till ett samtal 
kring metaforer. Till den samlingen hade jag bett om att få respondenternas egenupplevda 
bilder och metaforer nerskrivna i förväg. Metaforer som kom upp var dels allmänt kända och 
vedertagna, dels andra som förmodligen var mer personliga. I diskussionen som följde visade 
det sig att metaforerna inte alltid var självklara för respondenterna. Någon var osäker på vad 
hennes egen metafor egentligen betydde och vad hennes lärare hade avsett med den. Men 
under samtalets gång kunde vi analysera bilderna och i de flesta fall komma fram till möjliga 
förklaringar.  
 
 
 

5.1. Presentation av intervjuer och respondenter 
De fyra första intervjuerna gjordes med Björn, Göran, Madelene och Olivia som alla hade 
klassisk sång som sitt huvudinstrument. Dessutom intervjuade jag två elever, Lena och 
Lovisa, som hade jazzsång som sitt huvudämne. Dessa sex intervjuer gjordes på samma 
folkhögskola. Vi satt i ett litet arbetsrum och intervjuerna spelades in på en minidisc. 
Intervjuerna hade i dessa sex fall samma upplägg. Jag hade inte färdigställt frågor i förväg 
utan snarare strukturerat några teman runt vilka jag ville samtala med eleverna. Efter att ha 
genomfört de först sex intervjuerna ville jag prova ett annat sätt att genomföra intervjuer på 
för att riktigt sätta fokus på metaforerna (se 5.2.). Då besökte jag en annan folkhögskola och 
gjorde där ytterligare två intervjuer som också spelades in på samma sätt. Av dessa intervjuer 
kunde endast den ena skrivas ut på grund av tekniska problem med inspelningsutrustningen. 
Dessa intervjuer genomfördes i det lektionsrum där respondenterna vanligen hade sina 
sånglektioner. Vid de sista intervjutillfällena deltog jag också som observatör på dessa 
respondenters sånglektioner. Min avsikt med att dessutom göra observationer av sånglektioner 
var att kunna studera också de ickeverbala handlingarna, gester och mimik. Betoningen vid 
observationsstudier ligger på vad människor gör och inte på vad de säger.176 Observationerna 
gick till så att jag satt med på två sånglektioner och förde anteckningar. Lektionerna skedde i 
det undervisningsrum som normalt användes och som elev och lärare var hemmastadda i. Jag 
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var inte aktivt delaktig i lektionerna men fick vid några tillfällen kommentera och svara på 
frågor under lektionens gång. Mitt deltagande kan sägas vara passivt.177 
 
Jag väljer att benämna de medverkande intervjuade eleverna respondenter eftersom en 
respondentundersökning är ett tillvägagångssätt där forskaren vill veta vad svarspersonerna 
själva tänker och tycker om undersökningsämnet. Till skillnad från informantundersökningen 
där svarspersonerna ses som ”vittnen” och deras svar betraktas som källor.178 Intervjuerna 
hade ett explorativt syfte och var till formen halvstrukturerade179 och genomfördes som 
interaktiva samtal mellan intervjupersonerna och mig med öppna frågor utan färdiga 
svarsalternativ. Respondenterna fick svara med egna ord och berätta fritt. Bengt Gustavsson180 
skiljer med metaforer ut tre förhållningssätt att genomföra intervjuer, nämligen att rita en 
karta (intervju), att fiska (samtal) och att vara en författare (dialog). Intervjun är ett 
inhämtande av objektiva fakta för att få en spegelbild av den objektiva verkligheten. Samtalet 
är ett sätt att samla subjektiva fakta medan dialogens syfte är att ”komma åt mening och 
betydelser i medaktörernas språk- och kulturvärld.”181 I dialogen skapar intervjuare och 
respondent gemensamt kunskapen. De intervjuer jag gjort kan sägas ligga någonstans 
mittemellan Gustavsson definition av samtal och dialog.  
  
Intervjuerna presenteras i en narrativt strukturerad form, jag återberättar innehållet i 
intervjuerna. Meningsinnehållet är koncentrerat för att få fram det väsentligaste.182 Texten är 
kryddad med några citat vilket motiveras av att jag vill tydliggöra för läsaren hur 
respondenterna uttryckt sig. I citaten har jag behållit det mesta av talspråket med undantag för 
upprepningar och hummanden. 

Respondenter och lärare informerades i förväg om syftet med intervjuerna, så kallat 
informerat samtycke.183 Vad gäller etiska hänsyn så nämns inga deltagare i intervjustudien vid 
namn och inte heller folkhögskolorna namnges. Respondenterna har fått läsa intervjuutskrifter 
och godkänna dessa.  
 

5.2. Frågorna 
För att komma igång med samtalet bad jag respondenterna, som en uppvärmningsfråga, 
berätta om sin musikaliska bakgrund. Sedan ville jag veta vilka erfarenheter de hade av 
bildliga uttryck, liknelser och metaforer i sångundervisning, hur de hade tolkat dessa och 
vilken betydelse de haft för deras rösttekniska och musikaliska kunskapsutveckling. Jag 
frågade också hur de tror att de i en undervisningssituation skulle förklara vissa av 
sångröstens funktioner för en tänkt elev, huvudklang och bröstklang, flödig respektive 
läckande fonation. 
 
De två sista intervjuerna gjordes något annorlunda. Jag inledde med att förklara ordet metafor 
och som ett exempel beskrev jag hur vi säger att vi ”ruvar på en idé” eller att ”idéer kläcks” 
och när de är färdiga får de ”vingar”. Därefter presenterade jag en lista med några bildliga 
uttryck, metaforer, som jag bad respondenterna att fundera över och försöka förklara 
meningen med. Metaforerna var:  
 
                                                
177 Ibid., 346. 
178 Ibid., 291. 
179 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, uppl. 1:17, övers. Sven-Erik Torhell, (Malmö: 
Studentlitteratur, 2008), 117. 
180 Bengt Gustavsson, red., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, uppl. 3:5, (Malmö: 
Studentlitteratur, 2009). 
181 Ibid., 240. 
182 Kvale, 174-178. 
183 Ibid., 107. 
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Glada punkten                                                                                                                       
Dofta på en ros                                                                                                                       
Varm potatis i munnen                                                                                                         
Andas in tonen                                                                                                                      
Halsen som ett stuprör                                                                                                          
Gäspa 

Efter det fick de se ytterligare en lista. Denna gång bad jag om respondentens egen bild eller 
metafor för ett röstrelaterat fenomen. De såg inte de båda listorna samtidigt, utan en i taget. 
 
En alert och aktiv hållning 
Djup, vidgande inandning 
Släpp ner käken, vidga munhåla och svalg 
Mjuk ansats 
Avspänd, öppen hals 
Sänka struphuvudet 
 

5.3. Analys 
De svar som erhålls i en intervju får inte ses endast som en spegling av vad intervjupersonen 
tycker utan intervjuarens konstruktiva bidrag . Enligt Kvale skapas en intervju gemensamt av 
frågeställare och respondent.  
 

Intervjun är ett intersubjektivt företag där två personer talar om ämnen av gemensamt intresse. 
[...] Intervjuarens frågor leder fram till de aspekter av ämnet som den intervjuade kommer att 
uppmärksamma, och hans aktiva lyssnande till och uppföljning av svaren bestämmer delvis 
samtalets förlopp.184 
u  

Kvale menar vidare att vid utskrift av intervjuer sker direkt en tolkning och en analys av 
svaren. En intervjuutskrift är aldrig något helt objektivt. Processen att överföra en talad 
kommunikation till skriftspråk är i sig redan en tolkning då orden lyfts ut ur sammanhanget. 
Utskrifter av intervjuer är tolkande konstruktioner och avkontextualiserade samtal.185 Efter att 
ha skrivit ut intervjuerna ordagrant vidtog en klarläggning och strukturering av innehållet som 
företogs i flera steg. Här använde jag mig först av meningskoncentrering där det väsentliga i 
respondenternas uttalanden fick träda fram mer koncist och i färre ord. Därefter vidtog en 
meningskategorisering och kategorierna växte fram ad hoc under analysens gång.186 En stor 
mängd divergerande kategorier uppstod och de olika intervjuerna fick inte heller helt samma 
kategorier.  
 
Ett problem som uppstod var för min del att förhålla mig distanserad till de elever som jag 
hade personlig kännedom om. Min egen förförståelse om dessa elever gjorde att jag tolkade 
deras tsagor på ett sätt som inte var tydligt i texten utan enbart kunde göras genom personlig 
kunskap om dem. Dessutom behövde jag avgränsa materialet och hålla mig till 
forskningsfrågorna. Därför gick jag tillbaka till originalutskrifterna av intervjuerna. Jag 
övergav de tidigare kategoriseringarna och sökte nu istället enbart tre fenomen: (i) 
respondenternas användning av språkliga bilder som metaforer och liknelser, (ii) 
konsekvenser av att använda dessa bildliga uttryck samt (iii) respondenternas beskrivningar 
av interaktion. Nu använde jag mig av färgpennor och markerade med olika färg dessa 
fenomen i intervjuerna. För att strukturera metaforerna klippte jag ut och fäste upp dem på en 
vit vägg och så sökte jag nu dela in metaforerna i olika kategorier, såsom vedertagna eller 

                                                
184 Kvale, 166-167. 
185 Kvale, 149-154. 
186 Ibid., 174-180. 



 31 

personliga metaforer. Intervjuerna presenteras i resultatkapitlet i en narrativt strukturerad 
form.187 

5.4. Relevans och trovärdighet 
Språket är centralt i kommunikationen (se kapitel 4.6.) och att undersöka hur sångelever 
uppfattar användningen och effekten av ett metaforiskt språkbruk, i jämförelse med ett 
analytiskt och mer konkret språkbruk, som redskap för kunskapsutvecklingen är relevant för 
sångpedagogik. 
 
Intervjuerna finns sparade både i pappersformat och i datafiler. Eleverna fick läsa utskrifterna 
och har i samtliga fall godkänt dessa. I sex av intervjuerna kände eleverna mig som lärare på 
den skola där de var elever och i fyra fall var jag också deras sånglärare. Detta kan ha 
påverkat deras benägenhet att vara till lags och eventuellt försöka tänka mer metaforiskt än de 
annars gjorde. I den sista intervjun kan eleven ha påverkats att ytterligare försöka tänka 
bildligt av den introduktion jag gjorde när jag presenterade och uppmärksammade 
respondenten på några mer eller mindre välkända metaforer. 
 
Jag gjorde ytterligare en intervju men denna gång med en kollega, en instrumentallärare. 
Denna intervju gjordes på telefon och spelades inte in. Endast de anteckningar jag förde under 
samtalets gång finns som data från denna intervju. 
 
 

                                                
187 Ibid., 174. 
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6. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras först intervjuerna med respondenterna. När respondenten citeras 
inne i texten skrivs det inom citattecken. Efter varje intervju följer en analys av respondentens 
metaforer och därefter följer en syntes av intervjun. Respondenternas kommentarer som rör 
interaktion behandlas i nästa avsnitt och slutligen sammanfattas resultaten. De metaforer och 
andra beskrivande uttryck som respondenterna bidragit med, dels i det första gruppsamtalet, 
dels i intervjuerna och dels i loggböckerna struktureras i bilagda tabeller sist i uppsatsen. 
 

6.1. Intervju med Björn 
Björn berättar att han tog sina första sånglektioner när han började på musikgymnasiet. Då 
hade han till en början sången som bi-instrument men i trean på gymnasiet bytte han till sång 
som huvudinstrument. 
 

Det gick lättare att uttrycka sig och så, det var inget hinder i vägen. Det kommer rakt ut det man 
tänker. (Björn) 

 
När Björn först började ta sånglektioner var han blyg och hade svårt att uttrycka sig i sången, 
berättar han. Då handlade det framförallt om att våga sjunga ut. Björn säger att det var vid ett 
speciellt tillfälle när han skulle sjunga inför en grupp med andra sångelever som han för första 
gången tyckte att han verkligen kunde uttrycka sig i sången. Han tyckte i efterhand att hans 
agerande blivit överdrivet men det viktigaste denna gång var ”att våga ta det klivet, att liksom 
kasta sig ut, nu kör jag bara liksom”, säger Björn. Han fick positiv respons på sitt framförande 
men tillägger att det är viktigt att hitta en ”balans i uttrycket så att det blir äkta och 
trovärdigt”. Efter gymnasiet tog han några sånglektioner hos en ny sånglärare som var mer 
inriktad på klassisk repertoar. Björn beskriver hur han försökte leta sig fram till en röst som 
skulle låta mer klassiskt skolad genom att sjunga ”nån sorts låtsasklassiskt och mörka 
mycket”. När Björn började sjunga mindre musikalrepertoar och istället mer klassiskt blev det 
också mer klassisk tonbildning, fortsätter han. Björn beskriver det som att han skulle ”få bort 
musikaltänket, att köra hårt på höga toner och ha många olika röster”. Istället fick han nu 
arbeta med att få rösten att låta jämnare över hela röstomfånget, ”egalisera så gott det går” och 
”hitta mer huvudklang”. 
 
Björn förklarar huvudklang som en ”suckande gnällton” som ger en ”högre placering” och 
han menar att man hittar huvudklangen med hjälp av ”tycka-synd-om-känslan”. Han gör en 
liknelse och jämför med hur en ” pappa skulle tala till sitt lilla barn med en vänlig, snäll röst”. 
När Björn tänker efter hur han skulle förklara huvudklang för en tänkt sångelev så visar han 
detta på flera sätt. Han tar hjälp av röstklangen, han talar och gör olika ljud med en mjuk, 
vänlig, deltagande röst i fallande tonläge. Han gör också miner och ansiktsuttryck, höjer 
ögonbrynen och trutar lite med munnen, vilket förstärker känslan av ett ömt, vänligt, 
förstående sinnelag. Dessutom använder han händerna och gestikulerar i mjuka roterande 
rörelser uppifrån och ner. 
 
På frågan hur Björn gör för att hitta den flödiga fonationen kommer han in på problematiken 
att med ord förklara hur man gör och menar att det är” lättare att göra än att beskriva det”. 
Björn säger att han tycker det är lättare att förstå hur han ska göra när en lärare förevisar och 
han får härma. Efter en stund kommer han på att det hjälper att föreställa sig en ”dramaten-
skådespelare”. 
 

Jag tänker väldigt tätt på nåt sätt, alltså en väldigt tät, jämn, flödig...  En dramatenskådis pratar 
väldigt dramatiskt, jämnt och flödigt. (Björn) 
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Björn fortsätter att beskriva den flödiga fonationen med orden ”flöda med luften, det är 
kontinuerligt på nåt sätt, det är öppet”.  
 
På frågan om Björn stött på förklaringar av något sångtekniskt som inte varit fysiologiska och 
analytiska utan just metaforiska, nämner han att för att ”rösten ska nå ut och vara fokuserad”, 
handlar det om att ”sikta rösten mot en punkt långt bort” och tänka ”där ska min röst vara”. 
Det handlar om att ”man ska ha en riktning”, säger Björn och fortsätter ”riktning i rösten är 
just att den går ut, inte sticker tillbaka, fokuserad”. När Björn sjunger i skolans aula måste han 
”projicera” säger han, för att ”få ut klangen”, annars ”sticker rösten åt alla håll”.  Men riktning 
kan också handla om riktning i en fras, ”strävan till ett ord eller en ton”, säger Björn och 
tillägger att det kan han uppnå på två sätt, ”dynamiskt” eller genom olika ”intensitet”. 
 
För att komma åt känslan och hitta sitt eget uttryck och sin egen tolkning i en sång, berättar 
Björn att han börjar med att läsa och kanske skriva ner texten och se vad den säger honom. 
Texten tillsamman med melodin och ackorden ger honom associationer säger Björn. Han 
upplever att ”sinnesstämningen förändrar rösten” och tar som ett exempel sången ”Who is 
Silvia” av Gerald Finzi. 
 

Det är feststämning, jag tänker mig lite midsommarafton. Folk som dansar och det är vita 
klänningar och ja, det är festligt. (Björn) 

 
I den här sången är ”stämningen ljus och lätt och det blir en lätt och luftig frasering” säger 
Björn. ”Positiva känslor” är lättare att gestalta tycker Björn och tror att det kan bero på att han 
själv är en ”positiv person”. Han gör så en jämförelse med en annan sång av samma 
kompositör, ”Come away death” som han tycker det är mycket svårare att hitta känslan i, för 
den sången ”har inget ljus alls”. Då behöver han en minnesbild, en egen erfarenhet att hänga 
upp det på. Han måste minnas något som var sorgligt och så ” djupdyka ner i sorgen” för att 
kunna vara ”ärligt dyster och ledsen”.  
 

En gammal ensam man som sitter där. Den känns ensam på nåt sätt, väldigt ödesmättad, det finns 
nästan inget hopp nånstans, antagligen lite hjärtegråt. Då kan jag lika gärna dö. (Björn) 
 

Här beskriver Björn de associationer som hjälper honom att kunna gestalta sångens innehåll. 
Han skapar en inre föreställning av den ”gamle mannen som är ensam, utan hopp och 
livslust”, säger Björn. 

 
Att ta hjälp av en ”minnesbild” eller att ”agera en känsla”, fortsätter Björn, är olika sätt att 
hitta känslan och uttrycket. Han menar att genom att spela glad så blir han glad, när han 
”agerar en känsla” så leder det till att han också börjar uppleva känslan, det ”studsar tillbaka”, 
säger han. Men att agerandet, ”känslan och uttrycket är äkta och trovärdigt” är viktigt menar 
Björn, så att publiken ”köper” det. Dessutom säger Björn att genom att ”fokusera på 
agerandet kommer mycket gratis, åtminstone i den genren”. Björn syftar här på 
musikalgenren som var den repertoar han började sjunga i kulturskolan. När Björn gör sina 
sångövningar vill han gärna ”koppla ihop det med en känsla, inte låta det bli mekaniskt, utan 
mena nånting”, säger han. Björn tillägger att han vill sätta in det han sjunger i ett 
sammanhang, han vill sjunga ”för nån och om nån”. Att sjunga sånger ”om kärlek till Gud” 
med inlevelse upplever inte Björn som några problem, fastän han själv inte är troende. Han 
menar att det går lätt att relatera det religiösa uttrycket till liknande positiva känslor och 
”agera förundran inför nånting större” och sjunga om ”kärleken till livet”. Dessutom, säger 
Björn, hjälper det att ”se på andra som har känt den känslan”. 
 
När det går riktigt bra att sjunga och rösten känns fri är det en väldigt skön och behaglig 
känsla säger Björn och tillägger att ”då går det lätt” och ”känns ohämmat”.  Björn menar att 
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om han kan sjunga starkt utan att det känns ansträngt så är det ett kvitto på att han sjunger på 
ett tekniskt riktigt sätt. 
 

Det är bara en massa ljud som sticker rakt ut. Det bara kommer liksom. Det känns som att det bara 
blåser igenom på nåt sätt. Det finns liksom inget hinder för tonen. Det är svårt att sjunga starkt om 
man sjunger fel tycker jag. Alltså oansträngt starkt. Jag står bara här och öppnar munnen så flödar 
det ut en massa, studsar där borta och kommer tillbaks. Det är ju väldigt skönt. (Björn) 
 

6.1.1. Analys av intervju med Björn 
Det var inget hinder i vägen. Det kommer rakt ut det man tänker. Här beskriver Björn att 
känslan av att sjunga var mer direkt än när han spelade. Instrumentet var ett hinder för det han 
ville utföra och uttrycka musikaliskt. Detta gick lättare när han sjöng. 
 
Våga ta det klivet, kasta sig ut, nu kör jag bara. Att sjunga för en publik första gången krävde 
mod och detta beskriver Björn med tre olika metaforer. Dessa tre metaforer beskriver ett 
skeende, en rörelse, någon tar sig från en punkt till en annan och det innebär en risk. Möjliga 
fortsättningar på metaforerna är: ta ett kliv över ett stup, kasta sig ut i det okända, köra på rakt 
fram utan att se tillbaka. Metaforerna säger något om att man behöver mod att utföra denna 
handling och i och med att man handlar blir man i den processen också själv förändrad. Hade 
Björn inte tagit klivet hade han stått kvar på samma plats och inte utvecklats vidare.  
 
Balans i uttrycket så att det blir äkta och trovärdigt. Vid sitt första framträdande tyckte Björn 
att han ”överagerade” och att uttrycket blev väldigt ”överdrivet”. Det var inte äkta och 
trovärdigt för han hade inte balans menar Björn. Frågan om hur det äkta uttrycket uppstår är 
enligt Sjöström188 en ständigt pågående diskussion där den ena sidan företräder Stanislavskijs 
system med emotionella minnen som grund för det äkta uttrycket och den andra sidan 
företräder Diderot, och i en senare tappning Brecht, där uttrycket kommer genom studerandet 
av människan och reflekterandet över hennes beteende. (se kapitel 2.7). Ordet balans kommer 
ifrån latinets bilanx som betyder två vågskålar.189 Om man i den ena skålen lägger den inre 
upplevelsen och i den andra den yttre form som upplevelsen tar gestalt i kanske en balans kan 
uppnås, förutsatt att innehållet i skålarna väger lika tungt. En som gjort en sådan syntes av det 
inre och det yttre är Rudolf Penka (se kapitel 2.7) med sina tankar om att det är den tänkande 
skådespelaren som för fram sina känslor på scenen men dessa känslor har först ”renats” 
genom tanken. 
 
Låtsasklassiskt, mörka mycket. Genom prefixet ”låtsas” låter Björn förstå att han leker, testar 
och lekfullt provar olika klangliga uttryck som han förknippar med klassisk sång. Det betyder 
troligen att han medvetet eller omedvetet också härmar klassiska sångare han hört och tyckt 
om. Då akustiken spelar en (orutinerad) sångare ett spratt genom att upplevelsen av den egna 
rösten förvrängs kan det få till konsekvens att sångaren gör klang och vokaler mörkare och att 
rösten då kan låta dov och instängd. 
 
Köra hårt på höga toner, ha många olika röster. Här beskriver Björn sin upplevelse av att 
sjunga musikalsånger. Köra hårt antyder att fonationen var pressad. Ha många olika röster 
beskriver en motsats till att egalisera rösten som är det klassiska idealet där rösten klingar 
jämnare och mer lika över hela registret. 
 
Suckande gnällton, en pappa som talar till sitt lilla barn med en vänlig, snäll röst. Här 
förklarar Björn hur han hittar sin huvudklang, först med en beskrivning av en övning och 
                                                
188 Sjöström, Skådespelaren i handling. 
189 Bo Bergman, Ordens ursprung etymologisk ordbok över 2 200 ord och uttryck (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 2007). 
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sedan med en liknelse. Med sucken kommer (oftast) en ton i en naturligt fallande rörelse, med 
en mjuk eller luftig ansats och med ett generöst luftflöde och detta sammantaget kan hjälpa 
sångeleven till avspänning och en flödig fonation. Den gnälliga tonen kan leda tanken till 
något litet och ynkligt och med det åstadkomma en mjuk och ljus ton. Den mjuka och ljusa 
klang som han också använder när han föreställer sig bilden med pappan och barnet. Björn 
anser att inlevelsen och det emotionella engagemanget här hjälper hans sångteknik. Björns 
inlevelse i situationen ger ett klingande resultat, hans tonbildning påverkas av det emotionella 
engagemanget genom att han ställer sig just de frågor, nämligen ”tänk dig att...” och ”vad 
händer om...”, som enligt Sjöström190 (se kap 2.7) är de två viktigaste när det gäller att skapa 
kroppslig kunskap. Denna liknelse med pappan och barnet som Björn gör, får den önskade 
konsekvensen, nämligen en röst med mer huvudklang. Sett ur en symbolisk interaktionistisk 
synvinkel tar Björn den andres perspektiv när han lever sig in in rollen som pappan. Med 
hjälp av den generaliserade andre, som är normer, roller och handlingsmönster som införlivats 
under livet, kan Björn reflektera över beteendet och prova olika sätt att ta rollen som pappan. 
Björns upplevelse att det också går bättre rent sångtekniskt när han sjunger med inlevelse 
stöds av Hemsley,191 som betonar vikten av föreställningsförmågan och fantasins betydelse. 
Hemsley går så långt att han till och med säger att i sång går det inte att skilja teknik från 
interpretation: ”the how” utan ”the why” och ”the what” är meninglöst (se kapitel 2.6). Att 
känsloengagemang påverkar sångares teknik finns beskrivet av bl a Pettersen,192 som visar hur 
andningsbeteendet förändras vid emotionellt engagemang vilket jag tidigare beskrivit i kapitel 
2.6. Att emotionellt engagemang påverkar både fonation och artikulation visar också 
Sundberg (se kapitel 2.6). 
 
Dramaten-skådespelare, flöda med luften, det är kontinuerligt på nåt sätt, det är öppet. 
Flöde är ett uttryck som Björn använder upprepade gånger och det är också en metafor som 
ger associationer. Synonymer till flöde är svämma, strömma, vara riklig och finnas i 
överflöd.193 Flöde kan lätt leda tanken till en framvällande flod eller en konstnär som målar 
flödigt. Den flödiga fonationen beskrivs i Rösttermer som en fonation med ”generöst tilltaget 
luftflöde, och som uppstår när man fonerar med minsta möjliga adduktionskraft som 
fortfarande ger glottisslutning”.194 När Björn talar om att sjunga flödigt använder han också 
uttrycken ”det känns ohämmat”, ”inget hinder i vägen för tonen” och ”som en 
dramatenskådis”. Här är ett exempel på hur en metafor kan fungera interagerande mellan 
olika associationsfält, dels den faktiskt beskrivna funktionen, dels den inre bild och 
föreställning som ordet ger upphov till och de emotioner som då sätts i rörelse. 
 
Riktning i rösten, riktning i en fras. På samma sätt fungerar det med ordet riktning som Björn 
också använder flitigt. Synonymer till riktning är bl a inriktning, kurs, direktion, sträckning 
och linje.195 Inriktning är dessutom synonymt med koncentrera sig på, fästa uppmärksamheten 
på, sikta in sig på. Björn använder riktning både i betydelsen att i fraseringen hålla en 
melodisk linje och att sjunga med en fokuserad ton. Fokusering är en vedertagen 
sångpedagogisk term som ”hämtats från fotografering och anspelar på en väl inställd kamera 
som ger god bildskärpa”.196 
 
Feststämning, midsommarafton, inget ljus alls, förundran inför nånting större, kärleken till 
livet, det studsar tillbaka. Björn beskriver olika sätt som hjälper honom att sjunga 

                                                
190 Sjöström, Skådespelaren i handling. 
191 Hemsley, Singing and imagination. 
192 Pettersen, Consequences from Emotional Stimulus. 
193 Svensk Synonymordbok, Specialversion av Norstedts svenska synonymordbok (Gjövik: Norstedts Ordbok, 
Norstedts förlag AB, 2002).  
194 Sundberg, Röstlära, 280. 
195 Svensk synonymordbok. 
196 Sundberg, Röstlära, 280. 
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uttrycksfullt: 1: fantasi och föreställningsförmåga, 2: emotionella minnen av egna 
erfarenheter, hans gestaltning startar i det inre med hjälp av känslominnen vilket stöds av 
teorin om Method Acting, (se kap 2.7), 3: ersättande associationer (nånting större/livet istället 
för Gud), samt 4: agerandet (genom att spela glad så blir jag glad), här börjar hans gestaltning 
i det yttre. Björns uppfattning att känslor kan uppstå ur en fysisk aktivitet och att handlingen 
då kommer före känslan har stöd i James-Langeteorin som jag beskrivit närmare i kap 2.7. 

6.1.2. Syntes 
Björn använder ett associerande språk med liknelser och metaforer både när han talar om 
textlig och musikalisk interpretation och när han pratar om rösttekniska övningar, men även 
när han talar om att förevisa och härma som ett sätt att lära. Ett exempel på detta är när Björn 
ska förklara den flödiga fonationen. Då associerar han till en skådespelare på Dramaten. 
Även när Björn talar om huvudklang kommer han in på att det är ”lättare att göra än att 
beskriva” och han menar att när en lärare förevisar och han själv får härma så förstår han vad 
och hur han ska göra. När Björn förklarar huvudklang uppvisar han samtidigt exempel på 
ickeverbal förklaring genom sina gester och sin ansiktsmimik.  
 
De liknelser och metaforer Björn använder är framförallt associerande och interagerande. De 
ger en föreställning, en bild, en situation att leva sig in i som påverkar, interagerar med, hans 
tonbildning och uttryck. Han använder emotionellt laddade uttryck både när han talar om 
sångtekniken: ”suckande gnällton”, ”tycka-synd-om-känslan”, ”en pappa som talar till sitt 
lilla barn”, ”känns ohämmat”, ”inget hinder för tonen”, och när han talar om uttrycket: ”att 
våga ta det klivet”, ”feststämning”, ”ödesmättad” och ”agera förundran inför nånting större”. 
Dessa metaforer sätter fokus på helheten och målet och de ger en sinnlig helhetsupplevelse 
vilket är Sjöströms beskrivning av de syntetiska metaforerna (se kapitel 2.7). 
 

6.2. Intervju med Olivia 
Olivia började sjunga i kör när hon var 14 år och längtade då efter att få sånglektioner. Ett år 
senare fick hon undervisning i solosång. Musikintresset växte sig allt starkare, så till 
gymnasiet valde hon att gå estetiska programmets musik inriktning. Repertoaren under 
gymnasietiden bestod mest av sånger ur musikaler och poplåtar.  
 
Under tiden på folkhögskolan pendlar hennes lust och motivation berättar Olivia, men hon 
definierar ett specifikt tillfälle under en konsert när hon gjorde en viktig insikt. Det var ett 
konsertprogram med klassisk musik blandat med en del visor och jazz. Olivia säger att då 
insåg hon att hon faktiskt på allvar ville ägna sig åt klassisk sång. Denna insikt födde ny 
motivation. Efter konserten gick Olivia hem med nytänd lust och började aktivt söka efter 
klassiska sångare på Youtube på internet. Olivia berättar att det blev en ny upplevelse för 
henne att verkligen närgånget studera dessa sångares röster, teknik, mimik, gester och 
kroppsspråk. Hon insåg med ens hur mycket som finns att lära, vilket gjorde henne väldigt 
inspirerad och motiverad. Med en livfull beskrivning av ett filmklipp från Youtube där en 
sångerska, Diana Damrau, sjunger Nattens drottnings aria ”Der Hölle Rache” under en 
skivinspelning, skildrar hon hur ”polletten trillade ner och hon fattade vad klassisk sång är”. 
När hon hade suttit i flera timmar och studerat olika professionella sångerskor på internet så 
insåg hon också vilket arbete som krävs för att komma så långt, fortsätter Olivia. Hon tycker 
nu att hon varit ganska omedveten tidigare, men när hon lyssnade och samtidigt uppmärksamt 
observerade sångarna på internet, så förklarades mycket av sambanden mellan röst och 
sångteknik upplevde hon. Olivia säger att plötsligt förstod hon mycket mer av det som hon 
arbetat med i tre terminer på folkhögskolan och tidigare under sin sångutveckling 
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Ivrigt började Olivia att testa sina nya insikter och berättar att hon lyssnade på en skiva med 
Barbara Bonney och medvetet började hon härma. Det var genom att härma sin idol på den 
tiden, Celine Dion, som hon började med sången, menar hon,. Hon berättar att hon letade 
efter, och lekte med nya klanger och toner i sin egen röst, jämförde hur det blev om hon sjöng 
med eller utan stöd, med eller utan klang. Olivia ville hitta ett ”guldläge”, säger hon. Olivia 
berättar att när hon satt vid datorn och lyssnade och observerade sångerskorna kände hon sig 
”upprymd och blev lycklig”. Den känslan fick henne att tänka på en speciell sekvens ur 
filmen ”Amelie från Montmartre” där Amelie hjälper en blind man över gatan och samtidigt 
förklarar för mannen vad hon ser. Mannen fylls av en ”lyckokänsla” som i filmen skildras 
med ett ”varmt orange sken, som ett eldfärgat klot” berättar Olivia. Det här ”orange klotet” 
blev för Olivia en bild för en ”energisk lyckokänsla” och hon kände att det var så här hon ville 
att det skulle kännas också när hon sjöng.  
 

Då kände jag att det är den här lyckokänslan på nåt sätt, så här ska det låta, så här ska det kännas när 
jag sjunger. Och också att den är lite orange, eldfärgad, klangen lever häruppe, den har en riktning, 
den har ett mål, den liksom strömmar ut. (Olivia) 
 

Den här nyvunna insikten, att hon ville fortsätta med musiken och utveckla sjungandet mot ett 
tydligt mål, gjorde att hon fick en väldig arbetslust, fortsätter Olivia. Hon började nu 
strukturera sitt övande med hjälp av listor som hon skrev på tavlorna i övningsrummen. 
Riktning, klang och vidga kroppen som en tunna var ord och uttryck som hamnade på hennes 
listor. Olivia berättar hur ordet riktning satte igång en tankeprocess som hjälpte henne att 
arbeta koncentrerat med sångtekniken och gjorde att tonen blev ”levande” och kunde ”gå 
klangvägen ut”. Genom att föreställa sig att hon ”vidgar kroppen som en tunna” menar Olivia 
att hon kunde uppleva ”expansion i kroppen och en lägre tyngdpunkt”. 
 
Förutom att skriva upp listor med de nyss nämnda orden berättar Olivia att hon också började 
använda sig av en tecknad bild. Hon ritade ”en gubbe” som var ett ansikte i profil och i denna 
profil ritade hon in pilar som skulle symbolisera motrörelse, kraft och motkraft. Pilen som 
gick ut ifrån ansiktet betydde att tonen kom ifrån henne, säger Olivia, och den andra pilen 
som gick in mot ansiktet betydde att tonen skulle dras till, strömma emot henne. Olivia 
tillägger att dessa krafter skulle arbeta samtidigt. På samma sätt, fortsätter Olivia, ritade hon 
pilar nedåt och uppåt i teckningen och dessa pilar skulle symbolisera hur hon ville att tonen 
skulle ”bottna neråt i kroppen” samtidigt som den ”växte uppåt”. Olivia säger att detta gjorde 
att tonen ”expanderade och blev fylligare” och då upplevde hon att hon hade bättre ”tag om 
tonen” och den kunde inte ”spreta iväg” lika lätt. 

 
Den här gubben den ger mig kontroll över vad jag vill göra. (Olivia) 
 

Olivia menar att när hon ser den tecknade figuren med pilarna så känner hon lättare vad hon 
gör och hur hon gör. Hon berättar att hon brukar rita upp den här figuren på tavlan när hon 
övar sång men sedan behöver hon inte titta på den hela tiden utan hon ”har bilden i huvudet”. 
 
Olivia fortsätter här med att jämföra sitt eget övande av rösten med instrumentalister och hon 
förmodar att tekniken är lättare att förstå, mera tydlig, påtaglig och konkret när man kan se sitt 
instrument och hantera det med sina händer. Hon jämför med när hon ska öva piano. Det 
kräver hennes fulla uppmärksamhet, säger Olivia, total koncentration ”till hundra procent”. 
Då måste hon verkligen tänka på vad hon ska göra och hur. Men sången har varit mer 
oreflekterad och utan den uppmärksamhet och koncentration som hon behövt i pianospelet. 
  

Sjunga det kan ju vem som helst. För mig har det varit så att jag står bara rätt upp och ner och sjunger 
som vem som helst annars. Men när jag börjar tänka att det är ju faktiskt jag som är instrumentet, då 
är jag i det på ett annat sätt. Börjar jag tänka på hur jag vill forma tonen och använda min kropp, då 
använder jag mitt instrument till fullo och då koncentrerar jag mig. (Olivia) 
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Olivia berättar om en annan metafor som hennes första sångpedagog gav henne när hon var 
15 år. Stödmusklerna liknades vid ett gummiband, elastiskt och tänjbart. Hon menar att hon 
då kanske inte förstod den bilden fullt ut. Oliva resonerar vidare att för att hon ska förstå en 
metafor behöver hon ha en erfarenhet att jämföra med. En erfarenhet av hur det ska kännas i 
kroppen och hur det ska låta. Men trots det, säger Olivia, tror hon att bilden av gummibandet 
ändå intuitivt hjälpte henne att göra rätt. Olivia upprepar flera gånger att hon inte kunde ta till 
sig de bilder hon fått tidigare eftersom hon inte förstod hur hon skulle tolka dem. Nu däremot, 
säger Olivia, när hon har mer kunskap om rösten och sångtekniken, tycker hon att bilder kan 
vara till hjälp. Hon menar att hon nu mer och mer har lärt sig att med hjälp av bilder och 
tankar kunna fokusera och ”vara i det”. Olivia säger att hon tror att hon själv skulle använda 
bilder och metaforer om hon skulle undervisa i sång eftersom hon upplevt att bilder har hjälpt 
henne. Men hon påpekar samtidigt att hennes egna bilder är väldigt personliga och fungerar 
kanske inte för någon annan. 
 
Att medvetandegöra användandet av sångtekniken och samtidigt uttrycka känslor i sången 
tycker Olivia är svårt, berättar hon, och fortsätter att det gäller särskilt om hon ska gestalta 
något som är ledsamt eller sorgligt. Då upplever hon att ”kroppen vill sjunka ihop”. Och, 
fortsätter Olivia, om hon tänker på att behålla ”sångarkroppen” kan hon inte få till det sorgsna 
uttrycket. Olivia berättar att hon har provat att sätta sig in i interpretationen genom att ställa 
frågor till sina sånger eller arior: ”Vem är det nu som sjunger den här arian och hur känner 
hon sig?”. Olivia säger att hon tror det skulle hjälpa om hon kunde spela mer teater och hon 
önskar att hon kunde det. 

 
En viktig insikt som Olivia gjorde efter studerandet av de många, olika sångare på internet, 
var att det handlar mycket om att sjunga med uppmärksamhet och reflektion. Man måste 
”vara i det”, tänka mycket, ha fokus och koncentration. 
 

Då förstod jag att man måste tänka mycket, man måste va i det, man kan inte stå och tro att man kan 
sjunga rakt upp och ner, eller liksom förvänta sig att det ska komma bara man ställer sig, och sjunger, 
utan man måste ha fokus helt enkelt, man måste ha koncentration. (Olivia) 

 
 

6.2.1 Analys av intervju med Olivia 
Ett orange klot som hon tänker sig mellan ögonbrynen. Detta är en bild för hennes 
tonbildning och klangfärg men också tonens placering och hon upplever att med denna bild 
för ögonen blir tonen mer levande. Den här bilden kom till henne i en emotionellt laddad 
situation; hon beskriver att hon kände sig upprymd och lycklig när hon studerade 
sångerskorna på Youtube och då kom hon ihåg en filmsekvens med detta orange sken. Bilden 
tillför nya dimensioner till upplevelsen av den egna rösten och den orange färgen ger henne en 
inre föreställning av rösten som varm och levande. Att klotet är placerat mellan ögonbrynen 
hjälper hennes föreställning om att fokusera tonen, att ”placera” den för att uppnå en klassisk 
klangkvalité. 
 
Riktning. Olivia talar om att när ”klangen lever häruppe så har den en riktning, ett mål, den 
strömmar ut och ”tonen blir levande och går klangvägen ut”. Detta är en bild av att med en 
fokuserad och placerad ton sikta tonen mot en punkt för att uppnå en klassisk tonkvalité med 
intentionen att nå ut. Att tonen ska strömma ut leder tanken till ett vedertaget begrepp, den 
flödiga fonationen. 
 
Vidga kroppen som en tunna. Olivia beskriver att hon hittar det hon kallar en lägre 
tyngdpunkt i kroppen med hjälp av denna liknelse och att hon upplever expansion i kroppen. 
Här är tunnan en metafor för att arbeta på rätt sätt med andningsmusklerna i bröstkorg, buk 
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och rygg. Genom att tänka kroppen vidgad som en tunna kan hon fokusera på helheten istället 
för på varje del i arbetet. Den lägre tyngdpunkten är också en bild för att slappna av de nedre 
bukmusklerna vid inandningen. 
 
”Gubben”, en tecknad profil av ett huvud med pilar i olika riktningar som symboliserar kraft 
och motkraft. Den här tecknade bilden är en syntes av olika liknelser och metaforer som 
Olivia arbetar sångtekniskt med. ”Gubben”, är en symbol för hur hon ska tänka och känna, 
och den hjälper Olivia att fysiskt erfara och intellektuellt förstå hur kroppen ska arbeta för att 
hon ska kunna sjunga med ett välfungerande stöd och en bra klang. Att skriva upp olika 
stödord som ”riktning” och ”vidga” och att rita upp figuren med pilarna på tavlan är ett sätt 
för Olivia att minnas övningsmoment och att strukturera sitt övande. I den här ”gubben” har 
Olivia analyserat flera olika, viktiga delar i det sångtekniska arbetet. Här finns tanken om 
tonens riktning med, liksom tanken om kroppens expansion i tre dimensioner; höjd, sträcka på 
kroppen, och djup, den låga tyngdpunkten, samt bredd, vidgningen av bålen. Med hjälp av 
”gubben” kan Olivia växla fokus från del till helhet och med ”gubben” upplever Olivia att 
tekniken blir mer konkret och påtaglig. När hon arbetar på det sättet med mera fokus på 
kroppen uppfattar hon sin klang på ett nytt sätt och jämför det med hur hon vill låta. Hon 
upplever också att det går lättare att lära när hon varierar och medvetet engagerar flera sinnen, 
de visuella, kinestetiska och auditiva sinnena. Hon ser orden från sin lista och ”gubben” på 
tavlan, hon känner musklernas arbete i kroppen och hon lyssnar på ljudet av sin egen röst. Då 
kan hon relatera klangen till upplevelsen i kroppen och även tillbaka till bilden. På så sätt 
upplever hon att hon lär sig bättre när bild, tanke, kropp och klang samverkar. 
 
Kroppen som ett instrument. Olivia jämför sjungandet med att spela piano och menar att när 
hon började betrakta sin röst och kropp som ett instrument så insåg hon att sångövningen 
krävde lika mycket koncentration som när hon övade pianospelet. Genom att se på sin röst på 
ett nytt sätt, utifrån, som hon ser på ett instrument, börjar hon också mer strukturerat och 
analyserande reflektera över hur hon använder rösten och kroppen.  
 
Gummibandet. En bild av att andnings- och stödmuskulaturen ska vara elastisk och tänjbar. 
Oliva säger att när hon upplevde i sin egen kropp hur det kändes att arbeta smidigt och 
elastiskt med dessa muskler då förstod hon den här liknelsen. Men hon tillägger att hon 
kanske intuitivt förstod den redan innan och ändå gjorde rätt. Liknelsen kan alltså ha haft 
effekt även innan hon förstod den intellektuellt, innan hon hade de kunskaper om röstens 
funktion som förklarar sambanden. En metafor i det interagerande perspektivet fungerar så att 
två fält interagerar därför att det finns aspekter på båda sidor som kan associeras till varandra 
(se kap 2.3). Både gummibandet och musklerna är elastiska men även om Olivia kunde hålla 
med om det så fick hon inte aha-upplevelsen förrän hon också känt den smidiga, elastiska 
känslan av stödmusklernas arbete. Praxis (handling, att göra) kommer före nomos (kunskap) i 
människans utveckling.197 När Olivia lärt sig att kontrollera stödmusklerna bättre och upplevt 
en smidig elastisk känsla i kroppen, då kunde hon se likheten med ett gummiband och då blev 
metaforens innebörd klar för henne.  
 
”Vara i det”. Detta är Olivias uttryck för den totala närvaron, uppmärksamheten och 
koncentrationen i arbetet. Det som slår Olivia när hon studerar Diana Damrau på Youtube är 
sångerskans koncentration och totala fokus. De gester som Damrau gör när hon sjunger tycker 
Olivia uttrycker och tydliggör sångerskans tankar bakom sångtekniken. Olivia förstår på ett 
nytt sätt att det krävs mycket arbete, koncentration och reflektion. Trots sånglektioner under 
flera år har Olivia fortsatt att sjunga oreflekterat. Upplevelsen på internet när hon inte bara 

                                                
197 Jerome Bruner, Kulturens väv – Utbildning i kulturpsykologisk belysning, övers. Sten Andersson, (Göteborg, 
Bokförlaget Daidalos AB, 2002), 180 – 181. 
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lyssnade, utan också uppmärksamt observerade och iakttog sångerskor medförde att hon fick 
en fördjupad förståelse av sambandet mellan den medvetna reflektionen och sångtekniken.  
 
Barbara Bonney. Olivia tar fram inspelningar med Barbara Bonney och börjar lyssna mer 
medvetet och reflekterande och härma efter. Barbara Bonney blir synonymt med, en metafor 
för, den röst och den klangkvalité Olivia vill sträva mot. Genom att härma sin förebild och 
testa hur det blir när hon sjunger på olika sätt gör hon nya upptäckter i sin egen röst. 
 

6.2.2. Syntes 
Olivia säger att hon tycker att bilder har hjälpt henne och samtidigt ger hon uttryck för ett 
behov av struktur, konkreta förklaringar och ett analytiskt språk. Den emotionella upplevelsen 
hon upplevde när hon studerade sångare på Youtube var en viktig motivationshöjande 
drivkraft. Gester och mimik som hon studerade gav henne nya insikter och en förståelse av 
sambandet mellan medveten tanke och sångteknik. Att börja se på sin röst som ett instrument 
hjälpte Olivia att inse betydelsen av koncentration och reflektion i övandet av rösten likaväl 
som i övandet på pianot. Praktik före teori: för att Olivia skulle förstå metaforen med 
gummibandet behövde hon först ha upplevt att stödmuskulaturen är elastisk. Det är mycket 
viktigt att de inblandade i en undervisningskontext förstår de metaforer och liknelser som 
används på samma sätt. Det räcker inte med en intellektuell förståelse utan det behövs också 
en kroppslig erfarenhet att relatera till. 
 
Olivia analyserar och skapar en egen modell för sitt övande. Hon förenar ett analytiskt 
strukturerat tänkande med liknelser och metaforer och att på så sätt lära sig varierat leder till 
bättre resultat. Upplevelsen på Youtube var en avgörande händelse som motiverade till 
fortsatt arbete med ny uppmärksamhet. Den hjälpte henne också att klargöra tidigare 
erfarenheter och dessa sammanfattar hon sedan i sin tecknade bild av ”gubben”.  

 

6.3. Intervju med Göran 
Göran började sjunga först på gymnasiet då han mot slutet av vårterminen i trean gick med i 
en universitetskör. Efter gymnasiet fortsatte Göran sina studier på ett universitet utomlands  
och gick där med i ett musikteatersällskap. Under alla tre universitetsåren fick Göran roller i 
produktionerna och dessutom började han i musiksällskapets körer och tog sånglektioner.  
Efter avslutade akademiska studier bestämde sig Göran för att han ville fortsätta med musiken 
och sökte då till den folkhögskola där han nu är elev. 
 
Göran hade under det gruppsamtal med övriga sångelever om bilder i sång, som föregick 
intervjuerna, berättat om ”laserbeam” och ”bright orange sound” och nu frågar jag varifrån 
han fått de bilderna. Det var körledaren som använde de här uttrycken ofta, får jag veta. 
Laserbeam handlade om att rikta tonen. Det andra uttrycket, bright orange sound, skulle 
hjälpa körsångarna att hitta en leende inställning, lyfta klangen och få dem att vara alerta och 
se glada ut, säger Göran. Göran är inte säker på att han förstod vad uttrycket laserbeam 
egentligen innebar eftersom körledaren sällan förklarade sina begrepp. När jag ber Göran 
försöka minnas hur han tolkade uttrycket laserbeam svarar han att det blev en mer intensiv ton 
och att detta troligen medförde att han blev mer spänd. Han pekar på faran i att använda bilder 
utan att förklara vad man menar. Han menar att i början av sin sångutveckling behöver man 
konkreta anvisningar som förklarar vad och hur man ska göra. Risken är att ”om man saknar 
den konkreta bakgrunden så kan en bild slå fel” menar Göran. 
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A bright orange sound tycker Göran var en bild som var lättare att ta till sig och tror också att 
den kan ha fungerat för honom på det sätt som avsågs. Vad färgen orange skulle symbolisera 
är han emellertid inte helt klar över. Förmodligen skulle det vara varmt och fylligt, resonerar 
han. Körledaren, som Göran beskriver som en ”bra pedagog” och också ”rolig”, brukade 
uppmana körsångarna att tänka på Jaffa cakes när han ville att de skulle hitta glädjen i 
uttrycket och rösten och ”det är ju klart att det kan va bra att tänka på nåt positivt men det är 
ju inte säkert att alla gillar Jaffa cakes” resonerar Göran. 
 
Några bilder som Göran tyckte var bra, var dels en bild för en rak hållning, då man skulle 
föreställa sig en ”en tråd som gick längs hela ryggraden och ut genom huvudet”, dels 
liknelserna med instrument. Körledare kunde säga att ”basarna skulle låta som celli eller 
timpani” och det tycker Göran ”fungerar bra när man vet hur instrumenten låter”. 
 
På vissa vokaler hade Göran ibland problem med att tungspetsen gick uppåt mot gommen. 
Att ha en het potatis i munnen var en bild som kom upp i det tidigare nämnda gruppsamtalet 
och den bilden tycker Göran har hjälpt honom att hålla ner tungan.  
 
På frågan om han tror att han själv skulle använda bilder om han undervisade en elev svarar 
han med att berätta om en kurskamrat med sång som sitt bi-instrument som bad honom om 
lite råd. Återigen kommer Göran in på att han själv har lättast för de konkreta anvisningarna 
så han föreslog kamraten att öppna och vidga med hjälp av gäspningen. Gäspningen menar 
Göran är ”lite på gränsen mellan och va konkret och va en övningsbild”. Han kommenterar 
också kamratens inställning och tycker den påminner om tendenser i hans eget beteende, att 
föreställa sig att man är en operasångare, vilket är en bild som Göran menar får honom att 
”försöka för mycket” och spänna sig. Göran fortsätter med att säga att han nog skulle använda 
bilder eftersom han tycker att det är ett bra sätt att förmedla. Bilden skall vara något som ”alla 
kan relatera till” och som ska få eleven att ”tänka på en speciell grej”. 
 

Det kan ju va väldigt kraftfullt när man skapar en känsla. (Göran) 
 
Här kommer Göran tillbaka till problematiken med att förstå bilder. Han nämner en bild från 
gruppsamtalet igen, en bild som för den eleven var sinnebilden av glädje, Ikeas bollhav. 
Eleven som berättade om den bilden hade upplevt många roliga glada stunder som barn just i 
Ikeas bollhav och därför tänkte hon på det när hon ville hitta ett glatt uttryck. För Görans del 
innebar den bilden inte alls detsamma. Göran menar att ”saker kan ju betyda så olika för oss” 
och han ”skulle försöka säkerställa ordentligt att eleven tänkte på samma sak som jag när jag 
sa bilden så att det inte blir fel”. 
 

Så det måste ju va en bild som är bra, som stämmer och som ger nånting också. (Göran) 
 

Skillnaden mellan att föreställa sig vad och hur man gör och vad som egentligen händer är 
viktig menar Göran. Man ska inte ta metaforiska anvisningar bokstavligt och tar som exempel 
när körledaren säger att man ska ”andas från tårna” eller att man ska ”sikta in klangen mot en 
punkt”. Men ”man kan ju tänka att man gör det”, säger Göran. 
 
Jag ber Göran beskriva hur han tänker när han ska sjunga en lång legatofras och då tar han 
fasta på ordet lång och beskriver hur han gör för att få luften att räcka. Att ”tänka hela frasen 
ända till slutet” tycker Göran hjälper honom att orka längre än han egentligen tror att han ska 
göra. Luften tar inte slut lika fort när han föreställer sig hela frasen istället för bara en bit i 
taget. Göran betonar att det är viktigt för honom att veta vad han ska göra rent fysiskt och 
föredrar anvisningar och förklaringar som gör detta tydligt. Samtidigt har han ”försökt att 
tänka på att man ska va redo och lite förvånad” och upplevt att ”det är bra om man kan få en 
tanke som sätter igång allting, hållning, andning, att man är redo”. När vi sen pratar om hur 
han tänker när han sjunger legato blir det en lång analys där han beskriver känslan av att ha 
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”små skarvar mellan tonerna” och vid legatosång gäller det att ”inte lägga om dom där 
skarvarna, inte ta en ny ansats till en ny ton utan bara fortsätta, fast utan å glissa”. När Göran 
beskrivit sin legatosång konstaterar han att det är typiskt honom att hellre tänka på något 
konkret än på en bild och avslutar med orden: 
 

Det blir ju på sätt och vis en bild också eftersom jag inte vet vad det är som händer. (Göran) 
 
När det gäller att interpretera och gestalta sånger, att hitta ett uttryck, menar Göran att då 
behöver man ”tänka på olika saker, då är det en tanke som gäller”. Då tycker Göran det är 
lättast när man har egna upplevelser att relatera till. Göran tror inte alls på att det går att 
bestämma sig för att: ”Nu är jag glad” och på det viset hitta känslan. Han berättar om ett 
tillfälle på en konsert, när han skulle sjunga en romantisk sång, och tog hjälp av ett fotografi 
av en flicka som han varit förälskad i. ”Det gav en känsla som fungerade ganska bra i det 
sammanhanget”. När Göran inte kan relatera till egna erfarenheter, eller om han inte delar de 
budskap som en sångtext förmedlar, får han använda något annat som hjälper honom att hitta 
uttrycket, dra paralleller från andra erfarenheter eller upplevelser. När det handlade om roller i 
musikteatern kom Göran på ”att de här musikalerna är ju ganska mycket som disneyfilmer 
och då var det lite lättare att hitta karaktärerna”. När Göran ska sjunga sakral musik där han 
tycker att han inte kan relatera till texten får han ”hitta nånting annat istället”, ”hela 
världsalltet, världen är fantastisk och livet och universum och allting. Man får hitta nånting 
annat som man kan fyllas av glädje och förundran över”. 
 
Vi återvänder igen till bilden av laserbeam och jag undrar hur Göran ser på den idag med 
ytterligare kunskap och erfarenheter i bagaget. Nu menar Göran att han nog är ganska klar 
över vad uttrycket skall betyda. Det har att göra med att ”bilda klangen i huvet och sen få 
fram den i munnen” säger Göran och fortsätter: ”fokusera framåt, få ut texten, det är just det 
med projiceringen att inte svälja tonen, utan få fram den”. 

 

6.3.1 Analys av intervju med Göran 
Laserbeam. Metaforen laserbeam tolkade Göran till en början så att det handlade om att 
åstadkomma en ton med mer intensitet. Detta gjorde att han då blev mer spänd. Göran menar 
att om man ska använda bilder, liknelser och metaforer i sångundervisningen är det 
nödvändigt att eleven förstår bilden på rätt sätt så att resultatet blir det avsedda. Göran 
påpekar därför att läraren bör se till att eleven har den konkreta bakgrunden först. Det är 
viktigt att erfarenheten av vad man ska göra och hur det ska kännas kommer före bilderna, 
menar Göran. Nu menar Göran att laserbeam handlade om att ”rikta tonen, sikta in klangen 
mot en punkt, fokusera framåt, få ut texten, det är just det med projiceringen att inte svälja 
tonen, utan få fram den”. Riktning är en vedertagen metafor för tonens placering och hur 
fonation och artikulation samverkar för att få en ton som når ut. 
 
Bright orange sound. Göran förklarar metaforen så att den syftar på att sångaren skall hitta en 
leende inställning och lyfta klangen, vara alert och se glad ut. Färgen orange tror han betyder 
att klangfärgen skall vara varm och fyllig. Uttrycket kan sägas vara en oxymoron eftersom här 
tycks föreligga något av en motsägelse. Ordet bright som betyder klar, lysande och 
glädjestrålande, implicerar att sångaren ska tonbilda och artikulera med en ljus klang- och 
vokalfärg, medan den varma, fylliga klangen ofta likställs med en mörkare timbre. Men 
begreppet chiaroscuro som förekommer inom bel cantoskolan betyder just ljus-mörk och 
betecknar en eftersträvansvärd röstkvalité som förenar det ljusa med det mörka i röstens 
klangfärg. Göran beskriver körledaren som en positiv person och i den kontexten, med en 
positiv och inspirerande körledare som önskar få sina körsångare att se glada ut, är det troligt 
att körledaren också genom sin egen inlevelse lyckades förmedla innebörden av den här 
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bilden. Bilder och metaforer innehåller känsloladdningar, de slår an på känslosträngar vilket 
innebär att människor känner för vissa bilder men inte för andra.198 
 
Jaffa cakes. Denna metafor står för något positivt, nämligen goda kakor. Men implicit i 
metaforen ligger också konnotationer som en trevlig fikastund i goda vänners lag. Syftet är att 
få körsångarna att hitta glädjen i uttrycket och rösten. När glädje uttrycks i sång och tal ger 
det en särskild klangfärg som tros vara orsakad av ett vidgat svalg.199 Här kan metaforen 
användas inte bara för det klingande resultat som eftersträvas, eller det musikaliska och 
sceniska uttryck man vill åt, utan också som en övning för sångaren att med hjälp av inlevelse 
i känslan uppleva ett vidgat svalg. 
 
En tråd som gick längs hela ryggraden och ut genom huvudet. En bild för att hitta en bra 
balans och hållning som gör att sångaren rätar upp rygg och nacke. 
 
Basarna skulle låta som celli eller timpani. Med en liknelse av det här slaget eftersträvas en 
viss klang, en varm och mörk, eller ett visst artikulationssätt, legato eller klangfulla korta 
staccato eller portatotoner. Denna liknelse tycker Göran fungerar, förutsatt att man vet hur 
dessa instrument låter.  
 
Att ha en het potatis i munnen. Göran hade en ovana att spänna upp tungspetsen när han 
sjöng. Den här bilden har hjälpt Göran att släppa ner tungspetsen.  
 
Öppna och vidga med hjälp av gäspningen. Att likna den avspänning i käken och den 
vidgning i svalget som ofta är önskvärd i klassisk sång med de dito som uppstår i en naturlig 
gäspning tycker Göran känns som en ”konkret övningsbild”. Här utgår övningen ifrån en 
erfarenhet som alla kan dela och känna igen och kan då fungera bra och få avsedd effekt. 
 
Föreställa sig att man är en operasångare. Göran talar om att när han ibland föreställer sig att 
han är en operasångare så leder det till att han börjar spänna sig, rynka pannan och sjunga 
med en mörk och instängd klang. Den bild Göran har av hur operasångare tonbildar grundar 
sig delvis på otillräcklig kunskap och blir därför en bild grundad på fördomar. Den bilden, 
liknelsen, blir då snarare till hinder för Görans tonbildning och klang. En förklaring till detta 
beteende kan vara att när man sjunger påverkas man av ljudet av sin egen röst och 
upplevelsen av den egna rösten (hos en oerfaren sångare) kan många gånger vara att rösten 
låter större när man drar klangen bakåt, men för andra lyssnare låter det då mörkt och 
instängt. 
 
Ikeas bollhav. Den här bilden tar Göran upp som ett exempel på en metafor som kan betyda 
helt olika saker för olika människor. Bilden kom ifrån en annan respondent som hade glada 
minnen från barndomen av att leka i bollhavet och därför tänkte hon på det när hon ville hitta 
ett glatt uttryck. För Görans del innebar den bilden inte alls detsamma och påpekar igen hur 
viktigt det är att läraren säkerställer att eleven förstår bilden.  
 
Andas från tårna. Detta är en hyperbol, en bild med en extrem överdrift. Här säger också 
Göran att man inte ska ta metaforerna bokstavligt ”man kan ju tänka att man gör det”. En 
metafor är ingen definition men kan vara en hjälp för tanken. I det här fallet syftar bilden till 
att få sångaren att göra en djup inandning.  
 
Tänka hela frasen ända till slutet. Göran beskriver att när han ska sjunga en lång fras så går 
det bättre om han inledningsvis föreställer sig hela frasen ända till slutet. Göran tycker det 

                                                
198 von Wright, Socialisationsprocessen, 21-22.  
199 Per Lindblad, Rösten, 178. 
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hjälper honom att orka längre än han tror att han ska göra. Luften tar inte slut lika fort när han 
föreställer sig hela frasen istället för bara en bit i taget. Här är det en inre bild och 
föreställning, som stödjer det musikaliska utförandet och hjälper sångaren att reglera det 
lufttryck och den muskelaktivitet (stödet) som behövs. 
 
Små skarvar mellan tonerna. Det som Göran bildligt kallar skarvar här är tonansatsen. Göran 
beskriver legatosång och säger att det gäller att ”inte lägga om dom där skarvarna”; han går 
från ton till ton utan att ta ny ansats för varje ton. Göran säger att han vill helst ha konkreta 
förklaringar. När han själv ska förklara legatosång tar han hjälp av en metafor som i sig verkar 
mer konkret. Skarvar känns som något påtagligt. Han påtalar själv detta faktum att han 
faktiskt använder en bild av något som verkar konkret för att beskriva det som han tycker är 
svårt att beskriva, hur han gör när han sjunger legato. En skarv är något påtagligt som han har 
erfarenhet av i sinnevärlden medan han upplever en tonansats i sång som något abstrakt. 
Skarv blir en bild, en metafor för tonansatsen. Det är på detta sätt metaforer oftast används, 
för att hitta något igenkänningsbart som kan förklara det svårbeskrivbara.  
 
Disneyfilmer. När Göran kommer på att rollkaraktärerna i de operetter han medverkar i 
påminner om karaktärer i disneyfilmer får han ett redskap för att förstå och hantera dessa. 
Göran är mer förtrogen med disneyfilmer än med operetter så när han känner igen 
karaktärsdrag i en operettroll från en disneyfigur kan han lättare identifiera sig med rollen. 
Disneyfiguren blir en interagerande metafor för operettkaraktären, då det finns delar av båda 
rollerna som associerar till varandra. 
 
Världsalltet, världen är fantastisk och livet och universum och allting. När Göran sjunger 
sånger med religiös text, där han som icke troende har svårt att leva sig in i budskapet, skapar 
han en egen undertext genom att ”hitta nånting annat som man kan fyllas av glädje och 
förundran över”. Göran tar hjälp av känslominnen eller sin fantasi och föreställningsförmåga 
när han ska gestalta och uttrycka sig emotionellt i sången. Som exempel berättar han om att 
han tänkte på en tidigare förälskelse när han skulle sjunga en romantisk sång. Det är den 
metod som refereras till Stanislavskij och Method Acting (se kapitel 2.7). Där startar 
processen i det inre. Göran tar avstånd ifrån tanken att den gestaltande processen kan starta i 
det yttre.  
 

6.3.2 Syntes 
När det gäller sångteknik vill Göran ha konkreta, fysiologiska, analytiska förklaringar över 
vad han ska göra och hur han ska göra. Han tror att i början av sångutvecklingen är detta 
viktigt. Men metaforer kan vara konkreta bilder som förklarar något svårbeskrivet. 
Metaforer kan fungera om de svarar mot tidigare erfarenheter. Metaforer är kontextberoende, 
vilket betyder att situationen och sammanhanget har betydelse för hur metaforer förstås. 
Metaforer kan stimulera föreställningsförmågan och ha betydelse för 1: musikaliska förlopp, 
2: röstteknik och 3: emotionell gestaltning. Ibland kan metaforer och associationer utgöra 
hinder då de grundar sig i fördomar och inte bygger på kunskap eller erfarenhet. 
 

6.4. Intervju med Madelene 
Musik har varit Madelenes stora intresse hela livet. Hon började sjunga i kör när hon var fem 
år och när hon var 14 år började hon också ta sånglektioner. Hon berättar att efter ett par år 
med sånglektioner blev hon övertalad att börja sjunga klassisk repertoar. Först tyckte hon det 
var ”töntigt”, men så småningom förändrades hennes upplevelse och att sjunga den klassiska 
repertoaren blev istället ”helt underbart”. Hon berättar att i kören lärde hon sig att även om det 
blev fel ibland så gällde det att inte avslöja det med miner eller på annat sätt, utan fortsätta att 
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sjunga och se övertygad ut. Denna inställning har hon haft nytta av även i andra sammanhang, 
när hon sökte olika musikfolkhögskolor och gjorde inträdesprov. 
 
När vi talar om hur Madelene hanterar olika musikaliska eller rösttekniska problem i en sång, 
så blir hennes grundtrygga förhållande till sin egen röst tydligt. Hon säger att hennes 
erfarenhet av att sjunga inför publik är att i den situationen får hon hjälp av den extra 
laddning, det adrenalinpåslag, som det innebär att göra en konsert. Madelene har en stark tillit 
till sin egen förmåga och hon vet att detaljer som inte sitter perfekt när hon övar ändå kommer 
att fungera bra när det gäller. 
 

Men oftast så låter jag det nog mest vila, för jag vet att jag, vid ett konserttillfälle, blir så 
pass peppad och igång att det kommer att gå bra. Då sliter jag inte ut mig med att göra det 
om och om igen. Jag brukar aldrig ta partier så där om och om igen för då blir jag bara trött 
på dem. (Madelene) 

 
Madelene har en grundläggande positiv inställning till sin egen röst och röstklang. Men hon 
berättar också att ju mer hon lär sig om sång och om hur röster kan låta, desto sämre tycker 
hon att hon själv blir. Detta gäller framför allt när hon sjunger den klassiska repertoaren, säger 
hon. ”Jag är väldigt nöjd med att vara den bastanta mezzon”, säger Madelene, men samtidigt 
beskriver hon en tudelad känsla av att å ena sidan trivas bra i den klassiska rösten som hon 
beskriver som ”mörk och varm”, men å andra sidan upplever hon att den kan låta ”burkigt och 
gammaldags”. 
 
Madelene berättar att hon ofta har fått höra att hon sjunger med inlevelse och ett tydligt 
uttryck. Hon menar att hon inte medvetet tränat detta specifikt i sång, utan det är något som 
hon gör naturligt och oreflekterat. Däremot gick Madelene på en gymnasieutbildning med 
inriktning på teater, säger hon. Där tränade hon att läsa och tolka text medvetet. Hon menar att 
denna uppövade förmåga att uttrycka sig i talad text förts över till sången automatiskt. 
Madelene menar att ”när man läser en text så får man ju en känsla, det berör en ju på nåt sätt”. 
Ibland kan det vara svårt att hitta rätt uttryck när texten går utanför hennes egna erfarenheter. 
Speciellt opera, menar Madelene, kan innehålla dramatiska uttryck som hon har problem att 
relatera till, eftersom hon ”inte har varit med om såna enorma känslosvallande saker som 
finns i opera”.  Det går dock lättare om hon tycker om musiken och texten säger Madelene 
och fortsätter ”då kan känslan och uttrycket infinna sig direkt”. 
 
Madelene talar om att en positiv känsla och en lekfull inställning kan lösa tekniska problem 
med höjdtoner. Hon tycker att hon kan ”märka en väldig skillnad i att känna att man öppnar 
upp, leker lite med det”. Att fokusera på en svår ton menar Madelene kan göra att problemet 
blir svårare att övervinna. Men genom att ha en ”positiv förväntan” på sin egen prestation 
menar hon att hon lyckas bättre. Hon ”lurar sig själv” genom att intala sig att hon ”älskar den 
här tonen”. 
 
När vi talar om att gestalta en sång och ge uttryck åt mening i text och musik menar Madelene 
att detta kommer ”naturligt” för henne. Hon letar inte medvetet efter inre bilder och 
föreställningar utan menar att uttrycket föds ur känslan som hon får när hon läser en text och 
känslan kommer inifrån henne själv på ett oreflekterat sätt. Det är inte ett ”mekaniskt” steg-
för-steg-arbete utan mer grundat i impuls och intuition, säger Madelene och hon betonar att 
det inte är något som är pålagt utifrån. När Madelene arbetade med ”Sånger vid havet” av 
Gösta Nyström, letade hon efter hur de sångerna skulle kunna göras på ett ”personligt” sätt av 
henne. Havet har inte samma metaforiska innebörd för henne som för diktaren och 
kompositören, menar hon, så då fick hon föreställa sig något annat för att uttrycket skulle bli 
”äkta”. I det här fallet använde Madelene sig av en ”personlig bild” för att hitta det rätta 
uttrycket. 
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På frågan om Madelene reflekterat över hur hon kommer fram till en tolkning och en 
musikalisk gestaltning och om hon då medvetet använt bilder eller metaforer svarar hon att 
det för henne handlat mycket om att vara ”mentalt förberedd” och känna sig ”positivt laddad, 
peppad och alert, glad och tillfreds”. Vid det inledande gruppsamtalet berättade Madelene om 
en egen bild som för henne uttrycker lycka och glädje, nämligen minnet av att som barn få 
hoppa och leka i Ikeas bollhav. Den minnesbilden förklarar Madelene kan hjälpa henne att 
hitta den glada känslan och uttrycka den i sång.  
 
Därefter kommenterar Madelene att en del bildliga uttryck och metaforer är så självklara så 
hon har inte reflekterat över dem som just metaforer, och därför menar hon, kommer hon inte 
ihåg dem nu. Men att tänka riktning både när det gäller tonen, ”tonen ska riktas åt ett visst 
håll”, och andningen, ”när man andas så är det som en riktning utåt”, sker nästan 
”omedvetet”, menar Madelene. När hon ska sjunga en lång fras kan hon ta hjälp av dels en 
viss beslutsamhet, ”jädrar anamma”, i kombination med att ”spara”, dels av att föreställa sig 
att hon är Malena Ernman ”så blir det lite lättare”, säger Madelene. 
 
Madelene talar om att det kan innebära problem att använda bilder om en vän ber om något 
rösttips. Hon menar att de bilder som hon har av hur hon ska tänka är det ju inte säkert att den 
andre kan dela eller förstå. Efter att ha samtalat en del kring mental träning och affirmationer, 
som är ett medvetet inre bildseende, och minnesbilder, så kommer vi in på frågan om vad 
tankar egentligen är. På detta filosofiska spörsmål svarar Madelene insiktsfullt:  
 

Tankar är ju på ett sätt väldigt hopkopplat med språket, man tänker på ett sätt ord. Men det är 
också väldigt frånkopplat från språket. Det kan vara svårt att beskriva en tanke för det går så 
väldigt fort. Och det går inte att spåra tillbaks den. Så man ser ju väldigt mycket bilder framför 
sig men det kan vara svårt att medvetandegöra dom. Det är ju lite svårt att beskriva sina tankar. 
(Madelene) 

 
På frågan hur Madelene skulle vilja förklara huvudklang för en tänkt sångelev svarar hon: 
 

Ja då skulle jag först förklara att bröströsten är den lite lägre och skarpare varianten och att man 
har en annan röst när man går upp i tonhöjd och att den är lite mjukare. (Madelene) 

 
Madelene menar att hon inte använt bilder och metaforer medvetet i sitt musicerande särskilt 
mycket tidigare och är inte säker på att hon förstår nyttan av det. Det är skillnad på 
sånglektionerna, tycker hon, när läraren leder och ger impulser till hur hon ska tänka och göra. 

 
Jag har inte jobbat jätteaktivt med bilder. Det är ju mycket lättare när nån annan står och pushar 
en. Det är ju mycket lättare när jag har lektion med dig och du säger: ”nu ska du tänka så här” 
och ”nu ska du känna att du är stolt”. Då funkar det ju bra för då har man ju dels pressen att man 
faktiskt måste det för nån annans skull. Man hinner inte tänka så mycket utan det är klart: 
”jamen, så här känner jag” och ”så här gör jag”. Och att kunna använda det individuellt, när man 
är själv, det är litet svårare för man ser inte riktigt nyttan med det kanske i stunden. (Madelene) 
 

6.4.1. Analys av intervju med Madelene 
Mörk och varm, den bastanta mezzon, burkigt och gammaldags. Med dessa ord beskriver 
Madelene sin röst och sin kluvenhet inför den klassiska klangen som fortfarande är ganska ny 
för henne. Att rösten är mörk och varm är positivt menar Madelene, men ibland upplever hon 
också att rösten låter burkigt och gammaldags vilket är negativt. Att beskriva en röst som 
varm är i allmänhet mycket positivt. Det är ett vanligt förekommande adjektiv på en röst som 
oftast har en mörkare timbre. Värme förknippas också med ömhet och kärlek och finns hos de 
flesta människor som en primär kroppslig erfarenhet (se kapitel 2.3), varför vi gärna uppfattar 
den varma rösten som mjuk och behaglig. Madelene har börjat identifiera sig själv och sin 
röst som mezzosopran och med uttrycket bastant menar hon att hennes röst skiljer ut sig mot 
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de övriga sopranerna på skolan som är ”ljusa och lätta”. Det mörka och varma i rösten är 
eftersträvansvärt, menar Madelene, men i letandet efter, och i utvecklingen av, den 
klangkvalitén blir det ibland ”burkigt”. Då låter rösten instängd istället vilket beror på att 
vokalerna färgats för mörkt och klangutrymmena inte utnyttjas fördelaktigt. 
 
Känslosvallande. Starka känslor beskrivs ibland metaforiskt som svallande vågor på ett 
upprört hav. Starka emotionella upplevelser i sångtexter kan vara svåra att gestalta eftersom 
man saknar personlig erfarenhet menar Madelene.  
 
Positiv känsla och en lekfull inställning, öppnar upp och leker lite. Bejakande, välvilligt och 
aktivt intresserat skulle man också kunna uttrycka den positiva känsla som Madelene talar om 
och som löper som en röd tråd genom hela intervjun. Denna positiva attityd genomsyrar 
Madelenes inställning till den egna rösten och till sjungandet. 
 
Positiv förväntan på sin egen prestation, lura sig själv, älska tonen. Återigen ger Madelene 
exempel på hur hon med hjälp av sin positiva attityd tar sig an svårigheter genom att intala sig 
själv, lura sig själv, att hon älskar den svåra tonen. Hon ser på möjligheterna istället för på 
svårigheterna och detta hjälper henne att hantera problem och ta sig förbi hinder. Hemsley (se 
kapitel 2.6), talar om vikten av sångarens mentala förberedelse och inställning och hur viktigt 
det är att vara laddad, redo och alert. Detta återverkar på hela kroppen vilket påverkar 
hållningen och balansen mellan an- och avspänning och slutligen också det klingande 
resultatet. Ordet positiv är i Madelens mun också laddat med känslan av glädje och hon talar 
om att öppna upp och leka lite. Den glada känslan för med sig ett vidgat svalg, vilket ofta är 
välgörande för sången. 
 
Naturligt, personligt, äkta. Madelene uttrycker en önskan att hennes sång och uttryck skall 
vara autentiskt. Det skall komma inifrån henne och vara grundat i den känsla som hon får 
intuitivt när hon läser texten. Detta ser hon som det äkta uttrycket till skillnad från det som 
”mekaniskt” läggs på utifrån. I arbetet med Sånger vid havet, hade hon svårt att leva sig in i 
texterna eftersom hon själv inte hade någon relation till just havet. Då använde hon istället en 
”personlig bild” som fick ersätta det som havet står för i texten. Hon skapade en egen 
undertext som gjorde det möjligt för henne att sjunga sången med inlevelse.  
 
Mentalt förberedd, positivt laddad, peppad och alert, glad och tillfreds. Så här beskriver 
Madelene att hon arbetar för att hitta sin tolkning och gestaltning av sånger. Det gör hon alltså 
inte genom ett medvetet reflekterande utan framförallt genom att inta en positiv attityd och 
lita till sin intuition. 
 
Ikeas bollhav. Minnesbilden av att som barn upplevt lycka och glädje när hon fick hoppa i 
bollhavet på Ikea använder Madelene ibland för att locka fram den glada känslan. Denna 
användning av känslominnen används av skådespelare och även i mental träning. Positiva 
minnen finns lagrade i hjärnan i de basala ganglierna där striatum och caudete samt putamen 
ingår. Studier har visat att särskilt caudete-putamen är knutet till upplevelser av positivt och 
belönande slag. I amygdala som också är en del av de basala ganglierna lagras upplevelser av 
hot och fara.200 Dessa minnen har skapat det Damasio kallar somatiska markörer. När vi 
påminns om händelsen upplever vi känslorna på nytt, detta kallar Damasio sekundära känslor, 
de påminner om de ursprungliga känslorna men är ”blekare”.201 
 
Riktning. Madelene talar om riktning i två avseenden, dels när det gäller att ”tonen ska riktas 
åt ett visst håll”, vilket syftar på tonens fokus och placering, dels avseende expansionen i 

                                                
200 Björklund, Från novis till expert, 89. 
201 Damasio, Descartes misstag, 160-165. 
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andningsmuskulaturen,”när man andas så är det som en riktning utåt”. Här syftar Madelene 
på vidgningen utåt i bröstkorgen. 
 
Jädrar anamma, spara, Malena Ernman. Här beskriver Madelene olika inställningar som 
hjälper henne att sjunga en lång fras, dels med beslutsamhet och bestämd intention där hon 
också kan ta hjälp av att tänka att hon ska spara (på luften), dels en förebild som tjänar som ett 
gott exempel. 

6.4.2. Syntes  
Madelene har inte reflekterat mycket över bilder och metaforer i sång tidigare. Hon har inte 
heller verbaliserat sina inre bilder och föreställningar utan har sjungit intuitivt med känsla. En 
personlig bild, en undertext, där Madelene har satt in sångtexten i en egen kontext som har 
betydelse för henne, kan göra att hon hittar den inlevelse och det uttryck som text och musik 
kräver. Inre bilder och föreställningar är personliga och fungerar troligen inte för någon 
annan. Madelene tycker att bilder och metaforer kan fungera i undervisningssituationen, när 
läraren ger uppmaningar till henne att ”tänk så” eller ”känn så”. Då gör hon bara och tänker 
inte så mycket säger hon. Hon reagerar. Impuls och intuition är de redskap Madelene litat till i 
sjungandet och detta är för henne kopplat till ett sätt att sjunga som blir mer naturligt. Att 
reflektera för mycket och ”teoretisera” blir ett mekaniskt sätt tycker Madelene. Hon menar att 
uttrycket ska vara personligt, naturligt och äkta. 
 

6.5. Intervju med Lovisa 
Lovisa går på jazzlinjen och har sång som sitt huvudinstrument. Hon berättar att hon tidigare 
inte tyckte om sin röst, den var ”för ljus i klangen”. Det fick hon arbeta med när hon började 
på folkhögskolan och med hjälp av olika övningar sänkte hon sin talröst på några veckor 
berättar hon. Lovisa fokuserade på att föreställa sig ”stämbanden mer avspända” och hon 
berättar att hon ”gick runt och tänkte” och såg sig själv ”utifrån”, ”ganska murrig”. Hon 
föreställde sig att hennes ” stämband fick ”dra ihop sig” och hon tänkte att hon skulle ”ta en 
ton som kändes behaglig”, känna att hon ”landade” och hela tiden ”tänka neråt” i sig själv”. 
Lovisa berättar om en ”verklig aha-upplevelse” av sin egen röst som hon fick under en 
sånglektion. Det skedde när läraren ”bankade på ryggen” på Lovisa medan hon sjöng och hon 
då kände att bröstet vibrerade. Efter det testade hon hela sitt register för att försöka få 
vibrationerna att kännas i alla lägen, även i de högre. När hon känner vibrationerna upplever 
hon att ”rösten är i henne”, säger Lovisa. 
 
Lovisa jämför körsång och solosång och tycker att det är två helt olika sätt att sjunga på. När 
Lovisa sjunger i kör använder hon mer av sina sångtekniska kunskaper och menar att i 
körsjungandet så är det mer ”tillåtet”. Lovisa berättar att hon fokuserar på stödet på ett helt 
annat sätt i körsång än när hon sjunger solo. Likaså tänker hon mycket mer medvetet på 
intonationen i körsången genom att ”smila jättemycket och tänka uppåt”. Lovisa tycker att 
tekniska kunskaper kan ”förstöra” när hon sjunger solo. När man sjunger jazz är tekniken ”så 
otroligt individuell” och kommer ”i andra hand” menar Lovisa. För Lovisa känns det ändå 
viktigt att göra övningar för stödet som en del av sin uppvärmning. Hon vill ”väcka stödet” 
och få ”magen att komma igång”. Det blir ”väldigt stor skillnad” menar Lovisa om hon 
sjunger utan att ha gjort någon förberedande ”stödövning eller läppfladderövning”. Men har 
”magen väl kommit igång” så ”hänger den med av sig självt sen” säger Lovisa. Hon menar att 
stödet inte bara ”sitter i magen”, utan ”det sitter i hela ansiktet”. Lovisa talar om att 
”nyckelhålskänslan”, ”som sitter mellan ögonen eller någonting” också har med stödet att 
göra. Att bara ”fokusera från magen” hjälper inte menar Lovisa utan ”hela röstpaketet känns 
precis lika viktigt”. Lovisa talar om att för att bli ”aktiverad” och sångberedd vill hon andas 
riktigt djupt, ”fylla lungorna ordentligt och känna att man fyller baktill också”. Denna 



 49 

aktivitet kombinerad med att ”landa med axlarna” gör att hon ”står i starthållning”, säger 
Lovisa.  
 
När jag frågar Lovisa hur hon tror att hon skulle gå tillväga om hon skulle ha en sångelev och 
förklara huvudklang och bröstklang svarar hon att först och främst skulle hon visa före själv, 
”praktisera helt enkelt”. Och så ”vända sig till repertoar”, fortsätter Lovisa, ”sjunga låtar i ett 
lägre register, lite mer soul”. Att lyssna på sångare, ställa frågor och diskutera tillsammans 
med eleven hur sångaren låter menar Lovisa är viktigt. Det är skillnad om man har en 
specialintresserad elev med ett tydligt mål att bli sångare eller sånglärare fortsätter Lovisa och 
tillägger att då måste man också förklara mer om röstens funktion och att ”stämbanden jobbar 
så här”, säger Lovisa. 

 
När jag frågar om hur hon tror att hon skulle göra för att få en tänkt elev att prova olika sound 
handlar svaret återigen om att förevisa. Lovisa tycker att det har hjälpt henne mycket när 
”lärare har visat och gjort det överdrivet och extremt”. Genom att läraren kan ”ta det till sin 
yttersta spets” får eleven se att det är okej att göra ”fula” ljud menar Lovisa. Det är ”viktigt att 
inte vara feg”, att våga testa, att sjunga så ”högt och starkt man kan tills det spricker och då 
gör det ingenting”. Lovisa tror väldigt mycket på förevisandet som undervisningsmetod. Hon 
menar att det är ju så vi har lärt oss att prata, genom att härma. ”Visa och så härma, då tror jag 
sällan att man gör fel” säger Lovisa. Jag frågar hur hon då gör när hon ska öva och inte 
läraren finns där för att visa. Lovisa menar att det som hon fått gå igenom noga på en lektion 
”det etsar sig fast”. Hon litar på sin ”förmåga att låta saker sjunka in och vila”. Ordet öva vill 
hon helst inte använda. Det blev för negativt laddat under gymnasietiden. Lovisa säger hellre 
att hon ska ”gå och sjunga”. Att ”sitta och leka” med musiken tror Lovisa kan ge mycket ”om 
man har det naturligt i sig redan” och nämner som exempel Monica Zetterlund och Billie 
Holiday. 
 
Konkreta förklaringar kan vara bra ibland tycker Lovisa och menar att det är speciellt bra om 
man ska förklara stödet för ett barn. Då menar hon att liknelsen av att ”sitta på toaletten och 
klämma in magen” kan fungera. Men, tillägger hon, ibland kan ett metaforiskt begrepp kännas 
mer konkret än en konkret, fysiologisk instruktion. Som exempel tar hon uppmaningen ”tänk 
att du ska sjunga som om du vore svart”. Det blir mer konkret, menar Lovisa, än om hon får 
höra ” använd den muskeln och den muskeln i den kombinationen” eftersom ”hela det 
systemet är så komplicerat i sig”. 
 
I och med att Lovisa började skriva egen musik upplevde hon att hon blev mindre ”egoistisk”. 
Hon fick ett nytt fokus där det viktiga  var ”att låten, musiken i sig ska bli bra”. När Lovisa 
skriver egna låtar börjar hon vanligen med att sätta sig vid pianot och skapa musiken. Då har 
hon redan en ”vision” om texten i form av en bild eller en situation, någonting som händer . 
Om Lovisa ska sjunga en låt som någon annan har skrivit, tar hon också hjälp av en bild för 
att hitta en stämning som passar. ”Det kan vara en bild av nånting som jag har sett”, säger 
Lovisa och fortsätter ”det kan vara skönt att liksom få placera sig i någonting”. Om hon inte 
får en bild av det hon sjunger tycker hon det är ”svårt att hålla en linje, det blir väldigt flackigt 
fram och tillbaka”. Det är väldigt viktigt för Lovisa att de musiker hon spelar med också har 
en uppfattning om låten och texten, att de också ”ser en bild” även om den inte måste vara 
samma som Lovisas. Hon menar att musikerna inte ”behöver förstå orden” när hon sjunger 
men de ska åtminstone ha en uppfattning om ifall Lovisa är ”glad eller ledsen”. 
 
Att sjunga i en jazzensemble utan att ha en text tycker Lovisa kan vara befriande ibland. Hon 
talar om att ”vara som ett instrument i en ensemble”. Utan text kan hon känna sig mer 
”direktkopplad” med de andra musikerna. Hon menar att ”texten ofta kan ställa sig i vägen” 
mellan henne och musikerna, men utan text ”kan man lättare nå fram till varandra” eftersom 
då är sångrösten också ett instrument säger Lovisa. Detta kanske speglar en ”inställning som 
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har med äldre värderingar” att göra menar Lovisa och talar om ”refrängsångerskor” som 
”sätter sig på sin kant med händerna i kors”.  
 
Idag har Lovisa en annan uppfattning om sin röst än när hon först började på folkhögskolan. 
Nu tycker hon att den är ”ganska varm, ganska ljus”, ”sparsmakat nordisk” och 
”ickeamerikansk”. När Lovisa sjunger på svenska lägger hon orden ”långt fram” och menar 
att ibland kan det bli ”nästan talande”. Den placeringen tycker hon om, till skillnad från den 
amerikanska som hon menar ligger mycket ”längre bak och är mer nasal”. Lovisa tycker att 
det nordiska soundet är ”väldigt naturligt och enkelt” med sina rötter i folkmusik och Jan 
Johansson. Att försöka sjunga med det ”amerikanska” soundet kan låta fånigt tycker Lovisa. 

 
Att föreställa sig att man är någon annan kan vara till hjälp, speciellt när man ska sjunga till 
storbandet, säger Lovisa. 
 

Det kan vara jättebefriande att gå upp på scenen och bara tänka – nu är jag en stor fet svart 
amerikanska som har världens pipa och kommer bara att blåsa iväg allihopa. (Lovisa) 

 

6.5.1. Analys av intervju med Lovisa 
För ljus i klangen. Lovisa beskriver röstens klangfärg som alltför ljus, vilket i det här 
sammanhanget syftar på att hon talade i ett för högt taltonläge. 
 
Murrig. Här används ordet murrig troligen i betydelsen mörk.  
 
Stämbanden fick dra ihop sig. Att jämföra spänningen i stämbanden med ett gummiband är en 
vanlig liknelse. Gummibandet liksom stämbanden kan dels spännas och sträckas och då bilda 
toner med högre frekvens, dels slackas, ”dra ihop sig” och slappna av och då bilda toner med 
lägre frekvens. 
 
Ton som kändes behaglig. Här använder Lovisa ett uttryck med en positiv, emotionell 
laddning. Att föreställa sig och uppleva den egna rösten som behaglig hjälper henne att 
slappna av, sänka struphuvudet och taltonläget. 
 
Landa, tänka neråt i sig själv. Lovisa nämner dels axlarna här, som hon lättare kan slappna av 
när hon tänker att hon ska landa, dels beskriver hon meditativa övningar som syftar till att hon 
ska släppa på onödiga spänningar i kroppen.  
 
Rösten är i henne. Lovisa beskriver en för henne ny fysisk upplevelse av sin röst, att sången 
ger medvibrationer i kroppen, och när hon känner vibrationerna upplever hon att rösten är i 
henne. 
 
Smila jättemycket och tänka uppåt. Lovisa talar här om intonation i körsång. Lovisa beskriver 
två sätt att hålla upp tonhöjden och undvika att intonera för lågt, att le och att föreställa sig 
tonen uppåt, högre fonationsfrekvens. 
 
Väcka stödet, få magen att komma igång, sen hänger den med av sig själv. Som en del av sin 
uppvärmning vill Lovisa göra övningar för stödmuskulaturen med sedan tycker hon inte att 
hon behöver tänka på det under sång. Hon resonerar så att har hon väl väckt kroppen och fått 
den att komma igång så är den vaken sedan. 
  
Stödet sitter i hela ansiktet, nyckelhålskänslan som sitter mellan ögonen, hela röstpaketet. 
Det Lovisa här kallar stöd är inte den vedertagna användningen av ordet som har med balans 
mellan andningsmuskulatur och fonation att göra. Det hon syftar på är snarare placeringen av 
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tonen och att den placeringen, nyckelhålskänslan, samverkar med stödmuskulaturen, fonation 
och artikulation, ”hela röstpaketet”. Röstpaketet blir en syntetisk metafor som hjälper Lovisa 
att fokusera på helheten. 
 
Aktiverad, sångberedd, stå i starthållning. Lovisa förklarar att med hjälp av djupa vidgande 
andetag och genom att spänna av i axlarna är hon redo att sjunga. I de här förberedelserna, att 
andas djupt och att sänka axlarna, ligger också hennes mentala förberedelse som tillsammans 
med kroppsövningarna gör henne aktiverad och sångberedd. Den mentala attityden yttrar sig 
då också i hennes hållning vilket också beskrivs av Hemsley (se kapitel 2.6). 
 
Ta det till sin yttersta spets. En metafor som handlar om att våga och om att överdriva. Att 
våga använda rösten på nya och andra sätt och överdriva så att ljuden till och med blir ”fula” 
menar Lovisa frigör sångaren. Det är viktigt att läraren förevisar på detta sätt så att eleven ser 
att det är okej att göra ”fula” ljud. 
 
Låta saker sjunka in och vila. Det som Lovisa tillsammans med sin lärare har gått igenom på 
lektioner det ”etsar sig fast”, säger Lovisa och genom att det sen får sjunka in och vila så lär 
hon sig. Orden sjunka och vila leder tanken till något som är passivt och inte medvetet. Målet 
är ju att tekniken skall bli så automatiserad att den inte kräver medveten uppmärksamhet i alla 
lägen. Tekniken ska bli internaliserad eller ”sätta sig i ryggmärgen” säger vi, med en annan 
metafor. 
  
Sitta och leka. Lovisa vill inte använda ordet öva, utan istället är det när hon sitter och leker 
med rösten som hon utvecklas och lär sig.  
 
Sitta på toaletten och klämma in magen. Så här tänker sig Lovisa att hon på ett konkret sätt 
skulle förklara vad stödet är för ett barn. Hon menar att konkreta fysiologiska förklaringar är 
nödvändiga ibland. Hon förklarar inte närmare hur hon tänker sig funktionen av 
stödmusklerna här kopplat till sång. Risken med en liknelse som den här är att den leder till en 
mycket pressad fonation. Det troliga är att Lovisa inte har sambanden mellan stödmusklernas 
arbete och fonationen riktigt klara för sig. 
 
Sjung som om du vore svart. Denna metafor hjälper Lovisa när hon ska sjunga med 
storbandet. Då associerar hon till en ”stor, fet, svart amerikanska” och den metaforen hjälper 
henne att ta plats och våga sjunga ut. Lovisa är smal och späd i kroppen och har en ganska 
ljus sopranröst. Att föreställa sig att hon tar plats i en mycket större kropp och röst tycker hon 
har en befriande inverkan på både röst och uttryck.  
 
Vara som ett instrument i en ensemble, direktkopplad, texten kan ställa sig i vägen. När 
Lovisa sjunger utan text och använder rösten som ett instrument i ensemblen upplever hon att 
det är lättare att ”nå fram”  till de övriga, hon känner sig direktkopplad, det finns inget hinder 
för kommunikationen. När hon sjunger med text kan hon ibland känna att musikerna, som 
oftast är män, betraktar henne som en ”refrängsångerska” och menar att äldre tiders 
värderingar kanske påverkar detta förhållande. Ordet refrängsångerska har en viss negativ 
laddning och visar på en hierarki i musikvärlden där det inte är lika ”fint” att sjunga som att 
vara musiker.  
 
Ganska varm, ganska ljus, sparsmakat nordisk, ickeamerikansk. Lovisa använder många 
beskrivande ord för att beskriva hur hennes röst låter. Hennes personliga sound är viktigt och 
därför har hon många tankar kring detta. Det är något hon reflekterat över, vilket sound som 
hon vill identifiera som sitt eget. Att hon använder både ordet varm och ordet ljus kan verka 
som en motsägelse. I allmänhet talar man om en mörk röst som varm. Men att hon använder 
varm kan stå för det faktum att hon gått från en ”för ljus” röst till en mer ”behaglig” klang och 
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att denna klang upplever Lovisa då mjukare och varmare i jämförelse med hur hon lät för ett 
par år sedan. (En intressant jämförelse är att inom den italienska skolan av klassisk sång, bel 
canto, finns begreppet chiaroscuro som betyder ljus-mörker och syftar på en röstkvalitet som 
förenar det brillianta och ljusa med det mörka och runda).202 Det nordiska soundet menar 
Lovisa är ”väldigt naturligt och enkelt”, med en artikulation som ligger långt fram, medan det 
amerikanska låter mer nasalt och klingar längre bak. Ordet naturlig kan ersättas med äkta, 
ursprunglig, medfödd eller okonstlad för att bara ta några exempel som förklarar Lovisas 
användning av ordet och som visar på att det är kulturellt betingat. 

6.5.2. Syntes  
Lovisa använder ett bildrikt språk särskilt när hon ska beskriva sin egen röst. Hon tycker inte 
att rösttekniska kunskaper är viktiga när man sjunger jazz. Tvärtom kan de förstöra säger hon. 
Det sätt som hon talar om röstteknik på, tyder på att hon inte heller reflekterat mycket över 
röstens funktion, vilket inte är så konstigt eftersom det är inte hennes intresse. Det personliga 
soundet är det viktiga. Lovisas huvudsakliga fokus ligger på det egna låtskrivandet och 
musicerandet i jazzensemblerna. Lovisa menar att det bästa sättet att lära sig är att härma. 
Texter till hennes egen musik kommer ur bilder men hon ger inga uttalade exempel på detta 
utan talar mer i allmänna ordalag om att inspirationen kan komma från naturen eller 
händelser. Likaså när hon ska sjunga andras låtar säger hon att hon behöver en inre bild för att 
kunna hålla linjen i musiken och inte flacka fram och tillbaka. Men inte heller här ger hon 
några konkreta exempel på bilder. Hon uttrycker sig däremot metaforiskt genom att tala om 
linjen i musiken. 
 

6.6. Intervju med Lena 
Lena går på jazzlinjen och har sång som sitt huvudinstrument. Sånglektioner började hon med 
inför sökningen till musikgymnasiet och fortsatte med det sen under gymnasietiden.  
Vi pratar om bildliga uttryck, metaforer, som Lena stött på. Hon berättar då först om en bild 
som hennes körledare i ungdomskören beskrev när de skulle sjunga ”höga toner”.  Man skulle 
”ta tonen ovanifrån”. 
 

Tänk dig att du går upp för en trappa och sen hoppar ut från läktaren. (Lena) 
 

Jag frågar om hon tar hjälp av bilder på något sätt när hon jobbar med sin röst på egen hand. 
Lena säger att det ”hjälper att tänka i bilder”, men är samtidigt lite osäker på vad som kan 
räknas som just bilder. Och hon menar att hon nog är mer konkret när hon jobbar med rösten. 
Hon beskriver hur hon tänker, ”andas på det här viset, slappna av” och ”ha med stödet” och 
”ut med bröstkorgen”.  
 

Egentligen kanske jag tänker lite för mycket. Kanske det hade varit lättare att bara ha en bild 
liksom. (Lena) 
 

Oklarheten över vad som är bilder kommer fram när Lena berättar om uttryck som kommit 
upp i sånglektionerna. Sångläraren har sagt att hon ska ”känna sig tung” och Lena ”vet inte 
om det är en bild”. Däremot berättar hon, att hon har en bild som hon använder för att få ”stor 
klang i rösten” när hon ska sjunga till storbandet. 
 

Nu är du inte Lena, nu är du en stor tjock negress”.  (Lena) 
 

Ella Fitzgerald är en av Lenas förebilder för hon har en ”stor tillfredställd klang” och sjunger 
alltid ”med ett leende”, säger Lena. När Lena vill härma Ellas klang så tycker hon det hjälper 
att tänka att hon är glad. Lena tillägger att hon tror den mentala inställningen gör ”jättemycket 
                                                
202 Katarina Pilotti, Vägen till Bel Canto. 25. 
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för klang”. Lena uttrycker sig konkret om sitt röstarbete, ”det är mycket att inte spänna mig 
och att ta i med kroppen istället för med halsen”.  Hon funderar över om det är så att 
jazzsångare inte har samma behov av metaforiska begrepp som klassiska sångare. ”Det är 
viktigare med bilder och exakt ton i den klassiska musiken, för i jazz är man på nåt sätt 
ganska fri att hitta sitt eget sound ” säger Lena. Hon hittar sitt eget sound genom att lyssna på 
inspelningar av artister och ibland härmar hon en artists ”exakta time och hur den fraserar”.  
Men hon lyssnar också på sin egen röst och menar att lyssna på inspelningar av sig själv blir 
”mycket mer konkret”, då hör hon ”vad hon egentligen gör”, berättar Lena. 
 
Texten är central för Lena och styr också hennes frasering, menar hon. Men det betyder inte 
att hon fraserar på samma sätt i en låt varje gång. När man ”sjunger med ett band” så menar 
hon att det inte blir likadant varje gång eftersom ”man försöker vara i den musiken” och ”sen 
så blir det i stunden, eller vad jag anser passar bra”, säger Lena. Lena berättade tidigare om att 
när hon ska sjunga till storbandet hjälper det att hon tänker sig att hon är en stor färgad 
sångerska. Jag undrar hur hon ser på sig själv när hon framträder med sina egna sånger, ensam 
med bara sin gitarr. Då menar Lena att hon inte strävar efter ”en viss klang som är ultimat” 
utan ”då räcker det att låta som mig själv”. 
 

När jag skriver musik då vill jag bara få fram texten. Jag vet inte om jag tänker nåt speciellt, det är 
bara att låta det som känns komma ut, försöka hitta musik som känns naturlig för mig liksom. 
(Lena) 
 

Med olika ljud och röstkvalitéer, som ”olika tätt och skört, blåsigt eller stort”, vill Lena 
uttrycka sig i låtarna och hon hittar inspiration framförallt i texten, men också i melodin säger 
hon. Det är ingen särskild föreställning eller inre bild som hon associerar till för att få fram de 
olika röstljuden. 
 

Jag vet ju hur jag ska sjunga för att det ska låta så bara. (Lena) 
 

Lena talar om två av sina egna låtar. Den ena är väldigt personlig och handlar om hennes 
utveckling som människa. Den andra handlar om ett miljöengagemang och att ta sitt ansvar 
för vår jord. Jag frågar om hennes röstliga uttryck skiljer sig mycket åt i dessa låtar. Lena 
förklarar att uttrycket mer beror på vilken stil låten har, om det är en bossa eller en visa. Men 
säger samtidigt att ”stilen på låten behöver inte vara ett uttryck för texten, bara jag känner för 
det i den stunden”. Hon menar att det viktigaste är att hon känner för texten och musiken.  

Om jag känner för en låt kan jag uttrycka mig bättre, det spelar ingen roll om det är på ett 
personligt plan eller på ett större plan. Det är engagemanget i sig. (Lena) 
 

Vi talar om att tolka sånger som inte är hennes egna och jag frågar hur hon gör då för att sätta 
sig in i dem när det inte är hennes egen text och ursprungliga känsla. Då handlar det om att 
försöka ”hitta budskapet” som hon vill ”leverera”. ”För det mesta går det ändå att känna igen 
sig i andras texter” säger Lena. 
 

Kärlek har vi väl alla upplevt t ex. Det är ju det många standards handlar om. Ibland kan det kännas 
lite banalt men om man ger det en chans så kan i alla fall jag känna för dom låtarna också. (Lena) 
 

Vi pratar om andra bilder eller metaforiska uttryck som Lena kommer ihåg, och då nämner 
hon också det här med att rikta tonen. Hon menar att ”om man har en ton som måste ut starkt 
och rak”, så ska man försöka ”rikta den och pressa in den genom ett nyckelhål”.  Lena 
fortsätter att tala om riktningen av tonen och kommer in på ett annat sätt att uttrycka det nyss 
nämnda nyckelhålet, hon talar om ”en specifik punkt”. Lena säger att hon använder sig av den 
här specifika punkten när hon sjunger upp och när hon ”kommer till högre toner”. Men i 
jazzen behöver hon ”inte nå de höga tonerna så ofta”. Jag sammanfattar att riktning är ett 
begrepp hon använder vid starka toner och höga toner och kontrollerar att jag förstått henne 
rätt. Då tillägger Lena att även när hon ska ”täta en ton” tänker hon riktning. Lena menar att 



 54 

hon kan ”sjunga mycket av sin repertoar hyfsat utan att ta med kroppen ordentligt, utan stöd” 
och inser att det är ”jättedumt” för då ”börjar man ju slita på halsen istället”. ”Man är lite lat” 
säger Lena. 
 
Jag frågar hur Lena brukar göra när hon värmer upp rösten. Hon beskriver sin uppvärmning 
hur hon börjar i ett lägre register och så ger hon ett par exempel på övningar. På min fråga om 
hon har en tanke med i övningarna svarar hon att hon vill ”egentligen ha en tanke men ibland 
glömmer jag av att göra nånting av min uppsjungning mer än bara rent muskulärt”. 
Vi fortsätter att prata om klangen, eller soundet, i rösten och sambandet mellan röst och 
uttryck. Jag frågar hur hon tänker när hon ska sjunga en sorgsen ballad om olycklig kärlek. 
Lena menar att det handlar om att hitta känslan. 
 

Har man en känsla då vet jag vad jag vill uttrycka utifrån tonmaterialet. Men det beror ju på låten. 
(Lena) 

 
 

6.6.1. Analys av intervju med Lena 
Gå upp för en trappa och hoppa ut från läktaren. Den här bilden, tillsammans med 
uppmaningen att ”ta tonen ovanifrån”, skall hjälpa sångaren att intonera rätt och inte glida in 
underifrån på tonen, vilket är vanligt i populärsång. 
 
Känna sig tung. Att uppleva en tung känsla i kroppen används ofta för att hitta balans mellan 
anspänning och avspänning och det i sin tur påverkar hållningen, men också andningen. Att 
spänna av i käkar och släppa ner axlar, att spänna av i knäveck och bukmuskler är 
konsekvenser som man vill åt genom att uppleva tyngd i kroppen. 
 
Nu är du en stor tjock negress. Detta är en associerande metafor. Genom att föreställa sig 
själv i en annan större kropp och röst, upplever Lena att hon kan sjunga bättre tillsammans 
med storbandet. Lena pratar inte om den här metaforen i samband med jazzensemblerna utan 
nämner den bara tillsammans med just storbandet. Att sjunga till ett storband ställer större 
krav på sångrösten att höras, trots mikrofonförstärkning, och då menar Lena att den här 
föreställningen ger henne modet att ta plats och sjunga ut. 
 
Stor, tillfredställd klang. Här talar Lena om Ella Fitzgeralds röst som hon tycker mycket om 
och att det hjälper att känna sig glad när hon ska härma henne. Att uttrycka glädje med rösten 
ger ett mer vidgat svalg och alltså ett större klangutrymme. 
 
Tätt och skört, blåsigt eller stort. Så här beskriver Lena olika ljud som hon vill få fram i 
rösten och det är också beskrivningar av olika fonationssätt och artikulation. En tät fonation är 
då motsatsen till en blåsig, eller läckande som den också kallas, och här sluter inte 
stämbanden helt under fonationen vilket gör att man hör ett brusljud. Att sjunga skört leder 
tanken till det som är svagt och bräckligt. Lena förklarar inte själv hur hon menar att det sköra 
ljudet produceras men troligen gör hon det med läckande fonation i en svag nyans. Motsatsen 
blir att sjunga stort, starkt och med mycket klang. 
 
Rikta tonen, pressa in den genom ett nyckelhål, en specifik punkt. Dessa bilder kan Lena 
använda sig av när hon vill sjunga en ”stark och rak ton” eller när hon ska sjunga en ”tät” ton. 
Dessa bilder har med tonens fokus och placering att göra och de är vanligt förekommande i 
sångundervisning för att hitta en ton som inte har läckande fonation och som utnyttjar 
klangutrymmena på ett sådant sätt att tonen når ut. Att tonen ska vara stark och rak, som Lena 
säger, kräver också kontroll av andnings- och stödmuskulaturen. 
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Utan att ta med kroppen ordentligt, utan stöd. Att ”ta med kroppen” är detsamma som att 
sjunga med ”stöd”; en balans mellan andningsmusklernas arbete och fonationen. Lena säger 
att hon kan sjunga bra utan att medvetet använda kroppen men då sliter det på rösten, hon 
säger att hon nog är lite lat. De tekniska grunderna är ännu inte internaliserade och hon är inte 
tillräckligt motiverad just nu att arbeta med sångtekniken. 
 

6.6.2. Syntes 
Lena är oklar över vad hon själv menar med bilder och vill helst uttrycka sig konkret när hon 
talar om rösten. För att få fram olika uttryck i rösten behöver hon ingen bild utan hon vet hur 
det ska låta och så gör hon så. Lena är en intuitiv sångare mer än reflekterande, känslan och 
engagemanget är det som styr hennes sjungande. Det personliga soundet är viktigt och när 
hon talar om hur rösten ska låta, använder hon ett mer beskrivande och metaforiskt språk. 
Lyssna och härma är bra sätt att lära. 
 

6.7. Intervju med Robert 
Robert studerar klassisk sång på en folkhögskola. Han får se en lista med några metaforer (se 
kapitel 5.2) för olika sångtekniska fenomen. Jag frågar om de är bekanta för Robert och han 
säger att några känner han igen. Jag ber honom berätta vad bilderna får honom att tänka på. 
Han väljer att börja med halsen som ett stuprör och vill då ”citera Biggan, Birgit Nilsson, det 
är bara att öppna upp”. Robert berättar att han lärt sig att ”det som jobbar” det är diafragma 
och hals samt ”det mentala”. Resten är ”bara ett rakt rör”. Men, säger Robert, ”jag ser inte 
bara strupen som ett rör utan det är mer det hela, en fri väg mellan det mentala arbetet och 
diafragman, och kroppen, och resten är ett skal”. 

  
Glada punkten är ett uttryck som Robert aldrig har hört och det säger honom inte något direkt. 
Robert går vidare med varm potatis i munnen. Det uttrycket har han hört men aldrig förstått 
säger Robert. Han tänker att det har med att ”öppna upp” att göra och att ”tungan ska ligga 
platt” och funderar vidare att det nog ger en” mörkare, fylligare klang”. När Robert försöker 
känna efter hur det skulle kännas att sjunga med en varm potatis i munnen prövar han olika 
ljud och inställningar. Ljudet blir placerat ganska långt bak i munnen och får en mörkare, 
något instängd klang. 
 
När Robert pratar om nästa metafor, andas in tonen, berättar han att det håller han på med 
tillsammans med sin lärare. ”Med andningen kommer tonen med ett flöde, tonen får sväva 
med andningen”, säger Robert. Dofta på en ros misstänker Robert har med näsandningen att 
göra och när jag frågar hur det känns att dofta på en ros gör han först en emotionell 
beskrivning, det känns ”fantastiskt”, men ger sedan en beskrivning av en djup inandning där 
”man öppnar upp alla kanaler, bröstkorg och rygg”. När Robert ska förklara vad gäspa kan 
tänkas betyda i sångsammanhang visar han på en hängande, avspänd käke och menar att 
gäspningen skall ”öppna upp käken och göra så att man inte är så spänd”.  
 
Därefter presenterades Robert för sex beskrivningar av olika sångtekniska fenomen (se kapitel 
5.2) och ombads då reflektera över om han kunde göra dessa beskrivningar mer bildliga, 
metaforiska. Robert säger att när han läser dessa instruktioner så ”får jag ju upp de bilder vi 
pratat om”. (Det blev en upprepning av vad som tidigare sagts och tillförde inget nytt, varför 
jag utelämnar det här.) 
 
Jag tar upp en del uttryck som användes under Roberts sånglektion som föregick intervjun. 
Först undrar jag vad Robert lägger för betydelse i ordet fokus. Det är ”centrerat kring 
klangljud” förklarar Robert, och att hitta ” en balans mellan andning och klangkapacitet”. 
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Effekten av fokus blir, menar Robert att ”få mest resultat med minsta möjliga ansträngning”. 
Jag frågar vidare vad Robert tänker om ordet placering och då säger Robert att ”om vi ska 
prata metaforer så ser jag faktiskt en varm röd färg framför mig, och så tänker jag på en 
känsla utav behag, och att lyssna mycket och på att hitta så att de här två kopplas ihop”. 
Robert fortsätter med att det är känslan av behag som ska kopplas ihop med balans. Dessutom 
tänker han på ”klassiska operasångare som Callas, Caballé, Biggan och Jussi”. Placering leder 
också hans tanke till ”de här små kindbenen”. Jag frågar om Robert kopplar fokus, placering, 
till någon plats. Då talar Robert om att det handlar om att ” hitta resonansen runt bihålor och 
hitta en stimulans, en avspändhet.” Vidare talar han om en ”stor klangkupol i munhålan” som 
är ”ett klangrum där han vågar hitta olika former”. Där finns också den så kallade 
maronpunkten203 säger Robert, ”i mitten av munhålan, längst upp, lite längre fram”. 
 
När jag frågar om huvudklang, säger Robert att han mer ser det som ”en helhet där man 
adderar vissa saker”. Han menar att i ”vissa vokaler adderar man mer bröstklang” och 
huvudklang är när ”hjässan höjs en extra nivå, när det strävar uppåt”. Robert ser det som ”två 
motpoler, med fötterna nere vid jorden och hjässan som höjs”. Robert tycker det blir 
problematiskt att fokusera på delarna, han föredrar att se ”rösten mer som ett helt, ett enda rör 
där det bara är två impulser i grundarbetet”.  
 
Eftersom Robert nämnde att placering gav honom en känsla av en varm röd färg, undrar jag 
om han ofta associerar musik med färger. Det menar han att han inte gör och börjar istället 
prata om att associera till andra bilder, personer och känslor för att skapa en stämning, ”en 
atmosfär”, i en konsertsituation. Då kan han ”måla upp bilder” av ”en vacker äng eller en 
person som betyder mycket”. Robert tycker det är viktigt att inte bara tänka på uttrycket i 
sånger utan även i sångövningar. ”Även vokaliser ska ju vara vackra och det ska inte bara 
vara gnetigt och gnatigt” säger Robert.  
 
Roberts lärare använder gester och mimik när han presenterar övningarna som han vill att 
Robert ska göra. Jag frågar Robert om han upplever att gesterna bidrar till en ökad förståelse 
av övningens innebörd och syfte. Han menar att det är så. Robert härmar några av lärarens 
gester och förklarar att ” det har med placering och fokus att göra, det förstår man ju, och 
även att det här är mer tempo (visar) eller böljande legato (visar). Robert tror att han med sin 
bakgrund som dansare har särskilt nära till en förståelse av kroppsliga uttryckssätt. Han vill 
inte gärna använda för mycket kroppsrörelser själv när han övar sång, eftersom det lätt kan bli 
en vana menar Robert. Men han kommer på sig själv ibland att han faktiskt gör en gest 
omedvetet i vissa övningar. 
 
Läraren liknade Roberts röst vid en väg som vi går på och den är rätt bred, och tillade att 
Robert kunde sjunga på ett Schumanskt sätt eller mer Brahmskt. Jag frågar Robert hur han 
uppfattar den bilden. Det har att göra med att rösten har ”en stor bredd” menar Robert och han 
tillägger att bilden gör att han får en ”mer vidgad syn på sin röst”. ”Då kan jag addera mer 
romansklang här eller mer operaklang där på den här vägen” säger Robert. Vid ett tillfälle 
påpekar läraren för Robert att han inte ska skjuta på klangen och det förklarar Robert att han 
tolkar som att han då ”pressade på, körde in i en vägg, tryckte på för hårt” och ”det hjälper 
inte så mycket”. Tillsammans med läraren hittade Robert sen ett sätt att istället ”vila i det” och 
upplevde då att han fick lika mycket klang men att det var bekvämare. Robert menar att det 
tar tid att lära sig vad olika lärare menar, eftersom de ibland använder samma uttryck men 
lägger olika innebörd i det.  
 

                                                
203 Maronpunkten är ett uttryck som kommer ifrån en italiensk baryton med namnet Maron, samtida med Verdi. 
Det syftar på en resonansplats i främre, övre delen av munhålan. Termen verkar inte vara allmänt använd eller 
känd i Sverige. Dessa uppgifter kommer från Vicenzo Florimo via Robert. 
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När jag undrar om Robert någon gång stött på ett uttryck eller en bild som han inte alls 
förstått, kommer han in på termen passagio. Det italienska ordet passagio betyder brytning 
eller övergång förklarar Robert och genom att fokusera på det menar han att många sångare 
skapar ett problem eftersom de ”målar upp en negativ känsla” som gör att de blir ”låsta” och 
”rädda” när de kommer till de här tonerna. ”Jag tror man måste skapa en positiv känsla, det är 
ju egentligen bara toner som man ska över” säger Robert. 
 
Jag frågar när Robert tycker att han förstår en instruktion tydligast och hur han får den 
presenterad då. Robert kommer in på att det är ”en kombination av att läraren säger något som 
kroppen ger respons på och man själv hör skillnaden”. Han ger två olika bilder som han 
tycker fungerar bra. Den ena använder han när han sjunger en snabb övning uppåt och neråt i 
en treklang plus oktav och den beskriver han som att man ”trampar på glödhett kol” och då 
måste man snabbt iväg, annars ”gör det bara ont”. Den andra fungerar när man sjunger en 
upptakt och landar på en högre ton. Då tänker Robert på ett ”hopp från en trampolin”. Han 
menar att det är ”tanken som hoppar fram till tonen” men tar man upptakten för hårt ”så 
kommer man inte iväg”, säger Robert. ”Om man får de bilderna och kroppen känner, då blir 
det så här: Aha! Nu förstår jag” säger Robert. Den här aha-upplevelsen uppstår på följande 
sätt förklarar Robert: 

 
Jag tror att det är en tre-grej, att man har en lärare som hör, att man får konkret förklarat vad det är 
man ska göra, med en bild där kroppen ger resultat på det. För det är oftast kroppen som är den 
rätta sanningen, det är den som säger om det är rätt eller fel. (Robert) 

 
Påståendet att ”du kan inte sjunga det du inte kan tänka” som jag presenterar för Robert ger 
några tankar om att ”tankens verksamhet är en av grundstenarna i sångarbetet”. ”Hur man 
mår” och vilken ”känsla, positiv eller negativ, man skapar, påverkar hur klangen och uttrycket 
ska bli”. Om inte ”verksamheten i huvudet är med så blir uttrycket dött” säger Robert. Ibland 
är det ”fake it and make it” som gäller menar Robert. När han ska sjunga sånger med religiöst 
budskap får han ”försöka hitta andra känslor” att ge uttryck för. 
  
Vi jämför några uttryck för musikalisk artikulation som legato och staccato och jag undrar hur 
Robert tänker om dessa. ”Legato ser jag som en båge, eller en bro, en inre känsla som bara 
vill framåt. Staccato ser jag som något som hoppar frenetiskt och också alerthet, pigghet i 
kroppen”. Vi jämför också de dynamiska nyanserna ff och pp och medan Robert upplever pp 
som en ”jobbig men innerlig och respektfull nyans” beskriver han ff som en ”sprickfärdig 
känsloballong som måste kontrolleras”. Det leder oss in på att när vi talar om bilder kommer 
gärna känslor med och att det kan vara svårt att säga vad som är vad. Robert menar att det hör 
ihop och tar som exempel på det att ett leende ger ”tonen en helt annan lyster. Det blir en 
annan klang”. 
 

6.7.1. Analys av intervju med Robert 
Öppna upp, ett rakt rör, en fri väg, resten är bara ett skal. Dessa beskrivningar ger Robert 
som respons på den givna metaforen ”halsen som ett stuprör” och menar att mellan diafragma 
och ”det mentala” är det en fri väg. Robert är välbekant med innebörden av metaforen och har 
själv använt liknande uttryck. Detta är ett exempel på en syntetisk metafor där helheten 
fokuseras istället för delarna och Robert beskriver upprepade gånger att han gärna vill arbeta 
just så. 
 
Mörkare, fylligare klang. Här reflekterar Robert över liknelsen ”varm potatis i munnen” och 
säger också att den bilden gör att man öppnar upp och lägger tungan platt i munnen. När han 
sen helt kort provar inställningen och ljudar blir dock tonen dov och instängd. 
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Tonen får sväva med andningen. Att andas in tonen är ett bildligt uttryck och skall inte 
förväxlas med inandningsfonation då man ljudar på inandningsluften. Det används för att 
ansatsen skall bli mjuk till skillnad från läckande h-ansats eller hård sprängansats. Roberts 
ordval ”sväva” antyder en sådan lätthet och mjukhet i ansatsen. 
 
Öppna upp alla kanaler. Metaforen dofta på en ros verkar vara ny för Robert. Han associerar 
den först med en känsla av något fantastiskt och sedan med en djup expanderande inandning 
som startar genom näsan. När vi luktar på något behagligt vidgas näsvingarna och vi tar ett 
lugnt och djupt andetag, kroppen expanderar och det känns i bröstkorg, buk och mage, vilket 
är det Robert avser med att öppna upp alla kanaler. 
 
Öppna upp käken. Robert både förevisar och förklarar hur bilden av en gäspning gör att 
sångaren släpper ner käken avspänt. 
 
Fokus. Det är ”centrerat kring klangljud” förklarar Robert, och att hitta ” en balans mellan 
andning och klangkapacitet”. Effekten av fokus blir, menar Robert, att ”få mest resultat med 
minsta möjliga ansträngning”. 
 
Placering. Även här talar Robert om balans men även om en varm röd färg och en behaglig 
känsla. Det handlar också om att lyssna mycket säger Robert och så nämner han några 
klassiska operasångare. Robert har sjungit länge och kommit långt i sin utveckling. Det märks 
att han är väl förtrogen med dessa sångare han nämner och han har troligen själv lyssnat 
mycket på dem och studerat deras tonbildning och klang. Robert nämner också kindbenen och 
resonansen i bihålorna. Placering eller fokus är begrepp som ofta används för att rikta tonen 
till dessa platser i näs– och ögonregionen för att få den klassiska klangkvalitén. Även 
munhålan är ett klangrum säger Robert och nämner här den så kallade maronpunkten. Här kan 
han hitta olika former säger han. Robert är medveten om hur han kan ändra sin klang på olika 
sätt genom att ändra inställningar i artikulatorerna. Robert använder och förstår metaforerna 
fokus och placering till största delen på det sätt som får anses vara vedertaget 
 
Huvudklang. Robert vill se till rösten som helhet hellre än att tala om delarna. Han menar att 
det snarare kan innebära problem att dela upp rösten i huvudklang och bröstklang. Robert ser 
rösten som ett rör med två motpoler ”med fötterna nere vid jorden och hjässan som höjs”. 
Robert förändrar sin klang genom att ”addera mer bröstklang” och menar att huvudklang är 
när ”hjässan höjs en extra nivå, när det strävar uppåt”.  
 
En vacker äng eller en person som betyder mycket. Detta är exempel på inre bilder och 
föreställningar som Robert kan associera till för att skapa en stämning, ”en atmosfär”, i en 
konsertsituation.  
 
En väg som vi går på och den är rätt bred. Detta är en liknelse för att Roberts röst har ”en stor 
bredd”, hans röst är flexibel och ger många möjligheter till dynamisk och klanglig variation. 
Robert tycker att den här metaforen hjälper honom att få en ”mer vidgad syn på sin röst”. 
Återigen säger Robert att han kan ”addera” olika typer av klang som romans- eller 
operaklang.  
 
Pressade på, körde in i en vägg, tryckte på för hårt. Med dessa ord förklarar Robert lärarens 
uttryck ”skjuta på klangen”. Tillsammans med läraren hittade Robert sen ett sätt att istället 
”vila i det”. Här handlar det om att hitta balansen mellan andning och fonation, att ha ett 
måttligt subglottalt tryck och liten adduktionsaktivitet. Det motsatta ger en pressad fonation 
med högt tryck och mycket adduktionsaktivitet (se kapitel 2.6). Uttrycket ”vila i det” hjälpte 
Robert att komma tillbaka till den flödiga fonationen. Detta har Robert talat om även tidigare 
och uttryckte det då att det gällde att ”få mest resultat med minsta möjliga ansträngning”. Här 
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nämner Robert också svårigheten att sånglärare kan använda samma ord och uttryck men ge 
dem olika betydelse. 
 
Skapa en positiv känsla. Robert menar att det inte fungerar bra att fokusera på svårigheterna, 
som en besvärlig övergång mellan register i rösten. Det skapar istället problem och gör 
sångaren låst och rädd säger Robert. Då är det bättre att inta en positiv attityd och se 
problemet på ett nytt sätt, ”det är bara toner som man ska över”.  
 
Trampa på glödhett kol. På glödhett kol måste man springa snabbt och lätt annars ”gör det 
bara ont” och den bilden tycker Robert hjälper när han ska sjunga snabba löpningar och måste 
hitta det lätta och snabba också i rösten. 
 
Hopp från en trampolin. Detta är också en jämförande metafor, liksom den föregående, där en 
upptakt jämförs med ett hopp från trampolinen. När Robert förevisar sjunger han en kort, 
obetonad upptakt och landar på en ton som ligger en kvart högre. Den första tonen måste vara 
lätt och spänstig, kommer man för hårt på upptakten, säger Robert, så ”kommer man inte 
iväg”.  
 
Om inte verksamheten i huvudet är med så blir uttrycket dött. Robert säger att sångaren måste 
medvetet skapa en känsla som ger det resultat i klang och uttryck som man vill uppnå. Redan 
tidigt i intervjun har Robert nämnt ”det mentala” och han menar att tanken är grundläggande i 
sångarens arbete både avseende röstteknik och interpretation.  
 
Fake it and make it. Robert tar sånger med ett religiöst innehåll som exempel på tillfällen när 
han måste skapa sin egen undertext för att kunna sjunga uttrycksfullt. Här får han hitta andra 
känslor att ge uttryck för. 
 
En båge, en bro, en inre känsla som bara vill framåt. Roberts bild för legato. 
 
Något som hoppar frenetiskt, alerthet, pigghet i kroppen. Roberts bild för staccato. 
 
Jobbig, innerlig, respektfull nyans. Med tre olika emotionella uttryck beskriver Robert 
pianissimo. Jobbig kan ha den dubbla betydelsen arbetsam och besvärlig. Likaså kan 
respektfull ha två betydelser, dels att Robert själv har respekt för nyansen för att den är svår 
att utföra, dels att det som sjungs i pp skall framföras respektfullt för att innehållet så kräver. 
Innerlig kan stå för att det som sjungs i pp ofta är av en intim, kärleksfull och innerlig 
karaktär. 
 
Sprickfärdig känsloballong som måste kontrolleras. Den sprickfärdiga ballongen är sångaren 
som sjunger i fortissimo och som har rösten under kontroll så att den inte spricker. 
  
Lyster. Robert säger att en leende inställning kan ge rösten en annan lyster, en helt annan 
klang. Det är svårt att exakt avgöra vad som menas här men de breda vokalerna i: och e: t ex 
frambringas med en mer leende inställning i artikulatorerna och dessa vokaler har en viss 
inneboende tendens att höja intonationen. Att be en kör att le lite mer kan avhjälpa för låg 
intonation. Hos skolade sångare är denna effekt inte lika märkbar, om alls.204 
 

6.7.2. Syntes 
Robert har ett bildligt rikt språk och talar mycket med hjälp av metaforer och liknelser. Det 
verkar vara ett naturligt uttryckssätt och inte bara påkallat av situationen och ämnet för 
                                                
204 Sundberg, Röstlära, 181-182. 
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intervjun. Eftersom Robert tagit sånglektioner i många år, jämfört med jämnåriga sångare, är 
han också troligen van vid de sätt som sångpedagoger inom den klassiska traditionen 
uttrycker sig. När Robert föreställer sig den varma potatisen i munnen ljudar han (han varken 
sjunger eller talar, gör bara oartikulerade ljud) och klangen blir mycket mörkare och instängd 
och placerad långt bak. En metafor ska fungera utan att behöva förklaras, säger Carlander (se 
kapitel 2.3). Robert ger en bra teoretisk tolkning av metaforen, men trots det blir det ljudande 
resultatet inte det avsedda eftersom han drar tungan bakåt och då blir klangen mörk, dov och 
instängd. Robert påpekar att ett leende kan ge sångrösten en annan lyster och kommer då in på 
hur det emotionella engagemanget i sången dels påverkar produktionen av tonen dels 
artikulationen. Om detta har Hemsley, Sundberg samt Pettersen skrivit, vilket jag presenterar i 
kapitel 2.6. 
 
Den beskrivning Robert ger av hur förståelsen skapas är en förklaringsmodell av hur 
intersubjektiv kunskap uppstår. Det trefaldiga förhållandet han talar om leder tankarna till 
Meads triadiska relation (se kapitel 4.9), där mening uppstår i ett trefaldigt förhållande. 
Översatt till en situation med en-till-en undervisning skulle det bli enligt följande: 
läraren ger en instruktion, eleven ger sin respons, (lyssnar, känner, sjunger) och läraren hör 
och bekräftar. Robert talar om att han vill ha konkreta förklaringar men samtidigt en bild som 
kroppen kan svara på, han vill koppla samman den intellektuella förståelsen med den intuitiva 
kroppsliga. 
 

6.8. Samtal med en instrumentallärare 
I ett samtal med en kollega, berättar han att han ofta tar hjälp av bilder och associationer för 
att hans instrumentalelever och ensembler ska ”få loss knutarna” och våga hitta och uttrycka 
en karaktär. Speciellt i modernare stycken, musik med en friare form där eleven inte har lika 
mycket förebilder att luta sig mot. Han talar här om elever på folkhögskolenivå som har spelat 
och musicerat ett antal år och kommit en bit på väg men inte är avancerade ännu. Ofta har de 
en ganska klar bild över artikulation och fraseringar i musik av Mozart eller Carl Nielsen, 
menar han, eftersom de har hört och spelat en hel del av den traditionella västerländska 
konstmusiken. Men han tillägger att elevens respekt för musiken gör att de ofta är så inriktade 
på att göra allting ”rätt” att detta hindrar uttrycket. ”Om det inte står i noterna kan man inte 
göra det”, är en inställning han ofta möter hos dessa elever. Eleverna väntar på att läraren 
skall tala om vad som är det rätta uttrycket, läraren skall ha facit. Med hjälp av beskrivande 
ord, uttryck och bilder kan eleverna verbalisera musiken, hitta en karaktär och komma ur 
låsningen till notbilden.  
 

6.9. Respondenternas kommentarer om interaktion 
I detta avsnitt behandlas respondenternas kommentarer som berör interaktionen i 
undervisningen och hur den bidrar till att kunskapen skapas intersubjektivt. 

6.9.1. Metaforerna 
Flera av respondenterna pekar på svårigheterna att förstå vad läraren syftar på med olika 
uttryck. Både Olivia och Göran ger exempel på metaforer som de till en början antingen inte 
förstod eller också missförstod. (Olivia gummibandet och Göran laserbeam, 6.2 och 6.3). 
Göran menar att ”saker kan ju betyda så olika för oss” och han ”skulle försöka säkerställa 
ordentligt att eleven tänkte på samma sak som jag när jag sa bilden så att det inte blir fel”. 
Bilden skall vara något som ”alla kan relatera till” och som ska få eleven att ”tänka på en 
speciell grej”, säger Göran. 
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Robert pekar på ett problem med den sångpedagogiska diskursen, nämligen att ett och samma 
begrepp eller uttryck kan betyda olika saker hos olika lärare och han menar att ”det tar tid att 
lära sig vad olika lärare menar eftersom de ibland använder samma uttryck men lägger olika 
innebörd i det”.  
 
Både Göran, Olivia och Madelene talar om att metaforerna kan vara personliga och därför 
svåra för någon annan att förstå men de menar samtidigt att de bildliga uttrycken kan vara 
verksamma redskap. Göran uttrycker särskilt att när bilderna, metaforerna, skapar ett 
emotionellt gensvar blir de särskilt verkningsfulla. Han säger att ”det kan ju va väldigt 
kraftfullt när man skapar en känsla”. 

6.9.2. Lektionen 
Madelene talar om lärarens roll och betydelse för att eleven ska prova nya tankar och 
förhållningssätt på sånglektionerna. 
 

”Det är mycket lättare när jag har lektion, när nån annan står och pushar en och läraren säger: ”nu 
ska du tänka så här” och ”nu ska du känna att du är stolt”. Då funkar det ju bra för då har man ju 
dels pressen att man faktiskt måste det för nån annans skull. Man hinner inte tänka så mycket utan 
det är klart: ”jamen, så här känner jag” och ”så här gör jag”. (Madelene). 

 
Madelene menar att på lektionerna kan hon förstå och använda de olika bilder och 
föreställningar som läraren förmedlar även om hon inte använder dem när hon övar på egen 
hand. 
 
Robert upplever att de gester och den mimik hans sånglärare använder sig av när han förevisar 
övningar bidrar, tillsammans med förklaringarna och bildspråket, till att han förstår övningens 
innebörd och syfte. Han menar att kunskapen skapas i en situation som är en ”kombination av 
att läraren säger något som kroppen ger respons på och man själv hör skillnaden”, och detta 
leder till att ”aha! nu förstår jag” säger Robert.  

 
Jag tror att det är en tre-grej, att man har en lärare som hör, att man får konkret förklarat vad det är 
man ska göra, med en bild där kroppen ger resultat på det. För det är oftast kroppen som är den 
rätta sanningen, det är den som säger om det är rätt eller fel. (Robert) 

 
Detta är en beskrivning av hur kunskapen skapas intersubjektivt i en trefaldig relation. (Se 
Meads triadiska relation, kapitel 4.9 och intervju med Robert, kapitel 6.7). 
 
Speciellt Lena, Lovisa och Björn säger att de tycker det är lättare att förstå hur de ska göra när 
en lärare förevisar och de får härma. ”Visa och så härma, då tror jag sällan att man gör fel” 
säger Lovisa. 
 
Lovisa berättar om en ”verklig aha-upplevelse” av sin egen röst som hon fick under en 
sånglektion. Det skedde när läraren ”bankade på ryggen” på Lovisa medan hon sjöng och hon 
då kände att bröstet vibrerade. 
 
Att på lektionen ”lyssna på sångare, ställa frågor och diskutera tillsammans med eleven hur 
sångaren låter” menar Lovisa är viktigt.  

 

6.9.3. Kommentarer i loggböcker om interaktion 
Det sätt läraren väljer att tala om musiken inte faller alltid i god jord hos eleven. Vilka ord 
läraren väljer och vilka bildliga uttryck som används påverkar hur eleven tar emot och förstår. 
En respondent (Madelene) slår huvudet på spiken i följande loggbokskommentar: 
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Alla elever har ju olika saker som får dem att förstå och det måste vara knivigt att hitta just det rätta 
språket. (Madelene i reflektionsloggboken) 

 
En annan elev205 kommenterar i sin loggbok hur hon tänkte vidare efter sånglektionen och 
själv kom på ett sätt att hantera en upptakt där första tonen ligger fem tonsteg, en ren kvint, 
under den andra tonen. 
 

E: Sångläraren har sagt att jag ska tänka första tonen ljus och den andra tonen mörk, men jag har 
haft svårt för den bilden. Idag hittade jag något som fungerade. Om jag kände den första tonen mer 
levande så kom den andra mycket lättare och den fick också leva på ett annat sätt. 
L: Det är bra att du gör om bilderna du får till bilder som du förstår bättre, att du skapar dina egna 
bilder. (Elevs reflektionsloggbok) 

 

Loggboken fungerar här som en fortsatt interaktiv lektion där läraren också kan ge 
kommentarer och synpunkter och på så vis fortsätta dialogen.  

En annan respondent (Madelene) funderar i sin loggbok vidare kring nya tankar och 
förhållningssätt: 

Med mig fungerade det när sångläraren pratade om att i min vilja att nå ut till publiken inte rikta 
energin utåt, för jag nästan lättade från golvet av vilja att få kontakten ut, utan snarare lita på att 
publiken kommer till en om man riktar energin på något sätt inåt, liksom suger lite själv på 
karamellen och bjuder in publiken att komma till scenen istället för att sätta sig i knät på dom. 
(Madelene i reflektionsloggboken). 

 

Madelene fortsätter i sin loggbok att beskriva vilka konkreta resultat detta nya förhållningssätt 
givit: 

Det gav mig en mer rak (inte som förut framåtlutad) och stabil hållning, annan huvudplacering, 
ändrad riktning i tanken om hur tonen/klangen ska komma ut (nu på samma gång inåt som fram 
genom näsroten). Allt detta som jag förstått genom bilder/abstraktioner förändrade alltså min 
fysiska hållning och teknik, vilket ledde till en mer kärnfull klang och därmed mindre läck. 
(Madelene i reflektionsloggboken). 

 

Respondenterna ger i sina loggböcker några exempel på att de bearbetar det material som blev 
genomarbetat under senaste lektionen: ”Idag [...] övade jag bara på den teknik som vi gjorde 
på lektionen”. Men också det eventuella motstånd och de tveksamheter eleven kan känna blir 
uppenbara i loggboken: ”Jag förstår syftet med den men jag vet inte om jag kan säga att jag 
känner något av övningen”. Samma elev206 kommenterar vid ett annat tillfälle: ”Det gick 
jättebra när jag tänkte på det vi sa på lektionen”. 

 

6.9.4. Dialogen 
I en mailkommentar från en sånglärarkollega men också i speciellt en av intervjuerna 
(Roberts) uttrycks tydligt tanken att sångundervisningen sker i en dialogisk kommunikation, 
med ett givande och ett tagande från båda håll, så att kunskapen skapas i interaktionen. 
Samma kollega uttrycker det så: ”jag sitter inte och tänker ut övningar i förväg, de föds 
tillsammans med eleven”. Denna lärarkollega säger också i samma mail att ”om jag är lite 
knäpp behöver inte eleverna känna så mycket prestige, bildligt ”vi kan hålla varandra i 
handen”. Kollegan säger vidare att eleven kan stödjas med lärarens olika knäppa eller slappa 
ansiktsuttryck. Syftet med bildspråket är att ”tangera en inre känsla” säger kollegan och 
fortsätter: ”detta kan för en oinvigd framstå som ganska flummigt”. Kollegan sammanfattar 
sin pedagogiska vision på följande sätt: 

                                                
205 Denna elev deltog inte i intervjustudien och kallas här bara för eleven. 
206 Denna elev deltog inte i intervjustudien och benämns här bara eleven. 
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Jag försöker hitta varje elev och inleder varje nytt ”förhållande” med att betona att arbetet i vårt 
sångrum bygger på ett samförstånd där vi hjälper varandra. Och att framgången i arbetet är mycket 
beroende av vår kommunikation. Vi ger och tar och detta tillsammans. (Sånglärarkollega i en 
mailkommentar.) 

 
Kollegan betonar det ”ömsesidiga förtroendet” och kommunikationen som en nyckel till 
framgång. 
 

 

 

 

 



 64 

7. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel sammanfattas resulaten av undersökningen och jag presenterar en rotmetafor, 
ett metaforiskt koncept, för sångundervisning, samt en modell för hur den intersubjektiva 
kunskapen uppstår. Resultaten relateras till teoretiskt perspektiv och diskuteras utifrån detta.  
 

7.1. Slutsatser 
Utifrån studiens syfte, vilket var att undersöka sångelevers uppfattningar om användandet av 
ett metaforiskt språkbruk i individuell sångundervisning, och relaterat till forskningsfrågorna, 
kan följande slutsatser dras: för att metaforerna skall generera intersubjektiv kunskap behövs 
(i) en definition av situationen och kontexten, (ii) att metaforerna upplevs som konkreta, (iii) 
att metaforerna berör emotionellt, (iv) att det finns en kroppslig erfarenhet att relatera 
metaforen till och (v) att parterna genom interaktion kan ta den andres perspektiv. Genom att 
rörelse ses som en rotmetafor i individuell sångundervisning framhålls de föränderliga 
processerna.  

7.1.1. Kontexten 
Kontexten, sammanhanget och hur vi definierar situationen har betydelse för hur vi handlar, 
vilket är en av grundtankarna i symbolisk interaktionism (se kapitel 4.6.). Kontexten påverkar 
hur ett figurativt språk verkar. Metaforer är ibland synnerligen personliga, som exemplen med 
olika körledares uttryck, ”morrhår som på en kissekatt” och ”Jaffa cakes”, visar. De kan ha 
sin funktion i ett givet tillfälle, men kan vara fullständigt omöjliga i en annan kontext, med 
andra aktörer. När metaforen lyfts ur sitt sammanhang, eller återberättas långt senare, kan den 
verka obegriplig, trots att den vid det aktuella tillfället i en undervisningskontext mycket väl 
kan ha haft avsedd effekt. Detta tas också upp i mailkommentaren från sånglärarkollegan: 
”det kan verka flummigt för en utomstående” (6.11.4). Hur länge respondenten har sjungit 
och tagit sånglektioner verkar ha betydelse för hur man förstår och använder metaforerna. 
Robert är den av respondenterna som har längst erfarenhet av sångundervisning och han är 
också den som uttrycker flest egna metaforer. I detta avseende är Robert på den nivå som kan 
jämställas med mer erfarna musiker (se studien av Woody i kapitel 2.7). 

7.1.2. Konkreta metaforer 
För att skapa en gemensam förståelse och en intersubjektiv kunskap behöver bildspråket, 
metaforerna och liknelserna, upplevas som konkreta. Respondenterna menar att framförallt i 
rösttekniska sammanhang önskar de förklaringar som är konkreta. Några av respondenterna 
ger själva, trots detta, förklaringar som är metaforiska. Detta kan verka paradoxalt men är 
snarare ett tecken på att respondenterna är omedvetna om hur de använder metaforer. Ett 
exempel på detta är Görans beskrivning av tonansatsen när han sjunger legato. Då använder 
han en egen metafor för tonansatsen, en skarv, och denna motsvarar något konkret i 
sinnevärlden, något han känner igen och vet hur den ser ut, varför han då upplever att 
förklaringen av tonansatsen också blir konkret. Det talade språket består av symboler och när 
vi har en etablerad, gemensam förståelse av innebörden av ett begrepp blir det begreppet en 
signifikant symbol. Begreppet skarv är en sådan signifikant symbol, vi vet vad som menas 
med en skarv; det är en fog mellan två föremål, till exempel rälsskarv. I sångsammanhang 
betecknar begreppet skarv också ett registerbrott, en övergång mellan olika register i rösten, 
där så kallade ”tuppar” kan höras när rösten bryts. Genom att se på ett fenomen på ett nytt sätt 
kan vi förstå och lära. Janik har beskrivit metaforers verkan och olika funktioner och med den 
epistemologiska, kunskapsteoretiska, funktionen kan metaforen fungera så att den hjälper oss 
att se något abstrakt (tonansatsen) som något konkret (en skarv). Metaforerna blir här 
heuristiska hjälpmedel för tanken, liksom exempelvis ljud som beskrivs i form av vågor (se 
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kapitel 2.3). Kunskapen utvecklas genom att metaforen kittlar fantasin och utmanar våra 
tankar och invanda perspektiv.  

7.1.3. Bilder som berör 
Metaforer är bildliga uttryckssätt som sätter känslor i rörelse, vi berörs. Den associerande 
funktionen hos metaforen stimulerar vår kreativitet och vår fantasi. Genom att de bildliga 
uttrycken, metaforerna och liknelserna, berör emotionellt och skapar en känsla av 
igenkänning, en aha-känsla, påverkas vi och förståelse och kunskap utvecklas. Göran säger att 
”det kan vara väldigt kraftfullt när man skapar en känsla”. Starka upplevelser eller viktiga 
händelser som på något sätt berört oss emotionellt och kroppsligt skapar minnen, detta kallar 
Damasio somatiska markörer (se kapitel 2.5). När Madelene talar om Ikeas bollhav är detta ett 
positivt minne för henne och hon använder uttrycket som en metafor för lycka och glädje. I 
det implicita minnet finns sinnesintryck lagrade som ger sig tillkänna när vi känner igen en 
situation; en doft eller en bild kan utlösa en mängd minnen. När Madelene tänker på Ikeas 
bollhav ”återupplever” hon händelsen och lyckokänslan, även om alla fysiska uttryck inte blir 
lika påtagliga som vid den ursprungliga upplevelsen. Sådana känslominnen kan vara 
verksamma redskap i interpretationen av sånger men också i utvecklandet av rösttekniken. Att 
kunna locka fram en känsla av glädje kan fungera avspännande och vidgande för svalget. 
”Descartes misstag” av neurobiologen Antonio Damsio är en bok jag refererat till ett flertal 
gånger och titeln syftar på René Descartes (1596 – 1650) dualism, där kroppen och själen ses 
som två väsensskilda enheter. Damasio menar tvärtom att kropp och själ samspelar; vårt 
förnuft och våra handlingar är ett resultat av den gemensamma aktiviteten mellan det limbiska 
systemet, som anses vara säte för känslorna, och neocortex, som är säte för tanke och vilja. 
Känslorna är den bro som förenar rationella och ickerationella processer skriver Damasio (se 
kapitel 2.5). Det metaforiska språket gör att logik och känsla integreras, menar jag, och det är 
därför metaforen kan gynna kunskapsutvecklingen. 
 

7.1.4. ”Kroppen före knoppen” 
Att först göra och erfara i kroppen (praxis) för att sedan teoretisk kunna förstå (nomos) träder 
fram som ett viktigt resultat när det gäller att utveckla kunskaper i röstens funktion. Detta blir 
tydligt genom exemplet med Olivias ”gummiband” (se 6.2). Innan Olivia upplevt att 
andningsmusklerna kunde kännas elastiska förstod hon inte kopplingen till ett gummiband. 
När nya uttryck introduceras som självklara kan de skapa förvirring och istället bidra till att 
kunskap som bygger på missförstånd eller okunskap konserveras. Ett sådant uttryck som 
används regelmässigt i sångundervisning verkar huvudklang vara. De olika uttrycken för att 
rikta tonen i syfte att uppnå denna typiska klassiska tonkvalité kan ibland vara till hjälp som 
hos Olivia och hennes klangboll mellan ögonen (se kapitel 6.2), men de kan också vara 
förvirrande och rentav hindrande. Ett exempel på det senare är metaforen laserbeam i Görans 
berättelse. Som han först tolkade och förstod uttrycket, nämligen att han skulle sjunga med en 
mer intensiv ton, innebar det istället att han spände sig. Göran hade vid tillfället då han först 
hörde uttrycket inte sjungit länge och knappt tagit några sånglektioner. Han hade alltså liten 
egen erfarenhet och inte tillräcklig kunskap ännu om hur tonen produceras och förstärks i 
röstapparaten.  
 

7.1.5. Att ta den andres perspektiv 
För att kunna använda de bilder och metaforer som en sångelev har möjlighet att leva sig in i, 
känna igen, dela och förstå behöver pedagogen lära känna eleven och inkännande och med 
empati ta elevens perspektiv. Tidigare förförståelse och erfarenheter i livet, det Mead kallar 
den generaliserade andre (se kapitel 4.6.) har betydelse för hur vi tolkar situationer och hur vi 
förstår och tar till oss olika metaforer eller andra bildliga omskrivningar. När en metafor 
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skapar förståelse är det för att vi känner igen något i den som vi själva har erfarenhet av men 
som nu används på ett nytt eller annorlunda sätt. Då kan vi med Roberts ord säga: ”Aha! Är 
det så läraren menar!” (se kapitel 6.7). När metaforen är lyckad och fungerar har den hjälpt till 
att skapa en gemensam bild för hur något är, vi har fått en intersubjektiv kunskap. I processen 
att ta den andres perspektiv konfronteras vi med andras synsätt och utmanar våra egna, vilket 
leder till att vi förändras och utvecklas. Att kunna ta den andres perspektiv verkar vara den 
mest avgörande och betydelsefulla ingrediensen i en framgångsrik pedagogisk situation.  

7.1.6. Interaktionen 
Att skapa en gemensam förståelse, en intersubjektiv kunskap, förutsätter att elev och lärare 
kommunicerar och interagerar i en dialog och en ömsesidig relation. Eleven är inte ett tomt 
kärl eller ett oskrivet blad. Läraren kan inte ta en envägs informationsöverförande roll som i 
en traditionell kunskapsförmedlande pedagogik. Båda handlande, både elev och lärare, i 
denna kunskapande process har sin egen förförståelse, sina egna erfarenheter, normer och 
värderingar i ”den generaliserade andre” som Mead säger. I rörelsen mellan sin egen 
föreställningsvärld och den andres, genom att ta den andres perspektiv, skapas kunskapen 
mellan de båda (se kapitel 2.4), vilket illustreras i nedanstående figur (figur 1). von Wright 
betonar just mellanrummet som den plats där den intersubjektiva kunskapen uppstår. Jag utgår 
ifrån hennes definition men vill göra det ännu tydligare att kunskapen delas i ett gemensamt 
fält. Detta fält har båda parter tillträde till genom att ta varandras perspektiv och upptäcka vad 
som ryms i den andres generaliserade andre.  
 

  
  
Figur 1: Figuren symboliserar hur kunskap uppstår intersubjektivt när två individer i en ömsesidig relation tar 
varandras perspektiv. Kunskapen delas i ett gemensamt förståelsefält. 
 

7.1.7. Rörelse 
Mead såg på människans själv som ständigt föränderligt, vi är inte, vi blir (se kapitel 4.8.). 
Den sociala processen, kommunikationen och samspelet mellan människor, är en 
förutsättning för lärande och utveckling (se kapitel 4.11). Förändring, utveckling, och 
relationella processer kan ses som rörelse. Rörelse kan också definieras fysiskt, emotionellt, 
metaforiskt och interaktivt vilket jag visar i nästa avsnitt. Också det pedagogiska språket kan 
definieras som rörelse; det rör sig mellan två fält, det analytiska språket och det metaforiska. 
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7.1.8. Rörelse som ett metaforiskt koncept 
Många av de metaforer och liknelser som respondenterna talar om och använder beskriver 
rörelse i någon mening. Uttryck som upprepas av de klassiskt skolade respondenterna är att 
luften ska flöda och tonbildningen (fonationen) vara flödig. Att frasen och tonen skall ha en 
riktning talar alla respondenterna om. Att sjunga med emotionellt uttryck betyder att sätta 
känslor i rörelse. Den sociala process där kunskapen utvecklas intersubjektivt genom 
interaktion och kommunikation är också en rörelse som leder till en förändring. Jag finner att 
rörelse är en rotmetafor,207 ett metaforiskt koncept, i den enskilda sångundervisningen. Nedan 
följer några exempel som belyser detta ur några olika perspektiv; fysiskt och kroppsligt, 
metaforiskt, emotionellt, och interaktivt. 
 
Fysiskt och kroppsligt: Luften är i rörelse vid andning och vid tonbildning, liksom alla delar 
av röstapparaten, från stämband till bröstkorg och andningsmuskler. Vi säger metaforiskt att 
ljud rör sig i form av vågor.  
 
Metaforiskt: När de klassiska respondenterna talar om att ”flöda med luften” och på olika sätt 
rikta tonen (laserbeam, projicera) avses att hitta en placering av tonen som ska ge ” med 
minsta möjliga ansträngning mest resultat”; att hitta balansen mellan artikulationen och 
fonationen. Även respondenterna med jazzinriktning talar om att rikta tonen. Lena beskriver 
att hon tänker att hon riktar tonen när hon ska få ut en stark och rak ton, en hög ton eller om 
hon vill sjunga en tät ton. Riktning i frasen, ”strävan till ett ord eller en ton” handlar om en 
intention att utföra en meningsfull musikalisk gestaltning och här blir metaforen ett 
hjälpmedel för tanken att uppnå detta. I respondenternas egna metaforer är förekomsten av 
rörelse frekvent. Robert beskriver en upptakt som att göra ett hopp från en trampolin. En 
legatofras beskriver han som en ”båge, eller bro, en känsla som vill framåt”. En båge eller en 
bro förbinder två punkter med varandra och gör det möjligt att ta sig från den ena punkten till 
den andra, vilket också kan vara en bild av riktning och rörelse. När Robert talar om staccato 
blir det istället något som ”hoppar frenetiskt”. Andra begrepp som sammanfaller med 
rotmetaforen rörelse är när respondenterna beskriver intervall som språng mellan toner eller 
att tonansatsen ska komma ovanifrån. Att tala om tonhöjd, frekvens, i termer av högt och lågt 
är gängse beteckningar och vedertaget i både sång- och instrumentalundervisning. Så rörelse 
som en rotmetafor i sångteknik är högst relevant.  
 
Emotionellt: När det kommer till interpretationen och att sjunga med emotionellt uttryck 
dyker också ord upp som kan relateras till rörelse. ”Våga ta det klivet, att liksom kasta sig ut” 
(Björn). ”Djupdyka ner i sorgen”(Björn). När det går lätt och det känns enkelt att sjunga 
beskriver Björn det som att ”det bara blåser igenom”. Ordet emotion återfinns i franskans 
émotion som betyder oro, sinnesrörelse, och i émouvoir som betyder att sätta i rörelse, 
uppröra. Det härstammar från latinets emo`veo som betyder skaka, rubba.208  Ordet används 
på svenska i betydelsen sinnesrörelse. Det engelska ordet emotion har samma betydelse och 
här är kopplingen till rörelse än mer uppenbar i ordet motion som betyder just rörelse. 
Ordstammen från emovere återfinns också i engelskans move som betyder flytta, rubba, men 
också beröra känslomässigt Att sjunga med emotionellt uttryck återkommer ofta i intervjuerna 
och inryms också i rotmetaforen rörelse då det handlar om att sätta känslor i rörelse. 

 
Interaktivt: Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv blir rotmetaforen rörelse 
synnerligen intressant, då det är den sociala processen och det föränderliga som är det viktiga. 
Vårt jag, vårt medvetande som föreställningsvärld är inte statiskt, vi är inte, vi blir i nuet, 

                                                
207 ”Rotmetaforer är metaforer som ligger under hela diskurser” (Alvesson & Sköldberg, 2008, 253). De ord och 
begrepp vi använder när vi talar om sångundervisning, är den sångpedagogiska diskursen. 
208  www.ne.se/lang/emotion 2010-08-09  
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grundade i våra tidigare erfarenheter. Det är en ständigt pågående rörelse i intraaktionen som 
sker inom varje individs medvetande, i diskussionen mellan det intuitiva, spontana och 
emotionella Jag (I) och det regelstyrda, reflekterande och övervakande Mig (me). Att ta den 
andres perspektiv är att interagera med varandra i en rörelse där vi går in och ut ur den andres 
perspektiv och vår egen generaliserade andre. I denna rörelse möter vi nya perspektiv och 
jämför dem med våra egna, vi utmanas och stimuleras, vilket leder till att vi förändras. 
Madelene berättar om hur hon har problem med hur hon ska förhålla sig till den utveckling 
hon är i; hon är kluven mellan rollen som ”den bastanta mezzon” och känslan av att rösten 
låter ”burkig”(se kapitel 6.4). Hon beskriver en utvecklingsprocess där hennes föreställningar 
om sin egen röst problematiseras och konfronteras med andra sätt att låta. Hon för en dialog 
med sig själv och sin generaliserade andre, sina erfarenheter och uppfattningar; hon värderar 
och utvärderar sig själv i en pågående reflektion. På lektionen utmanas hon att prova nya 
tankar och förhållningssätt i en kommunikation och interaktion med läraren (se kapitel 6.9.2). 
Jag skulle vilja likna denna kunskapande och också identitetsskapande utvecklingsprocess vid 
en uppåtgående spiral som pendlar mellan reflektion och interaktion. 
 

7.2. Diskussion 
Min utgångspunkt är att språket är en nyckel som kan öppna dörrar in till nya rum. Språket är 
en bro mellan kropp och själ, mellan känsla och logik; i vardagligt tal hjärta och hjärna. 
Språket kan överbrygga dikotomin kropp och psyke genom att det skapar inre bilder som i ett 
musikaliskt skeende kan ge en gestaltning liv men också kan vidga förståelsen av röstens 
funktioner och därmed stödja den rösttekniska utvecklingen. Men en bild som man inte förstår 
eller som man tror sig förstå men faktiskt missuppfattar kan istället hindra utvecklingen. Detta 
visar på vikten av att använda metaforer och analogier med urskiljning och omdöme. En del 
människor har förmodligen svårare att föreställa sig bilder och vill därför hellre ha konkreta 
anvisningar. Pedagogen måste kunna variera sin undervisning och växla mellan konkreta 
tydliga anvisningar och bildliga uttryck i ett pedagogiskt språk som rör sig mellan det 
analytiska och det metaforiska, för att nå fram till det sätt som varje elev bäst kan utvecklas 
på. Återigen handlar det om att kunna ta den andres perspektiv. 
 
Carlander förklarar hur tankemönster utvecklas till en automatisk process eftersom hjärnan 
vill förenkla lärandet. Den gör det genom att anpassa sig till upprepade tolkningsmönster och 
återkommande slutsatser och sparar tid genom att ta återkommande mönster, tankar och 
känslor för självklara.209 På liknande sätt menar jag att bilder och föreställningar som vi 
förknippar med ett visst sånganknutet handlande, som att föreställa sig att man doftar på en 
ros för att göra en djup och vidgande inandning, alltså kan förenkla utförandet. Att föreställa 
sig doftinandningen går oändligt mycket snabbare än att tänka att man ska vidga i 
bröstkorgen, hålla diafragman nere, vidga näsvingar och öppna upp i svalget och sänka 
struphuvudet. En syntetisk metafor, som den nyss nämnda, fokuserar på helheten istället för 
på delarna och kan därför vara till hjälp för att förenkla en process som innehåller väldigt 
många olika skeenden samtidigt. Detta utesluter inte att varje del behöver fokuseras enskilt till 
en början. Hur man vidgar bröstkorgen, hur man håller diafragman nere är delar som behöver 
förklaras konkret var för sig, men när sedan alla delar ska arbeta på en gång kan alltså 
metaforen stödja arbetet.  
 
Vissa ord ställer troligen till problem, ett sådant är ordet huvudklang. Det används 
regelmässigt av sångpedagoger och körledare men troligen i olika betydelser. Jag har också 
flitigt använt begreppet utan att reflektera över det och det återfinns därför i denna uppsats 
och i intervjuerna. Begreppet är problematiskt eftersom det har olika betydelser. Å ena sidan 
avses en registerfunktion som kallas huvudregister, randregister eller falsettregister, å andra 
                                                
209 Carlander, Metaforer som verktyg, 102. 
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sidan avses en specifik klassisk tonkvalité, som har att göra med balansen mellan fonation och 
artikulation, i syfte att uppnå den så kallade sångformanten. Det är viktigt att skilja på den 
subjektiva upplevelsen och den reella funktionen, vilket Arder gör tydligt (se kapitel 2.7). När 
vi kommit överens om en gemensam innebörd för ett ord eller uttryck, säger vi med ett 
begrepp från Mead, att det är en signifikant symbol. När innebörden av ett uttryck kan växla 
är det ingen sådan signifikant symbol och vi måste förtydliga på andra sätt vad vi menar. 
Metaforerna och bilderna som används under en sånglektion fungerar inte (alltid) utanför den 
givna kontexten. De kan förstås och upplevas som alldeles självklara i just den situation som 
råder, där alla delar av kommunikationsprocessen har betydelse för förståelsen av bilden. 
Detta gäller också i körsammanhang. När en körledare uppmanar sina sångare att sjunga med 
a bright orange sound (se kapitel 6.3.) så gör körledaren det troligen med positiv inlevelse. 
Förmodligen ler han själv och förebildar med den klara klang han eftersträvar hos kören och 
använder säkert även andra kommunikativa medel som olika gester och kroppshållning. Det 
är inte endast metaforen, det bildliga uttrycket i sig, som har betydelse utan hela situationen i 
vilken den presenteras. Den varma potatisen i munnen är en bild som i Roberts fall leder till 
att han drar tungan bakåt vilket gör att klangen blir mycket mörkare och instängd och placerad 
långt bak. På en sånglektion skulle en lärare uppmärksamma detta men i en stor kör märker 
ledaren troligen inte alltid om någon sångare missförstår ett bildligt uttryck. Detta sätter fokus 
på att också användningen av figurativa uttryck i grupp, för att kommunicera kunskap, 
tydligare måste diskuteras och problematiseras. 
 
Meads teori om hur människans medvetande är konstruerat vittnar om en djup förståelse i en 
tid då vetenskapen inte hade metoder för att vare sig bekräfta eller dementera hans tankar. 
Resultat av modern neurobiologisk hjärnforskning tyder på att Meads teori ändå har bekräftats 
i många stycken. Det Mead kallar den generaliserade andre sammanfaller med det som hos 
Damasio kallas somatiska markörer och som har uppstått i social interaktion med föräldrar, 
lärare och andra betydelsefulla personer, genom uppfostran och kulturell påverkan. Meads 
uppdelning av människans self i I och Me verkar motsvaras av ”The dual system”, hjärnans 
två system för minne och beslutsfattande. Det implicita systemet motsvaras av I som är 
impulsivt, intuitivt och emotionellt, medan det explicita motsvaras av Me som är 
kontrollerande, övervakande och emotionellt neutralt. I Roberts beskrivning av hur kunskap 
uppstår gör han omedvetet en alldeles egen tolkning av Meads triadiska relation (se kapitel 
6.7.2 och 4.10). Han visar dels insikt i den relationella processen och kommunikativa 
interaktionen mellan elev och lärare, och dels insikt i hur kropp och själ samarbetar, genom 
den intellektuella förståelsen som stöds av den intuitiva kroppsliga.  
 
Den viktiga dialogen och kommunikationen betonas av en sånglärarkollega som understryker 
betydelsen av den goda relationen och det ömsesidiga förtroendet (se kapitel 6.9.4). Kollegan 
säger att kommunikationen är avgörande för framgången i arbetet. I sin beskrivning av den 
kommunikativa vändningen inom pedagogiken säger von Wright att kommunikationen är en 
förutsättning för att intersubjektiv kunskap skall uppstå. Ett uttalande som grundar sig i 
Meads teori om att socialitet är en förutsättning för att medvetenhet skall uppstå. Samma 
lärarkollega säger också att övningar föds i stunden utan att vara planerade i förväg. Detta är 
en kompetent och skicklig pedagog med lång erfarenhet och uttalandet gör detta tydligt. Tack 
vare lång erfarenhet och en förmåga att ta den andres perspektiv, vara lyhörd och empatisk, 
kan pedagogen improvisera i undervisningssituationen. Kollegan använder bildspråk som 
skall beröra, ”tangera en inre känsla”, och olika gester och ansiktsuttryck som skall hjälpa 
eleven att släppa på prestigen. Ett figurativt språk kan stimulera kreativitet och utveckla 
fantasin samtidigt som det också berör emotionellt vilket gör att lärandet blir 
flerdimensionellt. Med en improvisatorisk och lekfull inställning till lärandet blir 
undervisningen mer tillåtande och mindre prestigefylld. Respondenterna som studerar 
jazzsång understryker att det är tillåtet att låta ”fult” och ingenting är ”fel”. 
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Instrumentalläraren (se kapitel 6.8) beskriver hur elever hämmas i sitt musikaliska uttryck av 
att de är inriktade på att göra ”rätt”.  
 
Att sjunga med emotionellt uttryck kan troligen hjälpa sångaren att bättre klara av 
scennervositet, rampfeber. Detta vittnar ett citat från en av reflektionsdagböckerna om: ”Jag 
var helt avslappnad för att jag gjorde den i någon slags roll och inte behövde fokusera så 
mycket på om jag var tillräckligt bra eller ej utan bara kunde göra”(Madelene).  Under stress 
och i pressade situationer, som konsertframträdanden, händer det att hjärnans implicita, 
omedvetna, system slås av och då får vi inte tillgång de erfarenheter som finns lagrade där, 
vilket verkar hämmande på den skapande processen. Då handlar det om att koppla bort det 
explicita, medvetna, kontrollerande tänkandet och i stället lita till sin intuition.210 Att gestalta 
en sång emotionellt eller utifrån en roll kan, som i citatet ovan, hjälpa sångaren att göra just 
detta, vilket bidrar till att sångaren kommer in the zone eller i flow som det också kallas. 
Sångelevers andningsbeteende skulle troligen kunna förbättras om det emotionella 
engagemanget betonades mer även på sånglektioner och vid den egna övningen vilket 
Pettersens studie visade (se kapitel 2.6). 
 

7.2.1. Problem med vald metod  
En svårighet har varit att min egen förförståelse ibland ställt sig i vägen. Jag tänker då särskilt 
på intervjuerna. I intervjusituationerna upplevde jag för det mesta att det respondenterna sa 
var klart och förståeligt och därför ställde jag inte de följdfrågor som jag i efterhand önskade 
att jag hade gjort. Önskvärt hade också varit att jag bett respondenterna att göra en tydligare 
distinktion i användandet av metaforer i rösttekniska respektive musikaliska och 
interpretatoriska sammanhang. 
 

7.2.2 Kritik mot resultaten 
Kritik kan riktas mot resultaten utifrån en misstanke om att jag som forskare bedrivit ett 
bekräftande cirkelresonemang; att jag som praktiserande sångpedagog anser att 
blomsterspråket är nödvändigt och har gjort denna studie i syfte att få detta bekräftat. 
Resultaten har tvärtom inneburit ett kritiskt granskande av metaforbruket där jag fått insikt i 
att regelmässig användning av exempelvis metaforen huvudklang kan utgöra grund för 
missförstånd om hur tonen bildas och förstärks i klangrummen. De första resultaten pekade på 
att respondenterna önskade konkreta förklaringar då det handlade om röstteknik. Detta stämde 
också överens med min egen förförståelse. Men längre fram i analysarbetet blev det tydligt att 
om metaforen var konkret (6.3.1.) så upplevdes förklaringen också som konkret. Studien har 
inneburit att jag fått insikt i på vilka olika sätt metaforer kan vara verksamma, hur de verkar 
och varför. Här är den mest betydelsefulla kunskapen för min del hur den emotionella 
aspekten av metaforerna påverkar lärandet. 
 

7.2.3. Skillnader mellan klassiska sångare och jazzsångare 
Att redovisa skillnader mellan klassiska sångare och jazzsångare går egentligen utanför 
ramarna och syftet med denna studie. Likafullt finner jag dessa resultat intressanta och 
möjligen kan de utgöra underlag för fortsatt forskning. 
 

• De klassiska sångarna skiljer sig från jazzsångarna i den här studien genom att de 
reflekterar mer över det tekniska utvecklandet av rösten. De fokuserar mer på 
rösttekniken, eftersom de är inriktade på att utveckla sin röst enligt en klassisk 

                                                
210 Björklund, Från novis till expert, 144-145. 
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sångtradition och måste träna rösten för att kunna utföra vad den klassiska 
sångrepertoaren kräver. Det är troligen därför de använder mer av det metaforiska 
språkbruket när det gäller röstteknik än vad jazzsångarna gör. 

 
• För jazzsångarna är det personliga soundet viktigt. Jazzsångarna har därför mer 

beskrivande uttryck, metaforer och liknelser för den egna rösten och hur den låter. De 
menar att i utforskandet av rösten och på jakt efter det personliga soundet är det viktigt 
att inget ljud är fel, att allt är tillåtet. 

 
• Båda jazzsångarna, men bara en av de klassiska, menar att en undervisningsmodell av 

att förevisa och härma är den bästa. 
 

• Båda jazzsångarna talar om sammusicerande medan de klassiska inte nämner det. 
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8. UPPSATSENS RELEVANS FÖR PEDAGOGISK PRAXIS 
SAMT FORTSATT FORSKNING 

 
Kunskap om hur metaforer genomsyrar vårt språk och präglar vårt tänkande är värdefullt, inte 
bara för sånglärare utan också för instrumentallärare, men även ur ett allmänpedagogiskt 
perspektiv. Att förstå något om metaforers verkan och funktion kan stimulera till ett kreativt 
språkbruk där fantasi och känsla ingår som viktiga delar. Insikt i hur kommunikativ 
interaktion och perspektivtagande främjar kunskapsutvecklingen kan resultera i reflektion 
över egen pedagogisk verksamhet och leda till förändring och utveckling. Rörelse som en 
rotmetafor i pedagogisk verksamhet implicerar öppenhet för det oväntade, vi är alla i 
vardande, både elever och pedagoger.  
 
Vad gäller fortsatt forskning vore det intressant att mer ingående studera processen då givna 
instruktioner (från en lärare) omvandlas och översätts till sångarens uttryck. Det finns fler 
studier på detta vad gäller instrumentalister än sångare och när det gäller sångare kompliceras 
bilden av att sångaren också har en text att bearbeta och uttrycka. Vad spelar störst roll när en 
sångare sjunger uttrycksfullt? Är det texten som genererar uttrycket via de emotioner som den 
väcker eller är det musiken i sig? Här är det troligen skillnad beroende på vad för musik som 
avses. En sjungen operaaria av Puccini berör en (van) publik även om varje ord inte förstås, 
medan en strofisk romans kanske är mer beroende av texttolkning för att beröra. Det skulle 
vara intressant att studera erfarna sångares arbete med instudering av text och musik och hur 
uttrycket skapas. Sundberg har gjort perceptuella studier och konstaterat vissa strategier som 
sångare generellt använder för att gestalta emotionell sång.  Jag skulle vilja studera detta med 
utgångspunkt i sångarens egen subjektiva upplevelse. 
 
Hur har tidigare generationer sångare och sångpedagoger använt metaforer och bilder i 
undervisningen? Att intervjua exempelvis Barbro Ericsson, Ingrid Schmidt och Dorothy 
Irving, som alla har lång erfarenhet, skulle vara mycket intressant för att jämföra med 
undervisning idag och se likheter och skillnader. En jämförande studie av dagens 
sångpedagoglitteratur skulle vara intressant att göra för att se vilka nya metaforer som är 
aktuella, eller om det är så att det metaforiska språkbruket här har försvunnit. Att återkomma 
till respondenterna efter några år och på nytt intervjua dem i en uppföljande studie när de 
kommit längre i sin sångutbildning skulle också vara intressantt. 
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BILAGA MED TABELLER ÖVER METAFORER 

1. Respondenternas metaforer från gruppsamtalet 
Många av metaforerna återkom också i intervjuerna och de tas inte upp här utom i de fall där 
elevernas förklaring tillför något ytterligare. 
Tabell 1 Respondenternas metaforer från gruppsamtalet. 

Metafor      Respondenternas förklaringar Min kommentar 
 

Upplev ett kyrktorn i munnen. 
 

Höj gommen, gäspkänsla, för rätt 
klang 
 

Ett lågt struphuvud, avspända 
hängande käkar, vidgat svalg och 
öppna klangutrymmen. 
 

Morrhår som på en kissekatt. 
 

Kittlar vid näsvingarna, en 
körledares bild för huvudklang. 

En körledares personliga bild för 
att locka fram en viss klangkvalité. 
 

Lyft kindknotorna, inre leende. 
 
 

Ljusa lätta toner. 
 

Detta är en ”klassisk” bild som 
finns omnämnd redan hos Lilli 
Lehmann: ”I hang the muscles of 
the face over my ears”. (2.6.). För 
att hitta tonens placering. 
 

Tonen ska ut vid näsroten och 
siktas mot andra änden av 
rummet. 
 

Fokusera klangen, driv på den ända 
till frasslutet. 
 

Riktning, fokus och placering, se 
nedan. 

Plocka äpplen. 
 

Ta tonen uppifrån. 
 

Tonträffning och intonation, för att 
undvika inglidning underifrån på 
tonen. 
 

Smeta med tonerna, cello spelad 
med stråke. 

Legato. 
 

Liknelser med instrument 
förekommer relativt ofta. 
 

Tuggummikänsla. 
 

Legato/glissando, också stödet. Två olika förklaringar, dels en 
musikalisk gestaltning, dels en 
elastisk andningsmuskulatur. 
 

Andas in tonen. 
 

Behåll inandningskänslan. 
 

Uttrycket används ofta för en mjuk 
ansats men här syftas också på att 
behålla aktiviteten i andnings-
musklerna under sång. 
 

Stå som ett träd med rötterna 
stadigt i marken och svag rörelse i 
grenarna. 

Stabil, avslappnad och rak 
hållning. 
 

Upplev en rak och stabil 
kroppshållning med balans mellan 
an- och avspänning. 
 

Sitt på tonen. 
 

Stå stadigt, ”pösigt”/tung, samma 
känsla som när man sitter på 
pilatesbollen, fast stående. Hitta en 
bekväm, stabil ton utan för mycket 
ansträngning och kunna hålla den 
länge. 

Att vara ”grundad”, stå som en 
gorilla eller brottare är varianter på 
samma tema, att hitta en låg 
tyngdpunkt i kroppen och hitta 
balans mellan anspänning och 
avspänning. 
 

Alla toner på ett plan. 
 

Tänk inte uppåt och neråt i 
tonhöjd. 

Att tänka tonen högt resp. lågt kan 
skapa onödig anspänning. 
 

Känn dig som en stor negress 
 

Grunda tonen nere i 
kroppen/mörkare klang 

Våga ta plats och sjunga ut 
tillsammans med storbandet. 
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I följande tabeller kategoriseras de metaforer som tidigare förklarats i analysen av respektive 
intervju. Det är inga ”vattentäta skott” mellan dessa olika kategorier, många metaforer passar 
in under flera rubriker. 

2. Vedertagna metaforer 
Förklaringar inom citattecken är hämtade ur Rösttermer i Sundberg, Röstlära, 2001. 
 
Tabell 2 Vedertagna metaforer 
Metafor                 Förklaring 
 
Riktning Dels riktning i rösten, dvs. det har med fokus och 

placering att göra, dels riktning i en fras. 
 

Flödande Flödig fonation kännetecknas av ”måttligt subglottalt 
tryck och generöst tilltaget luftflöde”/.../ ”uppstår när 
man fonerar med minsta möjliga adduktionsaktivitet 
som fortfarande ger glottisslutning”. 
 

Pressat Pressad fonation, ”hörbart ansträngd fonation 
kännetecknad av högt subglottalt tryck och ringa 
luftflöde; uppstår när man fonerar med överdriven 
adduktionsaktivitet”. 
 

Tätt Tät fonation, ”motsatsen till hörbart läckande 
fonation, kännetecknas av att stämbanden sluter glottis 
så fullständigt att inget hörbart brusljud uppstår”. 
 

Andas in tonen Tonansatsen, en mjuk ansats där ”luftström och 
adduktion samordnas så att stämbanden når kontakt 
med varandra redan vid de första 
stämbandsvibrationerna”. 
 

Fokus, placering En klangkvalité där lufttryck, fonation och artikulation 
samverkar så att tonen upplevs fokuserad, 
”välbalanserad”. 
 

Stöd ”... känslan av balans mellan aktiviteten i 
andningsmusklerna och fonationen”. 
 

Huvudklang, bröstklang ”Typ av röstklang som används allmänt inom 
sångpedagogik, dock med oklar akustisk 
motsvarighet”. 
 

Ljus, mörk, varm, rund Klangfärg i rösten, timbre, och vokalfärg. ”Röstens 
klangfärg beror på formantfrekvenserna och 
röstkällans egenskaper; dvs. både på artikulation och 
fonation”. 
 

Passagio ”Tonhöjdsområde där registren överlappar och där 
ofrivilliga registerbrott kan förekomma”. 
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3. Liknelser 
Tabell 3 Liknelser 
 
Liknelse                  Förklaring 
 
Rösten som ett instrument Att träna rösten kräver samma koncentration som att 

träna ett annat instrument. 
 

Sjung som timpani, som celli. Klangfull ton, legato 
 

Sjung som om du vore svart/negress Våga ta plats som solist i storbandet. 
 

Vidga kroppen som en tunna. Expansion i buk, bröstkorg och rygg vid inandning. 
 

Stödmuskler som ett gummiband. Elastiska muskler i buk, bröstkorg och rygg. 
 

Stämbanden som ett gummiband. Stämbanden kan spännas och slappas av likt ett 
gummiband och producerar då högre respektive lägre 
toner. 
 

Halsen som ett rakt rör, inget hinder i vägen. Känsla av öppenhet och vidd i halsen. 
 

Båge, bro. Legato. 
 

Dramatenskådespelare. Tala med en flödande fonation. 
 

Gäspning. Vidga svalget och släppa ner käken och struphuvudet, 
i samband med inandning också upptäcka det så 
kallade trakealdraget. 
 

Suckande gnällton. En läckande eller mjuk ansats i en fallande rörelse 
med ett svagt summningsljud för att träna 
huvudregistret.  
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4. Associerande metaforer 
 
Tabell 4 Associerande metaforer 
Metafor                 Förklaring 
 
Laserbeam, rikta tonen, pressa in tonen genom ett 
nyckelhål, en specifik punkt.  

Föreställningen att man riktar tonen mot olika platser i 
främre delen av ansiktet, ibland kallat masken, har 
traditionellt använts för att hitta brilliansen i rösten. 
 

Bright orange sound, burkigt och gammaldags, en 
pappa som talar till sitt lilla barn. 
 

Olika sätt att beskriva röstklangen. 

Jaffa cakes, en vacker äng, en person som betyder 
mycket, förundran inför nånting större, kärleken till 
livet, världsalltet, världen är fantastisk och livet och 
universum, disneyfilmer, 
feststämning/midsommarafton, inget ljus alls. 

Bilder som ger associationer till hjälp för interpretation 
och emotionellt uttryck. Associationen kan locka fram 
känslominnen, sekundära känslor, men kan också vara 
till hjälp för att ”avporträttera” en känsla, snarare än 
uppleva den. 
 

Trampa på glödhett kol. Snabba löpningar. 
 

Hoppa från en trampolin. Tonansats vid upptakt. 
 

Gå uppför en trappa och hoppa ut, tänka uppåt. Intonation. 
 

En het potatis i munnen. Avspänd käke och ett vidgat svalg. 
 

Känna sig tung, landa, neråt i sig själv, en tråd längs 
ryggen som går ut genom huvudet. 
 

Metaforer för kroppshållningen. 

Andas från tårna, öppna upp alla kanaler. En djup och vidgande andning. 
 

Väcka stödet, ta med magen. Aktivitet i andnings- och stödmuskulaturen. 
 

Små skarvar mellan tonerna som man ska glida över   Beskrivning av att sjunga legato där associationen att 
tonansatserna är skarvar gör metaforen mer konkret. 
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5. Personliga metaforer 
Tabell 5 Personliga metaforer 
 
Metafor                  Förklaring 
 
IKEA´s bollhav, sprickfärdig känsloballong.  Positivt uttryck/lycka, ett positivt känslominne. 

 
Vara i det. Fokusering, koncentration och uppmärksamhet, 

reflektion i handling. 
 

Ett orange klot mellan ögonbrynen, stödet sitter i hela 
ansiktet.  
 

Tonens placering. 

Tonen får sväva med andningen. Den mjuka tonansatsen. 
 

Något som hoppar frenetiskt/alerthet/pigghet i 
kroppen. 
 

Staccato. 

Sitta på toaletten och klämma in magen. Förklara stödet för ett barn. 
 

Sitta och leka Öva. 
 

Direktkopplad. Sjunga utan ord, som ett instrument i en ensemble. 
 

”Gubben”. En syntes av sångtekniken. 
 

Rösten är i henne Förnimmelse av vibrationer som en bekräftelse på att 
hon gör rätt. 
 

 
 

6. Ideal, autenticitet och emotioner 
Respondenterna talar om sångliga förebilder. Att sjunga som ”Jussi” eller ”Ella” blir liktydigt 
med ett röstligt och klangligt ideal. Det autentiska uttrycket understryks av flera respondenter. 
Många metaforiska uttryck är emotionellt laddade. 
 
Tabell 6 Tabell med metaforer för ideal, autenticitet och emotioner. 
 
Typ av metafor/liknelse                Metafor/liknelse 
 
 
Förebilder att härma och identifiera sig med, 
metaforer för en viss ton/klangkvalité. 

 

Operasångare, Jussi, ”Biggan”, Malena Ernman, Ella 
Fitzgerald, Celine Dion, Barbara Bonney, stor och 
tillfredställd klang, skört, blåsigt, stort, behaglig ton. 

Metaforer för autenticitet. 
 

Balans, äkta, naturligt, personligt, sparsmakat 
nordisk/ickeamerikansk. 

Emotionella metaforer. 
 

Peppad och alert, glad och tillfreds, positivt laddad, 
aktiverad, stå i starthållning, jädra anamma, positiv, 
våga ta det klivet, kasta sig ut, nu kör jag bara, ta det 
till sin yttersta spets, låta saker sjunka in och vila, 
känslosvallande, lekfull, öppnar upp och leker, älska 
tonen. 
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7. Metaforer ur respondenternas loggböcker 
Tabell 7 Metaforer ur respondenternas reflektionsloggböcker  
Metafor                 Förklaring 
 
Tung och jordad i kroppen. Respondenten syftar här på att med rätt balans mellan 

aktivitet och avspänning i kroppen och mellan 
fonation och artikulation kunna sjunga i ton och inte  
höja intonationen. 
Att jämföras ”med den låga tyngdpunkten”, (Olivia). 
 

Sätta sig i kroppen. Respondenten syftar här på ett musikstycke som 
krävde nogsam instudering eftersom det innehöll 
många rytmiska och melodiska svårigheter och med 
övning skulle stycket ”sätta sig i kroppen”. Ofta 
används uttrycket för sådana färdigheter som genom 
träning blivit automatiserade; att gå och att cykla, de 
har ”satt sig i kroppen”. 
 

 

8. Andra retoriska och stilistiska figurer 
Tabell 8 Andra retoriska och stilistiska figurer 
 
Hyperbol ”Andas från tårna” (Göran), en överdrift som 

beskriver en djup och låg andning. 
 

Metonymi ”Ta med kroppen”, (Lena), kroppen ersätter stödet, 
andningsmuskulaturen. 
 
”Röstpaketet”, (Lovisa), röstpaketet ersätter 
respiration, fonation, resonans och artikulation. 
 

Oxymoron ”Ganska ljus, ganska varm”, (Lovisa), en beskrivning 
av rösten med två metaforer som står i 
motsatsförhållande till varandra då ”varm” vanligen 
förknippas med en mörk röst, att jämföra med 
chiaroscuro som betyder ljus-mörk. 
 

Symbol ”Gubben”, (Olivia), gubben är en symbol för syntesen 
av sångtekniken. 
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9. Metaforer från en sång- och körpedagog 
Jag bad en kollega som är både sångpedagog och körledare att reagera på några sångtekniska 
och musikaliska fenomen och dela med sig av de metaforer han brukar använda för att 
beskriva dessa. I vänstra spalten står fenomenet, i högra kollegans metafor för detsamma. 
 
Tabell 9 Metaforer från en sång – och körpedagog 
 
Förklaring                   Metafor 
 
Flödig fonation   En flod som väller fram. 

 
Huvudklang  Ta tonen ovanifrån.   

 
Legato Elledning med fåglar på. 

 
Registerutjämning Åka hiss.   

 
Kroppshållning Stolt bonde.   

 
 

 

 

10. Förklaringar av metaforer från en sång- och körpedagog 
Jag presenterade också fyra metaforer för kollegan, som jag själv mött och också använt, och 
bad honom reflektera över vad de betydde för honom.  
 
Tabell 10 Förklaringar av metaforer från en sång- och körpedagog 
 
Metafor                 Förklaring 
 
Glad förvåning Öppnar svalget, sänker struphuvudet, förbereder god 

fonation. 
 

Glada punkten Uppmuntrar till en bra kroppshållning och gör 
sångaren utåtriktad. 
 

Dofta på en ros Lyfter mjuka gommen och öppnar mot bihålor och 
andra högt belägna resonansrum. 
 

Värm tonen Ger flödig och avspänd fonation. 
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