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Abstract. 
 
In this study four informants representing the subject of afro american singing tradition 
― in swedish called ”afrosång” for short ― have been interviewed about their own ex-
periences of informal and formal tuition during their time of upbringing and education, 
as well as questiones on their views on the subject of classical and afro american sing-
ing and on the task of the teacher of afro american song. The participants' stories have 
been edited and summarized and subsequently compared and analyzed. By comparing 
the two generations participating in the study and taking the historical perspective into 
account, the question was raised on how the young field of afro song studies has been 
shaped and formed by its introduction in academic institutions. All narratives revealed 
that influence from the home environment was essential for the development of musical 
preferences and the approach to music and its execution. For the older participants their 
own musical activities in groups were important while the younger were more depend-
ant on formal relations. All had experience of classical tuition and singing in choires. As 
a rule the younger participants had more positive experiences of singing tuition during 
their up 
bringing than the older. All participants emphasized that a good interaction between 
teacher and student was a very important element during singing lessons. Important is 
also the teachers respect for the musical taste of the student. They also emphasised the 
importance of joy and of allowing space for personal expression. The interview revealed 
criticism towards the fact that education on university level did not give the singer suffi-
cient space in the ensemble situations and that knowledge of playing and singing by ear 
was not taken sufficiently into account. Another subject of criticism was the master-ap-
prentice tradition that still lives on in the subject of afrosong. The study also discusses 
the subject of afro song from a gender perspective and the results have been compared 
with earlier research. 
 
Keywords: music teaching, music education, singing tuition, afro american singing, 
institution.  
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Bakgrund  
Jag arbetar sedan 1996 på Örebro musikhögskola och utbildar blivande musik-
lärare i ämnet afrosång, alltså främst afroamerikanska musikgenrer. I mitt arbe-
te får jag ofta anledning att fundera över hur undervisningen bedrivs inom det-
ta ämne. Inom det nätverk för afrosånglärare på högskola som jag varit med om 
att bilda diskuterar vi också vad ämnet bör innehålla, hur man bäst främjar 
sångarnas utveckling, vilken sorts sångteknik som är bra och riktig, förhållan-
det till gehörsinlärning och improvisation med mera. De studenter jag möter i 
undervisningen har oftast tagit sånglektioner under lång tid och kommer med 
förväntningar på sångundervisningen som ibland skiljer sig från mina egna 
musikaliska erfarenheter. Jag upplever att jag stundtals hamnar i en lärarroll 
och i undervisningsformer som jag själv ifrågasätter. 
 
Jag tog själv mina första sånglektioner i början av sjuttiotalet då jag började på 
musiklinjen i Stockholm. Jag hade hittills sjungit i många olika sammanhang, 
körade i ett popband och var med i en helt gehörsbaserad popkör. Jag älskade 
som så många i min generation Beatles, jag umgicks med bluesmusiker och 
lyssnade på Muddy Waters samtidigt som jag hade börjat nosa på jazz i ett 
tradjazzband. Den enda mer formella musikutbildning jag själv dittills mött var 
då jag tog pianolektioner. Jag hade väldigt svårt att lära mig att spela efter no-
ter, och hade lättare för det ackordspel som jag lärde mig av en kamrat. 
 
Min första sånglärare och jag kom från helt skilda musikaliska kulturer. Hon 
var klassiskt skolad och förstod inte mitt sångsätt och jag förstod inte hennes 
språkbruk. Vi hade olika estetiska ideal och jag kände mig alltid missbedömd 
och kritiserad av henne och hade svårt att ta till mig hennes instruktioner. Un-
der denna tid fanns heller inga sånglärare inom ämnet afrosång, även om det 
hade börjat undervisas i andra genrer på instrumentsidan.  
 
Det har tagit lång tid för afroamerikanska musikgenrer att etablera sig inom 
högre musikutbildning, och särskilt lång tid har de tagit för afroamerikansk 
sång. Jag sökte själv alternativa vägar i min musikutbildning och sökte upp 
musiker, sångare och pedagoger via studieförbund och sommarkurser. Jag un-
dervisade också länge inom sådana forum innan jag skaffade mig en musikpe-
dagogisk högskoleexamen som jag kompletterade med en afrosångutbildning.  
 
Jag fick anledning att tänka på dessa erfarenheter och på hela min musikaliska 
bakgrund då jag under mina studier på Centrum för musikpedagogisk forsk-
ning, MPC, skriva min bildningshistoria (en så kallad life story) och där reflek-
tera över hur min egen bildningsgång påverkat mig i min nuvarande roll som 
afrosånglärare. Detta har inspirerat mig till inriktningen på denna uppsats: att 
studera mitt eget ämne, afrosång, genom att intervjua andra inom samma verk-
samhetsfält om deras erfarenheter. Mötet mellan mina egna erfarenheter och 
deras berättelser utgör navet i den här uppsatsen. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka mötet mellan informellt och formellt 
lärande inom ämnet afroamerikansk sång, kallat afrosång, genom fyra repre-
sentanters egna berättelser om bildningsgång och lärarroll, såsom dessa gestal-
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tas i en intervjusituation. Jag vill också på detta sätt jämföra upplevelsen av två 
sångtraditioner inom musikundervisningen, den klassiska och den betydligt 
yngre afroamerikanska. Dessutom vill jag genom jämförelser av intervjuerna 
söka iaktta eventuella förändringar inom sångutbildningen, som inträffat från 
den tid då de äldre representanterna i undersökningen utbildats, fram till i dag, 
då de yngre representanterna avslutat sin musikutbildning.  
  
Tidigare forskning kring informellt och formellt lärande, kring konservatorie-
tradition och begreppet institution samt musikalisk socialisation ger teoretiskt 
perspektiv för min analys av intervjuerna.   
 

Frågeställningar 
Utgångspunkten för intervjuerna är att låta de intervjuade fritt berätta om sin 
musikaliska bildningsgång. Det skiljer nära tjugo år mellan de två äldre i un-
dersökningen och de två yngre. De två äldsta har kommit att ingå som den för-
sta generationens afrosånglärare och de två yngre har ganska nyligen avslutat 
en befintlig afrosångpedagogutbildning på högskola. Jag avser att jämföra de 
fyra berättelserna, och också jämföra de två ”generationernas” upplevelser.  De 
forskningsfrågor som intresserar mig i materialet är följande: 
 
* Hur beskriver dessa sånglärare inom afroamerikanska genrer sin egen musi-
kaliska bildningsgång? 
* Vad upplevs som positivt respektive negativt? Vilka eventuella konflikter kan 
skönjas i de intervjuades berättelser?  
* Vad har informella respektive formella lärosituationer betytt? 
* Vad betyder olika sångtraditioner för de intervjuade och hur formulerar de 
själva vad som kännetecknar dem? 
* Vad har gehörstradition respektive notbunden tradition för betydelse? 
* Hur ser de intervjuade på sitt ämne i dag och hur beskriver de själva sitt upp-
drag och lärarens roll i afrosångundervisningen? 
 
Jag vill också med de intervjuades berättelser som utgångspunkt diskutera vad 
framväxten av en institution har för betydelse för formandet av lärarrollen. Går 
det att utläsa några skillnader mellan de äldre och de yngres berättelser? Vad 
kan det ha för betydelse att de två yngre utbildas under en tid då det funnits en 
afrosångutbildning? Vad är likt och vad är olikt i de erfarenheter och de åsikter 
om ämnet afrosång de intervjuade förmedlar till mig? 
 

Metod och genomförande 
Empirin i detta arbete består av intervjuer med fyra afrosånglärare. Jag har valt 
att arbeta utifrån en öppen och halvt strukturerad intervjuform där jag sökt vis-
sa teman i samtalen med de intervjuade utifrån mina forskningsfrågor men inte 
följt en strikt mall. Genom en mer öppen samtalsform finns möjlighet att följa 
oväntade spår i berättelserna. Tonvikten i intervjuerna ligger på de intervjuades 
berättelser om musikaliska bakgrund och bildningsgång, samt deras reflektio-
ner kring afrosångämnet och lärarrollen. Det är alltså inte en generell, objektiv 
kunskap som dessa intervjuer kan sägas generera, utan hur respektive deltaga-
re uttrycker sina individuella upplevelser i ett samtal med mig. De fyra perso-
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nerna är intervjuade i egenskap av representanter för en yrkeskår � afrosånglä-
rare � och ses här inte i första hand som informanter om ett historiskt skeende. 
(För skillnaden mellan informant och representant, se Kvale, 1997, sid. 197.) Jag 
är intresserad av hur de intervjuade minns och formulerar sina erfarenheter, om 
hur de har införlivat musikalisk kunskap och hur de upplevt olika lärosituatio-
ner.  

Beskrivning av studiens empiri 
De fyra intervjuerna genomfördes under hösten 2002 och våren och sommaren 
2003. De intervjuade har i förväg vetat att vi skulle tala om deras musikaliska 
bakgrund och att de i uppsatsen framträder under fingerade namn. ”Lena” in-
tervjuades på sin arbetsplats, ”Hanna” på den skola där hon utbildat sig, ”Ka-
rin” intervjuades i sitt hem och ”Agneta” hemma hos mig.  
  
Varje intervju har vardera pågått cirka 90 minuter och har spelats in på band. 
Därefter har jag gjort en så ordagrann utskrift som möjligt, och med denna som 
förlaga gjort ett referat av varje intervju i berättande form.  
 
Referaten har sedan legat till grund för analysarbetet, som bestått i att samman-
ställa de olika intervjusvaren under gemensamma rubriker för jämförelse och 
att utifrån mina forskningsfrågor söka föra ett fördjupat resonemang. Jag har 
alltså sökt utgå från tre nivåer i resultatredovisningen: en berättande nivå � 
alltså mina refererat (som ju redan innebär en tolkning); en kommenterade nivå 
i analysavsnittet, som utgår från närläsning av materialet där jag söker sortera 
och jämföra de intervjuades berättelser, samt en reflekterande nivå där egna 
tolkningar av materialet lyfts fram. Jag avslutar med en diskussion där jag pe-
kar ut några av de problemområden som jag funnit i min undersökning.  
 
Mitt teoretiska perspektiv beaktar mötet mellan informellt och formellt lärande 
och hur detta gestaltas i berättelserna. Jag vill också diskutera hur olika sorters 
kunskap formas och värderas genom deltagandet i utbildningsinstitutionerna. 
Därför blir även ett historiskt perspektiv viktigt för förståelsen och tolkningen 
av de intervjuades berättelser. 
 

Urval 
Studiens ansats är explorativ då den består av intervjuer med endast fyra per-
soner. Dessa fyra är intervjuade i egenskap av representanter för afrosånglärare 
och de är alla knutna till högskolan. Två är födda på femtiotalet och är i dag 
bland annat lärare på musiklärarutbildningen inom ämnet afrosång. Två är 
födda i slutet av sjuttiotalet, och är nyligen utbildade afrosångpedagoger inom 
högskolan. De intervjuade är alla kvinnor � till övervägande del är det fortfa-
rande kvinnor som arbetar som afrosånglärare och som går på dessa utbild-
ningar. 

 

Transkription och arbetsgång 
Intervjuerna är samtal som förts i en given situation. Redan genom att föra över 
de bandade intervjuerna till text sker en tolkning av materialet. Jag har valt att 
presentera de nittio minuter långa samtalen i sammandrag och i en berättande 
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form. Talspråksformer i citaten har här getts en mer skriftlig form, då det inte är 
den exakta ordalydelsen som står i fokus för min undersökning. Referaten base-
ras dock på en så exakt utskrift som möjligt av varje intervju. Detta har varit en 
rätt omständlig arbetsgång, men har också gjort att jag blivit bekant med det 
omfattande materialet och kunnat orientera mig. Banden samt de fullständiga 
utskrifterna av intervjuerna finns i min ägo, och de är endast jag som har haft 
tillgång till dem. 
 
Referaten blir naturligtvis en tolkning av hur jag uppfattat de intervjuades be-
rättelser. Jag har i referaten sökt följa den ursprungliga kronologin i intervjuer-
na så nära som möjligt, men har ibland ändrat på ordningen för att få en mer 
sammanhållen struktur. Alltför rikliga detaljer, exempelvis namn på olika mu-
sikgrupper och utläggningar av alltför privat natur, har rensats bort. För att 
skydda de medverkandes identitet har namnen på de medverkande ändrats 
och även andra namn på personer, orter och skolor har tagits bort.  
 
Referaten har sedan skickats för godkännande till de intervjuade och smärre 
korrigeringar har därefter gjorts efter deras önskemål. Det är dessa referat som 
ligger till grund för analysen. Därför har jag också valt att presentera varje refe-
rat i uppsatsen så att man kan se vad jag utgår från i mina analyser. Genom det-
ta förfarande blir det också lättare att bedöma trovärdigheten i mitt arbete. (Se 
Kvale, 1997, sid.  231 ff.) 

 

Forskarens roll i intervjusituationen  
I forskningsintervjun är forskaren en medagerande part i det samtal som inter-
vjun utgör, och bör vara medveten om hur egna antaganden påverkar inter-
vjun. Goodson och Sikes (2001) ser ”life history”- forskning som ett  
kreativt samarbetsprojekt, där någon berättar sin livshistoria i en speciell kon-
text � exempelvis en intervjusituation � och med ett speciellt syfte. Här, liksom 
i alla samspelssituationer mellan människor, styrs berättelsen av det intryck 
man vill förmedla till andra, menar författarna. Forskaren ger sen sin tolkning 
av berättelsen, som också är färgad av forskarens egna föreställningar och erfa-
renheter.  
 

When someone tells their story as part of a life history research project they are in-
volved in a creative act, irrespective of how committed they are to tell the ”truth”, or 
telling it as it was. Rather than attempting to make unrealistic claims for representing 
”reality”, life historians should simply aknowledge what they are able to do with the 
stories they use as data: namely, offer an interpretation through there writing and 
spell out the influences that may have coloured both the teller´s story and there in-
terpretation of it. (A. a. sid. 48.)    

 
Också Kvale (1997) understryker att den kunskap intervjun genererar är bero-
ende av intervjusituationen och av samspelet mellan intervjuaren och den in-
tervjuade. Att jag i egenskap av afrosånglärare är en kollega till de intervjuade 
ger både fördelar och nackdelar. Min egen förförståelse bidrar förhoppningsvis 
till att jag bättre kan förstå och tolka de intervjuades berättelser och till adekva-
ta frågor. Min roll som kollega och själv verksam inom samma fält kan samti-
digt verka hämmande för intervjupersonerna. 
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Kvale betonar vikten av att forskaren är medveten om sin egen roll i intervjusi-
tuationen, också i sättet att fråga, medan Alvesson & Sköldberg (2000) samt Al-
vesson (2001) också problematiserar den intervjuades roll; vilket intryck den in-
tervjuade vill göra, medvetet eller omedvetet, och hur exempelvis åldersskill-
nader mellan intervjuare och den intervjuade kan påverka en intervjusituation.  
 
Genom att tydligt redovisa arbetsgång och tolkningsförfarande vill jag öka 
chansen för läsaren att bedöma trovärdigheten i arbetet. I bakgrundsavsnittet 
har jag också sökt berätta lite om egna erfarenheter som kan färga mina tolk-
ningar och styra vad jag väljer att lyfta fram ur de intervjuades berättelser. 

 

Tolkningsnivåer 
Intervjuutsagor är inte entydiga och kan ges många olika tolkningar, vilka är 
beroende av de teoretiska utgångspunkterna och de forskningsfrågor som 
ställs. Kvale (1997) talar om tre tolkningsnivåer som alla kan vara verksamma i 
analysarbetet: en individuell självförståelse, en kritisk common-sense-förståelse 
och teoretisk förståelse. I det förstnämnda försöker uttolkaren återge och om-
formulera den intervjuades egen uppfattning. I det andra ledet vidgas perspek-
tivet utöver den intervjuades egen uppfattning och man kan också vara kritisk 
till vad som sägs. Den teoretiska förståelsen införlivar ett teoretiskt perspektiv 
och meningen med uttalandet i intervjun tolkas utifrån denna teori.  
 
Alvesson & Sköldberg (2000) betonar vikten av reflektion kring forskarrollen 
och intervjusituationen och medvetenhet om att ”ett empiriskt material är en 
konstruktion” (sid. 341). De vill se olika teoretiska perspektiv inte som motsat-
ser utan som kompletterande, som tillsammans kan berika tolkningen och kasta 
olika ljus över texten.  

 
 
Poängen med reflektion är i stället att bryta med konsistens, att söka ifrågasätta 
svagheterna i det tänkande man annars är inne (och instängd) i, att bryta och byta 
snarare än att expandera ett visst språkspel. (A. a.  sid.  323.) 
 

Min ambition är att hålla en öppen och resonerande ton i analys och tolkning, 
och inte söka pressa mitt material för hårt i någon riktning, även om mina 
forskningsfrågor blir vägledande för vad jag lyfter fram i intervjumaterialet. Al-
ternativa utgångspunkter för en tolkning av mitt material diskuteras också i 
den avslutande diskussionen.  
 

Etiska överväganden 
Det empiriska materialet i denna undersökning är personligt och det är därför 
särskilt viktigt att ha de intervjuades samtycke och att inte lämna ut detaljer av 
alltför privat natur. Att hålla balansen mellan hänsynstagande till de inblanda-
de och en kritisk distans som forskare kan vara problematiskt. (Se Kvale, 1997; 
Goodson & Sikes, 2001). 
 
Som jag beskrivit ovan har namn och annat ändrats i uppsatsen för att så långt 
som möjligt bevara anonymiteten för de intervjuade. Jag valde också att låta 
samtliga intervjuade få läsa mina referat i stället för att skicka fullständiga ut-
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skrifter av intervjuerna. På så sätt har de intervjuade haft chans att ha åsikter 
om mina tolkningar av deras berättelser. Jag uppmanade också de intervjuade 
att kommentera referaten. Smärre ändringar har sedan gjorts i materialet efter 
telefonsamtal med ”Lena” och ”Karin”. Jag har också haft telefonkontakt med 
”Agneta” och ”Hanna”, men de har inte kommit med några invändningar eller 
korrigeringar. Analysarbetet grundar sig alltså på referaten. Tolkningarna är 
dock mina egna och här slutar möjligheterna för de intervjuade att ha åsikter 
om hur jag ser på deras berättelser.  
 
Levande människors berättelser har i analysskedet förvandlats till en text som 
jag närläser och tolkar i ljuset av mina egna erfarenheter och av tidigare forsk-
ning. För att inte förlora kontakten med den ursprungliga situationen har jag 
under tolkningsarbetet ibland återgått till den ursprungliga intervjuutskriften. 
Jag hoppas att jag i mina tolkningar på så vis kan bevara känsligheten för nyan-
ser i berättelserna. 
 
Jag har inte någon avsikt att söka ”recensera” de intervjuades liv eller verksam-
het. Jag vill också understryka att jag inte ser dessa berättelser som  
någon fullkomlig redogörelse av de intervjuades bildningsgång. En annan in-
tervjusituation i ett annat skede hade säkert gett delvis annan information.  
 

Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning  
För att bredda perspektivet och sätta in de intervjuades berättelser i ett större 
sammanhang vill jag genom att ta min utgångspunkt i institutionsbegreppet 
diskutera hur deltagarna inom ett ämne kan påverkas av att inträda i en befint-
lig musikutbildning och hur de anpassar sig till eller avviker från tidigare un-
dervisningsnormer, värden och traditioner. 
 
Afroamerikansk musiktradition med sitt nära samröre med populärmusik kan 
ses som en egen institution inom den större musikinstitutionen och känneteck-
nas av andra läroformer än den konstmusikaliska. (Rostvall & West 2001). Inom 
den konstmusikaliska institutionen har sångutbildningen en lång historia, me-
dan utbildning inom afroamerikansk sång är betydligt yngre och har formats 
under de senaste tjugo åren. Berger och Luckman (1991/1966) understryker 
vikten av ett historiskt perspektiv för förståelsen av en institution. Jag vill där-
för också ge en historisk tillbakablick på sångutbildning inom högre musikut-
bildning, samt söka beskriva av skillnader mellan konstmusikalisk sång � här 
kallad klassisk sång � och afroamerikansk sång som inom musikutbildningar-
na och även i denna uppsats förkortat kallas afrosång. Jag avser dock inte att ge 
någon heltäckande bild av det historiska förlopp under vilket afrosångämnet 
formats, då detta inte är huvudsyftet för uppsatsen.  
 
Vad som kännetecknar formellt respektive informellt lärande och hur forskare 
ser på lärandet i institutionella respektive icke institutionella miljöer är vad jag 
framför allt riktat in mig på i min forskningsgenomgång, men också hur forska-
re i tidigare undersökningar beskrivit studenters upplevelser av musikutbild-
ningar, samt diskussioner om lärarrollen.  
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Sökningar på internet (sökmotorn Alta Vista), referensdatabasen ERIC och i 
Libris katalog har gett klent resultat beträffande studier om afrosång inom hög-
re utbildning. Historiskt har mig veterligen inte heller något skrivits om hur 
just ämnet afrosång formats och utvecklats på de olika musikhögskolorna. Jag 
har därför också använt mig av läromedel i min beskrivning av afrosångämnet, 
då jag tycker att dessa läromedel speglar synsätt och värderingar som är intres-
santa för kommande resonemang i uppsatsen. 
 

Begreppet institution och formellt och informellt lärande 
Inom musikutbildningens formella system har traditioner och konventioner 
kring lärande utvecklats genom århundraden, vilka på många sätt står i mot-
sättning till de mer informella läroformerna inom exempelvis folkmusik och 
rock. Till det formella lärandet räknas musikundervisning inom skola och hög-
skola, men också den frivilliga musikundervisningen inom den kommunala 
musikskolan. Musikutbildningar i formell och informell mening förmedlar inte 
bara ett musikaliskt innehåll, utan också en syn på hur undervisning ska gå till 
och hur kunskap bör förmedlas.   
 
Begreppet ”institution” används inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
som en beteckning på formella såväl som informella system av traditioner, reg-
ler och konventioner som styr människors handlande och som talar om vad 
som är tillåtet eller otillåtet i olika situationer. Institutioner är produkter av sin 
historia. Inom en institution sätts gränser för vad som accepteras inom syste-
met, genom ofta osynliga regler som blir synliga först när någon bryter mot 
dem. (Berger & Luckman 1991/1966; Selander, 1998.) 
 
I sin studie av interaktionen mellan lärare och elever i frivillig musikundervis-
ning argumenterar Rostvall och West (2001) för att instrumentalundervisningen 
(där även sång ingår) kan ses som en egen institution där kunskapssyn, hand-
lingsmönster och pedagogiska förhållningssätt formats genom historien, vilket 
också kan utläsas i den språkliga praktiken. 
 
Man kan också skilja på starka och svaga lärdomstraditioner, med begrepp 
hämtade från Bertil Rolf (1991). Inom en stark lärdomstradition råder ofta ett 
mästare-lärlingförhållande som är omgivet av regler och starka sociala struktu-
rer. Kvalitetskraven är högt ställda och bedömningen vad som är kvalitet sker 
inom den egna traditionen då exempelvis mästaren bedömer lärlingen enligt 
bestämda regler. 
 
Inom svaga lärotraditioner utan fasta regler finns inte sådana formella bedöm-
ningskriterier, utan man är därför mer beroende av att nå framgång på mark-
naden. Så kan exempelvis populärmusik söka ökad legitimitet genom att den 
associeras med framgång på exportmarknaden. (Rostvall & West, 2001.) På 
Kungliga musikhögskolans hemsida presenterar sig Institutionen för 
jazz/afroamerikansk musik genom att referera till sådana framgångar. 

 
Den svenska populärmusikens internationella framgångar är inte enbart tur. Det  
krävs musiker av högsta kvalitet och lyhörda musiklärare som kan fånga upp och 
förena ungdomars kreativa flöde med en inspirerande gedigen musikalisk och in-
strumental träning. (www.kmh.se/institutioner, on line-dokument 12/8 2002.) 
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Så kallat starka lärdomstraditioner uppstår också inom det informella lärandet, 
då exempelvis jazz- och folkmusiker uppsöker ”mästare” och går i lära hos dem 
(Olsson, 1993; Lilliestam, 1995; Saar, 1999.) 
 
Många musikstuderande verkar dessutom inom både formella och informella 
sammanhang då de exempelvis tar lektioner samtidigt som de spelar i en rock-
grupp eller sjunger i kör. Saar (1999) har utgått från de unga musikernas egna 
erfarenheter och hur de relaterar till musikens innehåll och till olika musikalis-
ka sammanhang i en studie byggd på observationer och intervjuer. Teoretiskt 
utgår Saar från ett icke-dualistiskt perspektiv ”som betonar det ömsesidiga i re-
lationen mellan individ och värld” (a. a. sid. 44) och där förändringsprocessen 
står i fokus. Genom detta perspektiv blir det lättare att se hur aktiva musikerna 
faktiskt är, menar Saar, hur de ständigt prövar olika sätt att relatera till musi-
ken, och hur de dessutom medverkar till att förändra den musikaliska miljö de 
verkar inom. 

 

Informella läroprocesser i formella miljöer  
Inom den musikpedagogiska forskningen diskuteras hur musikutbildningarna 
ska kunna inlemma olika musikkulturer som när de byter kontext lätt förlorar 
sin själ. Frågan är om det är eftersträvansvärt att utbildningarna söker efterlik-
na lärandet i exempelvis en rockgrupp.  
 
Fornäs, Lindberg och Sernhede (1988) har undersökt läroprocesser i rockmusi-
ken genom att följa tre rockband i en studie byggd på intervjuer, observationer 
och inspelningar. Rockmusicerande sker oftast under frivilliga, kollektiva for-
mer i ett kamratgäng och rockmusiken ses av deltagarna som ett alternativ till 
hem och skola och till en grå vardag, menar författarna. Genom att spela kan 
man leva ut känslor och ge sig hän och dessutom ge uttryck för egna erfarenhe-
ter och upplevelser. 
 

Sammanfattningsvis är läroprocesser i kamratgruppernas spontana aktiviteter (in-
klusive spelandet) annorlunda i flera avseenden. De är frivilliga, informella och 
öppna där den vanliga skolan bygger på tvång, institutionalisering och målinrikt-
ning. ( A. a. sid. 241.) 

 
Lilliestam har i en studie (1995) behandlat gehörsmusikers sätt att lära sig mu-
sik. Bland annat undersöker Lilliestam gehörsmusikers förhållande till instru-
mentet, så kallad instrumentidiomatik. Han beskriver också hur musiken me-
moreras, varieras och förändras inom en gehörstradition och vad som traderas. 
Lilliestam understryker att gehörsmusicerande är en praxis som inte är enhet-
lig, och som varierar även inom närliggande musikområden som jazz och rock.  
 
Lilliestam uppmärksammar också det avstånd som råder mellan folk- och 
rockmusiker upplevelser av den formella musikundervisning och det egna mu-
sicerandet, då kunskapsförmedlingen i den notbundna undervisningen  
skiljer så från gehörsmusikers erfarenheter. (Det betyder inte, enligt Lilliestam, 
att gehörsmusiker inte utvecklas av att ta lektioner.) Lilliestam diskuterar i 
samband med detta hur en utbildning av musiklärare med en så bred kompe-
tens som möjligt kan se ut. 
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Vad det i praktiken kommer att handla om är att utbilda lärare med en ‘musikalisk 
tvåspråkighet’ � lärare som på ett bra sätt behärskar både notbunden inlärning av 
musik och gehörsinlärning. Det är dock viktigt att metodiken vid gehörsinlärning 
verkligen utgår från musikens egna förutsättningar, och att man inte tillämpar den 
noterade musikens synsätt och normskala. (A. a. sid. 239.) 

 
Johansson (2002) har undersökt de strategier som musiker gehörsmässigt an-
vänder för att identifiera och spela ackordföljder i för dem okända rocklåtar.  
Han har bland annat studerat hur musiker lär sig olika genrers stilmedel � ex-
empelvis hårdrock och sextiotalspop � genom att helt enkelt lyssna och spela. 
Då Johansson jämförde musiker med formell musikutbildning och musiker 
utan sådan utbildning fann han liten skillnad i deras sätt att arbeta gehörsmäs-
sigt. Störst skillnad fann han i språkbruket, alltså i deras sätt att tala om sitt mu-
sicerande. 
 
I en intervjuundersökning med brittiska populärmusiker i olika åldrar finner 
Green (2001) ett glapp i synen på det egna lärandet och vad musikerna uppfat-
tar som ”riktig” kunskap. (Se också Saar, 1999.) Att som många av dessa musi-
ker gör lära sig via imitation, lyssning och kopiering värderas inte lika högt av 
musikerna själva som en mer formell musikutbildning, med mer regelrätta öv-
ningar � som dessutom ses som något tråkigt. Har man roligt när man lär sig 
spela associeras det inte heller med förvärvande av kunskap. 
 

The lack of recognition that music learning can occur without music teaching looks 
in two directions. On one hand, it feeds into the ideology of authenticity, for it invol-
ves a concealment of the social, conventional nature of all musical practices and all 
music. On the other hand, it suggests that musicians themselves unconsciously over-
look and downgrade their own learning practices /.../ The musicians in this study 
thus often presented themselves as and considered themselves to be or to have been 
‘ignorant’. (Green, 2001,  sid. 104.) 

 
Det är också intressant att notera att de musiker i Greens studie som själva så 
småningom blir lärare mest använder sig av kunskaper från formell klassisk 
undervisning i sitt eget undervisande, och inte av egna praktiska erfarenheter 
och läroformer från ett liv som populärmusiker.  
 
Madura (1996) har undersökt vad som gynnar utvecklandet av god improvisa-
tionsförmåga inom vokaljazz. Tre faktorer hade störst betydelse: Att vara bra på 
att imitera föregivna melodier och rytmer, att ha kunskaper i jazzteori samt 
”jazz experience”. Som jazzerfarenheter räknades att ha lyssnat mycket på mu-
siken både på skiva och live, att ha hört jazz i hemmet under uppväxten och att 
ha praktiska erfarenheter av improvisation inom ensembler.  
För att utvecklas till en god jazzimprovisatör behövs alltså både kunskaper i 
jazzteori och en uppövad förmåga att lyssna och imitera.  
 
I en rapport från en konferens om rockmusiken i skolan vill Brändström (1996) 
sätta det musikaliska lärandet i centrum och fokusera på hur en individ lär sig 
att spela exempelvis en rocklåt. Brändström hävdar att det informella lärandet i 
kamratgruppen utifrån denna aspekt liknar den inlärning som sker i skolan. 
 
 

 
Det sätt som individen internaliserar den nyvunna kunskapen torde vara oberoende 
av kontext � vilket ej är detsamma som att resultatet av inlärningen är kontextobe-
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roende, eftersom bearbetningen av ett visst stoff har föregåtts av ett skeende, en in-
teraktion, mellan den lärande och någon eller några i omgivningen. 
(A. a. sid. 14.) 

 
I samma rapport diskuterar Fornäs vad han kallar rockens pedagogiseringspro- 
blem och den krock som uppstår mellan institution och ungdomars livsvärld. 
Olika kontexter kan inte ersätta varandra och institutionell rockpedagogik er-
bjuder alltid något annat än den musikaliska verksamhet som försiggår inom 
ungdomskulturen, menar Fornäs. Det formella lärandet har både för- och nack-
delar, och det är inte ens önskvärt att musikpedagogiken allt för mycket söker 
likna lärandet i kamratkretsen. 
 

Rock och annan ungdomskultur kan säkert inspirera musikpedagogiken till nya och 
friare former, samtidigt som den rimligen måste föras in och bearbetas som ett vik-
tigt innehåll. /.../ Musikpedagogik kan och bör aldrig bli som vardagslärandet, eller 
ersätta detta. (Fornäs, 1996, sid. 47.)  

 
I dagens värld med ett enormt musikutbud och med nya musikstilar som avlö-
ser varandra är det ofta eleverna som är experterna på hur en viss stil ska låta. 
Detta behöver inte betyda att lärarens kunskaper är värdelösa. Kanske är det 
just det musikaliska hantverket och det tekniska kunnandet som är de mest 
”neutrala” kunskaperna som en lärare kan förmedla. Ericsson (2002) har i en in-
tervjuundersökning undersökt ungdomars syn på musikaliskt lärande. Ung-
domarna är, enligt Ericsson, inte negativa till lärande som sker inom institutio-
ner och tar gärna hjälp när det gäller tekniska aspekter. Kreativiteten flödar 
däremot bättre i en lärarlös miljö, och ungdomarna har ”vissa krav på autono-
mi” (sid. 190). 
 
Det tar dock lång tid att i grunden behärska en musikstil och få den rätta käns-
lan. Lilliestam (1995) beskriver vad han ser som problemet med den genrebredd 
som eftersträvas på musikhögskolorna. 
 

På musiklärarlinjen på en högskola är i dag genrebredd, eller snarare stilbredd, ett 
positivt laddat nyckelord. En lärare bör behärska många olika stilar och uttryck. Det-
ta leder till att man varken har tid för eller som mål att lära sig en stil/genre inifrån 
under lång tid. Undervisningen i rockmusik och annan gehörsmusik ges alldeles för 
lite tid för att en student ska kunna tillägna sig det formelförråd, den stilkänsla och 
säkerhet som behövs. (A. a. sid. 235.) 
 

Olsson (1993) jämför Sämus-utbildningen på sjuttiotalet med konservatorieut-
bildningen under samma tid och undersöker mål, undervisningsformer, be-
tygskriterier samt innehållet i respektive utbildning. Trots att innehållet skiljer 
sig åt beträffande repertoar (konstmusik kontra genrebredd) blev förhållnings-
sättet i princip detsamma. Olsson anser att den tekniska färdighetsträning do-
minerade även på Sämus, oavsett genre. Dessutom höll man fast vid gamla un-
dervisningsformer, bl a den enskilda undervisningen som förknippas med ett 
mästare-lärlingförhållande, och vad Olsson benämner som en snarare reprodu-
cerande än kreativ undervisning. Lärare som själva är uppfostrade inom kon-
servatorietraditionen blir bärare av ideal och värderingar från denna tradition, 
menar Olsson. Men den enskilda undervisningen efterfrågades också av stu-
denterna. Undervisningsformerna ifrågasattes inte, trots att många av studen-
terna hade erfarenheter av mer kollektiva och gehörsbaserade inlärningsformer 
inom jazz, rock och folkmusik. (A. a. sid. 57.)  
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Praxisgemenskap och värderingar 
Hur man blir delaktig i en kultur genom sitt inträde i en högre musikutbildning 
och vilka värderingar som förstärks och förmedlas av lärare och studenter dis-
kuteras av flera forskare. 
 
Nielsen (1999/2000) har studerat så kallade deltagarbanor för pianister på ett 
danskt musikkonservatorium, det vill säga en studie av den process i vilken 
man blir delaktig i en praxisgemenskap. Han iakttar dessutom hur synen på det 
egna musicerandet förändras när man avslutat sin utbildning och träder ut i 
andra sammanhang. Nielsen fördjupar några aspekter av deltagarbanor. Bland 
annat uppmärksammas den studerandes historia och hur denna formar vad 
han eller hon finner relevant att lära sig. Studenternas är inga noviser när de in-
träder i konservatoriet, och olika erfarenheter från hemmiljö och utbildningar 
påverkar hur de förhåller sig till den nya praxisgemenskapen, menar Nielsen. 
Under utbildningen är både lärare och äldre studerande viktiga förebilder då 
de visar prov på olika möjliga deltagarbanor. Huvudämneslärarna spelar en 
viktig roll, enligt Nielsen, då de kan tjäna som förebilder i kraft av att de både 
är musiker och pedagoger. 
 
Motsättningen mellan musiklärarrollen och musikerrollen uppmärksammas i 
flera studier av utbildningen på musikhögskolorna. Överlag verkar både lärare 
och studenter inom musikhögskolorna skatta musikerrollen högre. (Brändström 
& Wiklund, 1995; Brändström, 1997; Bouij, 1998; Bladh, 2002.) 
 
För studenter på musikhögskolan handlar mycket om att bli sedd på ”rätt” sätt 
av lärare men också av studiekamrater, enligt Bouij (1998). Det innebär bland 
annat att studerande utvecklar en viss musiksmak för att passa in. Också Gull-
berg (2000) uppmärksammar detta fenomen, bland annat utifrån en  
lyssnarundersökning där hon jämför musikhögskolestuderande med andra 
studentgrupper. Enligt Gullberg favoriserar musikhögskolestudenter musiksti-
lar som inte ”hör till de vanligaste i det icke-institutionella musiksamhället” 
(sid. 113), med en förkärlek för ”svala”, ”polerade” musikstilar.  
 
Nielsen (1999/2000) beskriver hur nya studerande socialiseras av vad han kal-
lar ”den kritiska publiken” på musikkonservatoriet, det vill säga äldre stude-
rande som genom sina omdömen på studentkonserter visar vilka krav som 
ställs. 
 

”Den kritiska publiken” upprätthåller alltså en sträng social kontroll genom att lö-
pande diskutera vem den menar vara ”musikalisk” eller bara ”teknisk” /.../ Delta-
gandet i de olika banorna på konservatoriet är något som i hög grad förhandlas fram 
mellan de studerande själva, i direkt eller indirekt samband med egna och andras in-
satser på konserter. (A. a. sid. 146 f.) 

 

Gamla och nya lärarroller 
Gamla konservatorietraditioner lever kvar på musikhögskolorna bland annat i 
undervisningsformerna, där den enskilda undervisningen fortfarande domine-
rar instrumentalundervisningen och därför kan diskuteras i termer av mästare-
lärling. (Rostvall & West , 2001; Bladh, 2002.) 
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I och med nya lärarutbildningen ökar nu den individuella valmöjligheten för 
studenterna, både vad gäller utbildningens innehåll och val av lärare. Bladh 
(2002) diskuterar förekomsten av lärarbyte just utifrån den historiska mästare-
lärlingtraditionen som ”sipprat ner till musikhögskolans musiklärarutbildning 
från en historisk traditionell konstnärsutbildning /.../ Denna starkt individua-
liserade undervisning är en förutsättning för att musiklärarstudenterna i allt 
högre grad kunnat ta initiativ till att under utbildningen begära byte av lärare.” 
(A. a. sid.  232.) Bladh ser flera problem med att musiklärarstudenter tror sig 
lösa problem genom att byta lärare, och menar att detta förstärker tendensen att 
idealisera den enskilde lärares förmåga att förlösa en begåvning man ser sig 
vara bärare av. 
 
Frånvaron av lärare är heller ingen garanti för studenternas självständighet. 
Jörgensen (2000) refererar till forskning om musiker och musikstuderandes 
lärande och till relationen mellan lärare och elev i en diskussion om vem som 
bär ansvaret för studentens lärande i den högre instrumentalutbildningen. 
Studenterna lär sig inte bara på lektionerna, utan det mesta sker utanför lektio-
nerna, i frånvaro av lärare, då studenterna övar. (Se också Karlsson, 2002.) Att 
lärare inte tar ansvaret för studenters övande, att de inte diskuterar övnings-
strategier med sina studenter och att lärarna inte delar med sig av sina erfaren-
heter leder paradoxalt nog till att studenterna förblir osjälvständiga, menar Jör-
gensen.  

 
I conclude that, whereas we might say that some teachers seem to be too dominating 
in lessons, thereby limiting the students’ opportunity to develop independence and 
to take responsibility in learning and to make musical desicions, the opposite is the 
case for practising behaviour. Here, paradoxically, the absence of a teacher´s influen-
ce, advice and discourse may limit the student´s development of independence and 
responsibility. The teacher´s traditional preoccupation with teaching, mostly neglec-
ting the practice activity of the students, obviously emphasies learning products over 
learning processes. (Jörgensen, 2000,  sid. 73 f.) 

 
Even Ruud och Bertil Sundin, två gamla radikaler inom den musikpedagogiska 
debatten, vill också värna värden som hör till en mer traditionell lärarroll. Ruud 
(1996) är i och för sig positiv till att musikbegreppet breddas genom att nya kul-
turer och andra konstarter släpps in i musikundervisningen. Men de värden 
och kunskaper som är kodade i den traditionella musikpedagogiken (hant-
verkskunnande, självdisciplin och övning) får inte överges, menar han, då de är 
nödvändiga ”for å utvikle individuell sjelvbestemmelse ”. Det behövs som kon-
trast till mål som självförverkligande (a. a. sid. 10).  
 
Bertil Sundin (1997) diskuterar musikpedagogens roll i det postmoderna sam-
hället. Liksom Ruud tycker Sundin att det är viktigt att pedagogen står upp för 
kvalitet och värden och inte bara anpassar sig till en värld där den ”kulturella 
bildningen har ersatts av underhållning” (a. a. sid. 53). Musikpedagogen måste 
lyssna på och lära av sina elever, men måste också stå för något själv, för att inte 
förlora sin autenticitet. I dagens skola ifrågasätts innehållet på musiklektioner-
na ständigt, liksom relationen mellan lärare och elever, och det gör värdefrågan 
mer aktuell än någonsin, menar Sundin 
 

Pedagogen kan inte bara åberopa auktoriteter utan måste vara med och skapa vär-
den utifrån sin egen övertygelse. Frågan om vad musikalisk kompetens består i är 
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inte längre något självklart utan ett val. Vilken musikalisk kompetens ska eleverna 
tillägna sig? (A. a. sid. 54.)  
 

Afroamerikansk musik i högre musikutbildning 
Afroamerikansk musik utgör enligt Nationalencyklopedin en gemensam be-
teckning på en mängd musikformer som uppkommit i Syd-, Mellan- och Nord-
amerika samt Västindien som en följd av att afrikaner fördes till dessa områden 
som slavar. Afrikanska musikkulturer blandades där med lokala musikformer, 
och i olika sociala och kulturella sammanhang har olika musikformer utvecklats 
som spritts över världen. Till afroamerikanska musikformer räknas exempelvis 
jazz och olika former av rock och pop, musikstilar som fått starkt genomslag 
under 1900-talet. 
 
En mängd populärmusikaliska former utvecklades i mötet mellan afroameri-
kansk och europeisk musik. Gemensamma drag som brukar nämnas är den 
jämna pulsen och mot den en rytmik med off-beat och synkoperingar samt im-
provisation. ”Stark varierande vokal- och instrumentalklang och en  
strävan att finna en individuell tonbildning finns i nästan all afro-europeisk 
musik.” (Sohlmans musiklexikon, art. ”Afro-amerikansk musik”, sid.  58.) 
 
Inom Sämus � den försöksverksamhet vid Göteborgs musikhögskola som på-
gick 1971-1978 � experimenterade man med nya arbetsformer och införande av 
nya genrer i musiklärarutbildningen som en direkt följd av 60-talets kulturde-
batt. Intentionerna i projektet fanns delvis formulerade i Omus, organisations-
kommittén för högre musikutbildning (1970-78). Man efter- 
strävade en större mångsidighet och en breddning av genrerna inom musik- 
utbildningarna. Ett behov fanns att utbilda pedagoger inom exempelvis impro-
visation Genom Omus-reformen tog staten slutligen ansvar för högre musikut-
bildning i afroamerikansk musiktradition. (Sundin, 1988; Olsson, 1993; Bladh, 
2002.) 
 
Vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH, startade en utbildning av 
musiker och pedagoger inom eftersatta musikgenrer 1977 som en direkt följd av 
principbetänkandet i Omus 1976 (Larsson, 2001). Carl-Axel Dominique, som 
var en av experterna i utredningen, blev ansvarig kursledare för kursen ”Mu-
sikpedagogisk utbildning med särskild inriktning på improvisation”. Målgrup-
pen var yrkesverksamma jazzmusiker utan högskoleutbildning. ”Dessa var ju i 
stort sätt självlärda och skulle nu drillas i musikteori, musik- 
metodik och musikpedagogik, för att sedan kunna ta hand om kommande ge-
nerationer.”(Larsson, 2001, sid. 11.) I denna första improvisationsutbildning vid 
KMH antogs sex musiker, alla var män och ingen var sångare.   
 
För en närmare presentation av hur utbildningen till improvisationspedagog 
vid KMH utvecklats under åren hänvisas till Tommy Larssons magisteruppsats 
(2001). Värt att notera är dock hur mansdominerad utbildningar inom afroame-
rikanska musikgenrer är på Kungliga musikhögskolan. Larsson har tittat på an-
tagningar till musikerutbildningar och instrumentlärarutbildningar inom dessa 
genrer och hur jämförelsevis sent kvinnor i någon större mängd finns represen-
terade på utbildningarna. ”Den första kvinnan antogs 1979 men det dröjde fram 
till 1985 innan den årliga antagningen av kvinnor översteg 1 student” (a. a. sid. 
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28). Dessutom är det påfallande hur sången dominerar på kvinnosidan. När 
Larsson mäter fördelningen av instrument bland kvinnliga studenter har hela 
82 procent antagits på sång (a. a. sid. 33).  
 
Beteckningen ”afroamerikansk musik” � ofta förkortat ”afro”- används fortfa-
rande på de flesta musikhögskolor i Sverige som en något luddig beteckning på 
en mängd musikstilar så som jazz, soul, gospel, pop, rock och latin. Begreppet 
gäller inte bara musik som spelas av afroamerikaner, utan får förstås som all 
musik som på något vis anknyter till afroamerikanska traditioner. 
 
I och med den nya musiklärarutbildningen finns nu större möjlighet för studen-
terna att välja inriktning genom flera valbara kurser inom musiklärarprogram-
men. Exempelvis är det möjligt att välja ”afrosång” som  
inriktning � de flesta musikhögskoleutbildningar har kvar denna beteckning. 
(Inom Malmö musikhögskola kan man dock söka till olika musiklärarutbild-
ningar, där rock och jazz representerar skilda huvudinriktningar.) Musiker och 
sångare med så kallad afroinriktning har mycket snabbt vuxit i antal på samtli-
ga musikutbildningar, och sångare är här  
en mycket stor grupp som fortfarande till övervägande del består av kvinnor. 
(En titt i musikhögskolornas matriklar bekräftar detta.) På Örebro musikhög-
skola har exempelvis ”afrosång” under flera år haft det största antalet sökande 
till ett enskilt instrument. Många väljer också denna inriktning inom musiklä-
rarprogrammen. Sångare med klassisk inriktning är också en stor grupp. I 
Stockholm och Malmö finns dessutom möjlighet att söka sång med folkmusika-
lisk inriktning. 

Genusskillnader 
Gustafsson och Sjögren (1999) diskuterar i artikeln ”Genus i jazzen” varför det 
finns så få kvinnliga instrumentalister och undersöker vad som uppfattas som 
specifikt kvinnliga respektive manliga drag hos jazzmusiker. Kvinnliga jazz-
musiker uppfattas som disciplinerade och ambitiösa men har ofta sämre själv-
förtroende än manliga musiker och har svårt att ta för sig. Manliga jazzmusiker 
har lättare att konkurrera, är självständigare och får mer positiv uppmärksam-
het. Dessa könsskillnader beror på uppfostran och socialisation, anser författar-
na, och dessutom att kvinnliga jazzmusiker saknat förebilder. Att så många 
kvinnor väljer att sjunga beror på sångens särställning i ensemblen, menar för-
fattarna. 
 

Till sin funktion är den helt en avskild del i förhållande till orkestern /bandet efter-
som den är baserad på en text. Dessutom bryter inte en sångerska mot några invan-
da mönster eller beteenden  -  mamma får gärna sjunga för sina pojkar. (A. a. sid. 27.)  

 
Genusskillnader kan också förstärkas av musikundervisningen i skolan. Karls-
son (2002) har i sin studie om musikundervisning på gymnasiernas estetiska 
program bland annat ur ett genusperspektiv studerat ungdomars genreintresse, 
instrumentval och val av kurser och inriktning. Sång och piano väljs till exem-
pelvis främst av flickor. Här framträder stora skillnader i musikkunskaper och 
musikkunnande som Karlsson finner är genusbundet, både under tiden före 
gymnasiet och under själva gymnasietiden. Även om genreintresset för exem-
pelvis rock och pop är lika stort hos pojkar och flickor är det betydligt fler poj-
kar som spelar i band och rockgrupper än flickor. Inom ämnet ensemble ham-
nar både pojkar och flickor ofta inom genrer som de inte är så intresserade av. 
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Det förefaller alltså vara så att förutfattade meningar  - rimligen hos musiklärarna -
om genreintresse leder till att pojkar leds in på pop/rock och jazz, och flickor på 
konst- eller folkmusik, således i högre grad än vad som föranleds av det genreintres-
se eleven har. Även det faktum att instrumentvalet blir starkare genusbundet under 
gymnasietiden i ämnet Ensemble än vad det var tidigare pekar på ett inflytande från 
skolan i riktning mot att förstärka genusstereotyper. ( A. a. sid. 132.) 
 

En tillbakablick 
Den afroamerikanska inriktningen inom svensk musikundervisning har en kort 
historia. Andra undervisningstraditioner har dominerat. Gehörsträning med 
notläsning, tonbildning och röstträning var centrala ämnen inom konservato-
rieutbildningen under 1900-talets början. Undervisningen i skolorna dominera-
des av sång, och det var först 1955 som musikämnet i skolan bytte namn från 
”sång” till ”musik”. Anna Bergström, och senare Hjalmar Torell, byggde upp 
en metodik för sång och gehörsträning inom konservatoriet i Stockholm och 
genom kravet att musiklärare som undervisade blivande lärare på seminarierna 
skulle ha utbildats vid KMA:s konservatorium spreds denna utbildningsideo-
logi och metodik till skollärarna. (Sundin, 1988; Gustafsson, 2000.) 
 
Sundin beskriver hur musiklärarna kämpade inom ett ämne med låg status. Till 
en början kunde musikämnet motiveras genom kopplingen till religion och pat-
riotism. Då dessa värden alltmer försvann blev följden att karaktärsdanande 
och tekniska aspekter betonades framför upplevelse och känsla i musikunder-
visningen, enligt Sundin. Dessutom var den klassiska västerländska musiken 
idealet, ända in på 1960-talet, och all annan musik värderades efter klassiska 
kriterier. 
 

Denna värdeskala var tydligast i den högre musikutbildningen Redan intagnings-
kraven gynnade en typ av begåvningar (de receptiva, reproduktivt skickliga) och 
missgynnade en annan (gehörsspelare och improvisatörer). Kritik och beröm från 
kollegor och överordnade bidrog till att vidmakthålla paradigmet. (A. a. sid. 50.) 

 
Under 1960-talet breddades musikundervisningens innehåll under inflytande 
av musikformer som jazz, pop, rock och folkmusik. Också influenser från re-
formpedagoger som Dalcroze och Suzuki och Orff bidrog till att en mer mång-
facetterad syn på musikundervisning fick fäste. Även experiment inom konst-
musiken påverkade musiken i klassrummen, med ljudkompositioner och fritt 
skapande. (Brändström &Wiklund, 1995.)  

 

Kroppsligheten i populärkulturen 
Motståndet var länge stort inom de etablerade musikutbildningarna att släppa 
in populärmusikaliska genrer. Philip Johnson ger i artikeln ”Black music, the 
arts and education” (1989 ) flera exempel på den fördomsfulla synen på svarta 
under 1900-talet. Enligt Johnson har detta färgat vad han kallar myten om 
masskulturens skadliga inverkan och det påverkar i sin tur det mottagande po-
pulärmusiken har fått inom de etablerade institutionerna. Det starka inflytande 
som kristendomen haft på västerländsk konstmusik har bidragit till dessa mu-
sikformers okroppslighet. Musikformer som jazz och rock har uppfattats som 
mer kroppsliga och därför utmanande. Denna sexuellt laddade kroppslighet 
har främst förknippats med svart musik, en syn som i grunden är rasistisk, en-
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ligt Johnson. Gustafsson (2000) för ett intressant resonemang om musikunder-
visningen som en kroppslig erfarenhet. Fostran av kroppen och en kroppens di-
sciplinering har enligt honom utgjort ett väsentligt inslag inom den svenska 
musikpedagogiken. Gustafsson ser också kyrkosången och körsångstraditionen 
i Sverige som en del i ett förnekande av kroppen och av individens underord-
nade under en harmonisk helhet, där ingen får sticka ut. Han utvecklar sina 
tankar om ”den musikpedagogiska kroppen” i en artikel i Nordisk musikpeda-
gogisk forskning 2001: 
 

Erfarenheter av musik, både som utövare och som lyssnare, inristas som spår i krop-
pen. Dessa spår märks som känslor, omedvetna rörelsemönster och andra reaktioner 
på klingande musik eller en notbild. Frågan är kanske rentav om formandet av den 
musikaliska kroppen varit minst lika viktigt som skapandet av smak och känsla. El-
ler mer egentligt, vägen till ‘inre’ musikalisk tillägnan går genom kroppen. Att till-
ägna sig vissa smakdispositioner och känsla för god musik har till stor del handlat 
om kroppens disciplinering. (A. a. sid. 95.) 

 
Också kroppsliga responser tar sig olika uttryck inom olika musikaliska tradi-
tioner. Publiken på en popkonsert förväntas exempelvis inte uppträda på sam-
ma sätt som åhörarna till en stråkkvartett. Det blir därmed lättare att förstå hur 
musikpedagoger som är fostrade inom en konstmusikalisk tradition får svårig-
heter att tillägna sig exempelvis populärmusik, enligt Gustafsson. ”Musikpeda-
gogernas kroppsliga dispositioner var illa avpassade för de regler som ställts 
upp inom den afroamerikanska populärmusikens sociala värld.” (Gustafsson, 
2000, sid. 91.)  
 

Sångtraditioner 
En sångare inom musiklärarutbildningen kan alltså i dag välja inriktning, mer 
eller mindre specificerat, också inom de olika musiklärarprogrammen. Beteck-
ningen på icke klassisk sång har länge inom musikhögskolorna lite missvisande 
kallats ”afrosång”. Som framgått ovan håller man på att överge denna beteck-
ning, men för enkelhetens skull använder jag ordet ”afrosång” som samlings-
namn för sång med anknytning till afroamerikanska musikgenrer såsom jazz, 
blues, pop och rock. 
 
Afrosångare har på musikhögskolorna fått förhålla sig till två traditioner: Dels 
har de hört samman med en ”afroinstitution” som har dominerats av manliga 
jazzinstrumentalister. Dels har de fått förhålla sig till en klassisk sångtradition 
med en lång pedagogisk erfarenhet baserad på den västerländska konstmusi-
kens ideal.  
 
Jag vill här kortfattat granska olika sångtraditioners innehåll och betydelse, 
både inom och utom musikutbildningarna. Vilka traditioner och röstliga ideal 
har förmedlats inom musiken i skolan och inom högre musikutbildning? Vad 
kännetecknar den afroamerikanska sångtraditionen? Vad betyder röstforsk-
ningen för formandet av afrosångpedagogiken? I min granskning tar jag också 
hjälp av läromedel i afroamerikansk sång 

Klassisk sångpedagogik  
Den västerländska klassiska sångtraditionen utvecklades redan under 1500- och 
1600-talet, då viktiga sångsamlingar utgavs och då även mer betydande anato-
miska studier av röstorganen började förekomma. Kraven på sångare ökade 
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under 1700-talet med dess bel-canto-tradition (främst utvecklad av kastratsång-
are) och röstliga ekvilibrism. Under 1800-talet krävde operakonsten och växan-
de orkestrar en väl utvecklad teknik hos sångarna, då rösten måste kunna höras 
genom orkestern. Mycket av dagens klassiska sångpedagogik utvecklades un-
der denna tid. (Sohlmans musiklexikon, band 5, art. ”Sångpedagogik”.) 
 
Även om det inom den klassiska sångtraditionen naturligtvis finns olika stil-
ideal för olika epoker, olika skolor och olika syn på hur man bäst uppnår upp-
ställda mål, finns det ändå i grunden en formulerad estetik med gemensamma 
drag som formats av århundraden av undervisning. 
 
Susanna Eken beskriver i ”Den mennesklige stemme” (1998) den klassiska 
sången som en kulturprodukt med bestämda estetiska normer som utvecklats 
under de senaste 300-400 åren och som ställer specifika krav på rösten. 
 

Blandt andet fordrer vi, at stemmen skal have en funktionel egalitet og vaere uden 
registerknaek, selvom det absolut ikke er stemmens grundnatur /.../ registerudjaev-
ningen og registersmidigheden er den klassiske musiks saerkende, og den indarbej-
des i sangstemmen ved langvarig og vedvarende övelse.  (A. a.  sid.  41.) 

 
Eken nämner också den klassiska fraseringen, som kräver att man kan sjunga 
legato oavsett tempo, samt bemästrandet av dynamik och staccato som utmär-
kande för den klassiska sångträningen. 
  
I Sverige inrättades den första tjänsten i ämnet Skolsång 1903 vid Kungliga mu-
sikaliska akademiens konservatorium. Anna Bergström tillträdde tjänsten och 
utvecklade där en systematiserad sångmetodik grundad på progressionstan-
ken. Hon stannade vid konservatoriet till 1920, men återkom några gånger som 
vikarie. Gustafsson beskriver i sin avhandling Anna Bergström som en mycket 
inflytelserik och stark pedagog som verkade för att reformera musiklärarut-
bildningen. Bergström kom också under senare år att utveckla och värna ämnet 
röstvård. För henne var kroppskontrollen, med den rätta hållningen, korrekt 
andning med mera ”ett oundgängligt inslag i strävan att lära ut sång och sång-
teknik.” (Gustafsson, 2000, sid. 286.) Röstvård handlade inte bara om hur rösten 
lät utan det gällde också att tillgodogöra sig goda vanor, där kroppen under-
ordnades viljan. 

 

Madeleine Uggla och SMI  
Madeleine Uggla var en av initiativtagarna till Stockholms musikpedagogiska 
institut, SMI, som startat 1960 i opposition till Kungliga musikhögskolan. Hon 
var också en av de pedagogiska experterna som deltog i Omus-utredningen. På 
SMI bröt man med de traditionella undervisningsformerna. Där förordades 
gruppundervisning och man önskade anpassa innehållet i undervisningen till 
tidens krav, bland annat genom ett annat innehåll i undervisningen och med 
betoning på det pedagogiska och metodiska. Uggla var också mycket kritisk till 
den traditionella sångundervisningen (Gustafsson, 2000). 
 
I ”Sångrösten som huvudinstrument” (1976) jämför Ulla Moberg och Madeleine 
Uggla sångpedagogen förr och nu. Forna tiders sångpedagoger var inriktade på 
elever som ansågs begåvade nog att kunna bli sångare, menar författarna, me-
dan dagens sångpedagoger vänder sig till alla som vill sjunga,  professionella så 
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väl som fritidssångare, och även tränar människor som har sång inom yrket, till 
exempel lärare och präster. En bra sångpedagog måste därför, enligt författar-
na, vara öppen och nyfiken och vara beredd att ompröva sina värderingar. De 
måste också kunna arbeta med alla kategorier av vokalmusik � även visor, pop 
och jazz, anser författarna.  
 

En sångpedagog av i dag skall kunna ge eleverna en allsidig musikalisk träning med 
rösten som det viktigaste uttrycksmedlet. Man kan också uttrycka det så att sångpe-
dagogen är musikpedagog med rösten som huvudinstrument. (Moberg & Uggla, 
1976, sid. 44.) 

 
Moberg och Uggla förordar lekfullhet, nyskapande och kreativitet i sång- 
undervisningen, bland annat genom olika improvisationsövningar i grupp. De 
är dock försiktiga att själva ge anvisningar om hur undervisning i pop och jazz 
ska utföras, något de uppenbarligen saknar kunskap om själva. Några afro-
sångpedagoger fanns överhuvudtaget inte på sjuttiotalet, och Mobergs och  
Ugglas uppmaningar är för sin tid radikala. Kanske kan man ändå i följande 
uppmaning ana en syn på att afrogenrerna är lättare att undervisa i, så att vem 
som helst med lite kännedom kan bli lärare: ”Be dem i gruppen som kan nån-
ting om detta att leda sådana övningar. Finns ingen inom gruppen, bjud in nå-
gon utifrån.” (A. a. sid. 54.) 

 

Afrosång 
Under beteckningen ”afroamerikansk sång” återfinns en mängd vokala uttryck 
knutna till olika genrer och den mängd stilar som vuxit fram inom populärkul-
turen. Grunden till många vokala stildrag återfinns i blues, spiritual och gospel, 
men dessa har utvecklats åt olika håll. Inom det fält som kallas afroamerikansk 
sång ryms jazzsångare och soulsångare, popsångare och rocksångare inom di-
verse stilar, dessutom latinamerikanska sångstilar med mera. Många sångare 
inom dessa stilar skulle inte tycka att de hade särskilt mycket gemensamt.  
 
Som tidigare framgått används förkortningen ”afro” på musikhögskolorna. Vad 
som hör till afrosångpedagogens arbetsfält är föremål för ständig diskussion. 
Vissa afrosångpedagoger arbetar inom en mängd stilar, också musikal kan ingå. 
Andra specialiserar sig, exempelvis på improvisation. 
 
Vad som skiljer och förenar olika sångtraditioner är en mycket stor fråga att ut-
reda, och den föranleder ofta debatter mellan sångpedagoger. En av mina frå-
gor till de intervjuade handlar också om att definiera likheter och olikheter mel-
lan sångtraditionerna. I förenklad form vill jag också själv försöka ringa in någ-
ra stildrag inom den afroamerikanska sången, såsom de till exempel kommer 
till uttryck i läromedel, och hur den skiljer sig från den klassiska sångtraditio-
nen.  
 
I jämförelse mellan afroamerikansk sång och den västerländska klassiska sång-
en framträder många skillnader. I klassisk sång utvecklar man huvudklangen, 
och söker göra tonen tät och bärig genom att förstärka röstens övertoner. Ge-
nom egalisering söker man utjämna klangen och göra den likformig i olika re-
gister. Skarvar eller registerbrott är inom många populärmusikaliska sångsätt 
ett stilmedel. Tonen kan också vara otät och läckig, något som man vill arbeta 
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bort inom klassisk sång. Även intonation och attacker inom afroamerikanska 
sångstilar skiljer sig från de klassiska idealen. 
 
Inom afroamerikanska sångstilar används till skillnad från skolade sångsätt vad 
som kallas en talnära röstanvändning och den så kallade bröströsten används 
även i högre register. Användandet av mikrofon har möjliggjort att även en li-
ten röst och små nyanser når ut till lyssnaren och har bäddat för intima sångsätt 
där texttolkningen står i förgrunden. Mikrofonen och en utvecklad ljudteknik 
har blivit ett instrument som sångaren kan utnyttja på många sätt. Rytmiken 
och sångarens förhållandet till kompet och till ”svänget” inom olika musikstilar 
är viktigt, liksom olika former av improvisation. 
 
En viktig skillnad finns också förhållandet till papperet (det vill säga noterna) 
och i troheten mot kompositionen. Afroamerikansk sång har i huvudsak varit 
gehörstraderad och har också i detta avseende utvecklat idiom som skiljer sig 
från den klassiska tradition som dominerat konservatorieutbildningen. För till 
exempel en jazzsångare är den personliga tolkningen av en sång det primära, 
och konsten ligger i den individuella fraseringen och rytmiseringen och i hur 
man varierar en melodi utifrån text och harmonik. (Jmf Lilliestam, 1995.) 
 
Henry Pleasants (1974) jämför populärsångarens idiom med klassisk italiensk 
sångkonst från 1600- och 1700-talet och finner många likheter. Den frihet som 
populärsångaren har � och tar sig � gentemot kompositionen genom improvi-
sationer, vokala utsmyckningar och rytmiska variationer utifrån texten är ex-
empel på förenande drag. Detta försvann från den klassiska sångkonsten under 
1800-talet, då kravet på att reproducera kompositörers verk kom i förgrunden.  
 

What is astonishing about the evocation of a bygone era in the art of the American 
popular singers is not that the objectives, the devices and the criteria are similar - ex-
cepting the trill, which the popular singers do not use - but they are identical. It is as-
tonishing because, as used by the popular singer, they neither represent, nor are they 
derived from, any historical continuity. (Pleasants, 1974, sid.  35. Jmf Sundin, 1997, 
sid. 59.) 

Sound 
Som framgått ovan är det individuella uttrycket, det egna ”soundet”, något 
som ses som en gemensam nämnare för afroamerikanska musikformer. Olika 
tonideal förknippas ändå med olika stilar. Så här kan detta beskrivas i ett läro-
medel för afrosångare: 
 

Som exempel kan nämnas att soul använder sig mycket av wail och ett relativt ut-
studerat vibrato, rock föredrar oftast en energisk ton med mycket röst, jazzsångare 
sjunger lite mjukare med ett mindre vibrato medan musikal föredrar ett mera ”sko-
lat” sångsätt. Detta är grova generaliseringar /.../ Viktigast av allt är att du speglar 
din personlighet genom din sång, oavsett soundideal. (”Vokalist. Instruktionshäfte 
för sångare”, Zangger-Borch, 1994, sid. 9.) 

 
Le Roi Jones understryker i boken ”Bluespeople” (1963/1974) hur vitt skilda 
västerländsk kultur och afrikansk kultur är, och de har historiskt sett haft skilda 
avsikter. Afrikansk musik är i grunden funktionell musik medan så kallad seri-
ös musik i västerlandet varit konstmusik. Att jämföra en bluessångare med ex-
empelvis en Wagnertenor blir därför missvisande, anser Jones, då de vuxit fram 
ur vitt skilda kulturer. Ändå har svarta sångare ofta kritiserats utifrån väster-
ländska kriterier.  
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Den ”hesa, gälla” röstkaraktären hos afrikanska sångare eller deras kulturella av-
komma, bluessångarna, tillskrivs följaktligen deras brist på korrekt sångutbildning, 
när den i stället är ett uttryck för en medveten önskan, som bestämts av deras egna 
kulturer, att åstadkomma en föreskriven och avgjort avsiktlig effekt. /.../ Den väs-
terländska uppfattningen om röstens skolning är främmande för afrikansk eller afro-
amerikansk musik. (Jones, 1974, sid. 37 f .)  

 
I boken ”Sing it” (1995) som lär ut afroamerikanska sångstilar beskriver Cull-
berg och Sjögren ”sound” inom jazz, pop och rock. Det är enligt författarna en 
”vulgäruppfattning” att sångare inom dessa stilar alltid sjunger hest. Ray Char-
les får här stå som ett exempel på en sångare med en bra och hållbar teknik som 
medvetet utnyttjar olika vokala uttryck, och hans ”sound” beskrivs med hjälp 
av sångtekniska termer men utifrån en annan estetik än den klassiska.  
 

En bra sångare, som Ray Charles, sjunger både tätt och otätt, beroende på vad han 
vill uttrycka. Det är heller inte heller skadligt för rösten att sjunga med läckage, men 
det kräver teknik! Just Ray Charles är ett utmärkt exempel - en bra bit över sextio är 
han fortfarande en lysande sångare. (Cullberg & Sjögren, 1995, sid. 6.) 

 

Den rätta känslan 
Numera kan man alltså skola sig inom afroamerikansk sångtradition, och under 
90-talet har det kommit flera läroböcker för afrosångare med en mer utvecklad 
syn på de kunskaper en afrosångare behöver bemästra än den som förmedlades 
av Moberg och Uggla på sjuttiotalet. 
 
En skepsis till undervisning inom afroamerikanska musikgenrer och en rädsla 
att det ”naturliga” och personliga uttrycket försvinner av för mycket träning 
och teknisk drill finns dock hos många sångare, något som lärare inom ”afro”-
facket är väl medvetna om. (Se också Lilliestam, 1995; Green, 2000.) 
 
I ”The rock-n-roll singer´s survival manual” (1990) kallar sig författaren Max 
Baxter för ”vocal therapist” i stället för ”teacher” för att inte skrämma bort folk. 
”Usually ‘teacher’ scares people off because it reminds them of school” (sid 47). 
Baxter beskriver också sin syn på rocksångarens personlighet och identitet i 
förhållande till lärosituationen. Bristande teknik kan enligt honom hindra den 
äkta personligheten att träda fram. 
 

The biggest concern with rocksingers is that they´ll lose there ”attitude” and sound 
too polished. The identity of the singer is the element that the listener relates to most, 
and what builds a career. No teacher or trainer can give you an attitude, or for that 
matter, take one away /.../ The question I ask is, ”Do you feel a lack of vocal ability 
holding back your personality?” If you´re busy trying to get your voice just to beha-
ve, you´re not letting the listener know who you are. (A. a. sid. 46.)  

 
Brolinson och Larsen (1990) ställer sig skeptiska till att exempelvis soulsångare 
alltid ger uttryck för äkta känslor. Betydelsen av känslouttrycken inom blues 
och gospel förskjuts, menar författarna, när de inkorporeras i rockmusiken. 
Inom alla stilar inom populärmusik finns kommersiella och showmässiga drag, 
och soulsångare utvecklar vissa manér för att medvetet förstärka det emotionel-
la uttrycket. 
  

Vi har bl a argumenterat för att gestaltningen - åtminstone soulmusikens vokala ut-
tryck - tangerar vad vi kallat ”posering”. Härmed avses att den affektiva föredrag-
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ningen med all dess intensitet hos soulsångaren inte alltid bör ses som ett känslo-
mässigt återgivande av den autonoma textens innehåll. Det är i stället affekter som 
med näring ur texten avsiktligt går utanför densamma och kanske  t o m medvetet 
distanserar sig från den. Vi vill inte heller tolka den vokala gestaltningen som en 
”äkta” återspegling av artistens känslor så som det ofta romantiskt görs i journalisti-
ken. (A. a. sid. 246 f.) 

Den rätta tekniken 
Arbetet med den egna rösten kan vara en känslomässig resa där självbilden 
rubbas, något jag undersökt i en tidigare uppsats (Hellström, 2001). Studenter 
på högskolan såväl som sångelever i allmänhet bär också med sig uppfattningar 
om hur de vill låta utifrån förebilder och den musik de gillar. Många sångelever 
inom exempelvis kulturskolorna vill gärna ha hjälp med att kunna låta som sina 
idoler, och en sångpedagog förväntas numera behärska en mängd stilar och 
tekniker. 
  
Genom historien har sångpedagoger och olika sångskolor format ”sina” elever, 
främst genom imitation och förebildande. Mer eller mindre beprövade metoder 
beträffande andning, stödfunktioner och tonbildning har förts vidare. Kunskap 
grundad på praktiska erfarenheter har varit gällande. ( Moberg & Uggla, 1976; 
Bladh, 2002.)  
 
Genom den röstforskning som bl a bedrivs av Johan Sundberg vid Stockholms 
tekniska högskola söker man nu förklara olika röstliga fenomen genom att fil-
ma stämbanden då de arbetar och mäta flöde och tryck. I ett försök att beskriva 
hur röstkällan förändras inom olika sångstilar med avseende på fonation, flöde 
och pressfaktor har Sundberg tillsammans med Margaretha Thalén bland annat 
utfört mätningar av hur samma sångerska sjungit i vad som i artikeln kallas 
klassisk, blues, pop och jazz. (Se Log. Phon Vocal, 2001.) 
 
Att på så vis kategorisera genrer utanför sitt musikaliska sammanhang och ut-
ifrån rent tekniska aspekter bäddar lätt för generaliseringar. Författarna  
exemplifierar vad som exempelvis avses med ”jazzstil” genom att hänvisa till i 
mitt tycke två vitt skilda sångerskor inom jazzhistorien, med helt olika vokala 
uttryck: Billie Holiday och Sarah Vaughan. Men i experimentet blir ”jazzstil” 
reducerat till ett antal toner sjunget av en enda sångerska på en och samma sta-
velse. Författarna är dock medvetna om experimentets begränsningar, men me-
nar att syftet är att hjälpa sångpedagogerna. 
 

Our approach seems relevant to vocal pedagogy. In the singing teacher´s studio, the 
task is to find the way to healthy voice use for a particular style of singing within 
his/her phonatory range. The description of the similarities of the different styles 
with phonatory modes should be helpful in that situation. For example, it may be re-
levant that a typical Blues style is not as hyperfunctional as pressed phonation; 
pressed phonation is generally considered harmful to the voice. (A. a. sid. 91.) 

 
Ett syfte med röstforskning är alltså att hjälpa sångpedagoger att definiera vad 
som är hälsosamt för rösten genom att man med hjälp av ny teknik faktiskt ser 
hur stämbanden arbetar. Det har också varit till hjälp för att slå hål på myter om 
hälsofarliga sångsätt och enligt flera pedagoger bidragit till att man fått en ef-
fektivare träning för sångare. 
 

New research has eliminated many misconceptions about the traditional singing 
technique, and thereby many months of ‘wasted´ training based on anatomically un-
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substantiated ‘guesses’ can be avoided. These ‘guesses’ have a lot to answer for in 
terms of destroyd voices and ruined careers. The technical sid. e of singing tuition 
will allways be more efficient, when the singer knows what is happening in the body 
while singing. (Sadolin, 1996, sid. 46.) 

 
Catherine Sadolin, som citeras ovan, är ett exempel på en sångpedagog som lär 
ut tekniker för all sorts sång, från klassikt till hårdrock. Sångaren kan så att säga 
välja hur han eller hon vill låta, och pedagogen bistår med en hälsosam teknik.  
 

The new research also includes healthy ways of producing ‘rough’ vocal effects, like 
growls, screams, various distortions, breaks, rough onsets and breathy  sounds (a. a. 
sid. 44). 

 
Även om Sadolin understryker vikten av att det är känslan och uttrycket som är 
det viktiga står tekniken i förgrunden. På så vis kan Sadolin sägas representera 
en pedagogik som betonar färdighetsträning, alltså i linje med konservatorie-
traditionen. (Se också Olsson, 1993.) Att lära ut dessa tekniker på ett hälsosamt 
vis svarar mot ett behov hos många sångare som annars inte klarar att behålla 
en frisk röst under tuffa turnéer och genom ökande krav från musikbranchen, 
menar Sadolin. 
 
Ovanstående exempel visar ändå hur en traditionell sångpedagogik med sång-
teknik som grundstenen i pedagogiken lever kvar oavsett genrer, och att debat-
ten fortsätter om vad som är de rätta metoderna. Även då sångpedagoger un-
dervisar i nya genrer dominerar färdighetsträning stöpta i gamla former. I un-
dervisningsmaterial som behandlar populärmusikaliska sångstilar presenteras 
sångövningar med ett delvis nytt innehåll, men man behåller exempelvis pro-
gressionen. Det ska dock tilläggas att flera av dessa sångböcker har medföljan-
de kompskivor, och att de i sina instruktioner på många sätt också skiljer sig 
från klassisk sångträning.  
    
En god sångteknik grundad på vetenskapliga undersökningar kanske ändå får 
tjäna som legitimering för afrosångpedagoger inom musikutbildningarna. Det 
är inte farligt att sjunga ”afro”! Afroamerikanska genrer tvättas liksom rena för 
att passa in, och blir lika hälsosamma och disciplinerade som gamla tiders röst-
vård. (Jmf Gustafsson, 2000 & 2001.)  
 
Den röstvårdande uppgiften framhålls dock av många som det viktigaste i ar-
betet för alla pedagoger på musiklärarutbildningen. Även om alla på musiklä-
rarutbildningen har röstträning på schemat, behöver många studenter indivi-
duell träning. De ska i framtiden tjäna som röstliga förebilder för ungdomar i 
skolorna och de måste ha röster som ska hålla ett helt yrkesliv. (Brändström, 
1997; Bladh 2002.)   
 

Resultat 
Resultatdelen inleds med ett återgivande av referaten av intervjuerna med först 
de två representanterna för de äldre deltagarna, här kallade Lena och Karin, 
följt av referaten av de yngre deltagarna i undersökningen, här kallade Agneta 
och Hanna. I referaten har jag så långt det är möjligt sökt följa en kronologi i 
återgivandet av de fyra intervjuerna. De frågor jag ställt till de intervjuade som 
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ligger utanför berättelsen om själva bildningsgången avslutar varje referat, och 
jag har då markerat mina frågor med kursiv stil.  
 
Därefter följer en analys med återkommande sammanfattningar och tolkningar. 
Resultatdelen avslutas med en diskussion, där mina resultat också jämförs med 
tidigare forskning.  
 

Intervju med ”Lena” 
Presentation 
Lena är född i mitten av 1950-talet och arbetar sedan nittiotalets början som af-
rosånglärare vid en musikhögskola. Där har hon enskild sångundervisning, af-
rosångmetodik, ensemble för afrosångare på instrumentalensemble-
utbildningar (numera B-nivå) samt sång i grupp. Sedan slutat av åttiotalet har 
Lena också anställning som sånglärare på en utbildning för skådespelare. 
 
Lena är också aktiv sångerska och arbetar även som sånglärare i andra sam-
manhang, så som vidareutbildningar av sångpedagoger, med sångimprovisa-
tion, med enskilda studenter från andra musikhögskolor och med privata ele-
ver. 
 
Intervjun äger rum i Lenas arbetsrum. 

 

Hemmiljö och musikerfarenheter under uppväxtåren 
Lena är barn till lärare och kommer från ett musikaliskt hem i ett mindre sam-
hälle där bägge föräldrarna spelade och sjöng. Hennes morfar var kantor och 
uppväxten präglades av mycket musik, särskilt körsång. Lena beskriver det 
som att hon alltid älskat att sjunga, och att hon redan som åttaåring visste att 
hon ville bli sångerska. 
 
Med föräldrarna sjöng Lena från tolv års ålder i ortens kyrkokör och med sin 
pappa sjöng och spelade hon visor. Som fjortonåring kompade hon honom på 
gitarr på ett ålderdomshem. Det var det första uppträdandet. Pappans sång har 
alltid varit en inspirationskälla. 
 
”För han är så naturlig. Han bara öppnar munnen, inga lektioner, ingenting � 
bara öppnar munnen.”  
 
Lena berättar om sin första sånglektion för en ”sångtant” i den närmaste lilla 
staden. Då var hon i de yngre tonåren. Det blev en krock redan vid första mötet, 
då Lena tagit med sig gitarren och sjöng en älsklingslåt: ”Cecilia Lind”. Sånglä-
rarens anmärkande kommentar siktade direkt in sig på Lenas idol vid den tiden 
då hon sa : ”Inte vill du väl låta som Lil Lindfors?!” Men det var ju precis vad 
Lena då ville! Då sångläraren sedan föreslog att Lena i läxa skulle få ”Fjorton år 
tror jag visst att jag var” blev det bara en sånglektion till. Lena säger att bristen 
på respekt från sånglärarens sid. a inte påverkade henne speciellt. ”Jag har all-
tid haft något slags självförtroende när det gällde sång, så jag brydde mig fak-
tiskt inte.” 
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Lena började spela klassisk gitarr för en yngre manlig lärare i stället och bildade 
så småningom ett band med honom. Repertoaren var jazzbetonad med ”Glenn 
Miller och sånt”.  
 
Lena beskriver musiklärarna i skolan som konstiga personer och dåliga lärare. 
Andra personer och händelser blev viktigare för den musikaliska utvecklingen, 
så som ett konfirmationsläger med en musikalisk präst. Där fick hon spela 
mycket gitarr och växte av att användas som musiker. Också på gymnasiet be-
skriver Lena att hon ofta fick kompa på musiklektionerna då hon enligt egen 
utsago var bättre än lärarna som spelade rätt yxigt. Överhuvudtaget har Lena 
alltid fått höra � och känt � att det svänger om henne. ”Min pappa sa en gång 
att redan när du sjöng blinka lilla stjärna så var det nån sorts sväng.”  
 
Också musiklyssnandet nämner Lena som en viktig del i sin musikaliska fost-
ran. Lil Lindfors var, som nämnts, en tidig idol som väckte drömmarna om att 
själv bli sångsolist. Pappan lyssnade på artister som Josh White och Harry Bela-
fonte. Men särskilt viktigt var den första Beatlesskivan � ”Rubber Soul” (1966). 
Förutom skivan fick Lena också en bok med ackord till så att hon själv kunde 
sjunga och spela låtarna. ”Allt var ungefär samtidigt: jazzen och visorna och 
Beatles.”  
 
Lena fortsatte också att sjunga kör tillsammans med föräldrarna, nu som sopran 
i Oratoriekören. Körledaren var en duktig musiker och hon hade stort förtroen-
de för honom. Han kunde själv sjunga i alla fyra stämmorna, vilket imponerade 
på Lena, men han förmedlade inte några sångtekniska kunskaper. Det var ge-
nom musiken som Lena själv fann en sorts sångteknik. Musiken de sjöng var 
härlig, som exempelvis  Bachs ”Johannespassionen”. Lena beskriver hur hon för 
första gången reflekterade över och kom till insikter om en naturlig andning 
och avslappning i sången då hon själv övade de långa fraserna � en kunskap 
som hon fortfarande använder sig av. 
  
”Det är så underbar musik och jag tror att jag grundlade någon slags sångtek-
nik där av bara farten, för det var lite för svårt för mig egentligen. Sådana där 
långa sångräkor. Men efter att ha sjungit det tillräckligt många gånger så föll 
det sig naturligt � troligen för att det är så bra skrivet � var jag skulle andas 
och hur jag skulle få till det /.../ Det är lite grann som jag fortfarande jobbar när 
jag sjunger. Det är ingen som har sagt det åt mig, men om jag slappnar av och 
förstår musiken så kommer det, då kan kroppen! Det låter flummigt /.../ men 
man får till saker och ting om man är avspänd. ” 
 

Gymnasieår och yrkeserfarenheter 
Lena gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Någon estetisk linje fanns inte i 
den lilla stad där hon nu bodde, och hon hade heller ingen tanke på att bli mu-
siker då. Efter gymnasiet reste hon till Frankrike och jobbade som aupair i Paris. 
Där kände hon sig ensam och ledsen. Gitarrspelet och sjungandet fungerade då 
som en tröst. 
 
”Då upptäckte jag att jag mådde bättre när jag tog fram gitarren och sjöng! 
Numera vet jag ju att det är så, men då kom det som nått märkligt för mig.” 
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Lena ringde sin mamma från Frankrike och bad henne att anmäla henne till en 
kurs i teater eller musik eller något ”vadsomhelst” i Sverige, för hon ville ”få 
hålla på med något annat än att snyta snoriga ungar och gå i skolan, jag orkade 
inte det mer”. Hon sökte bland annat till en kurs som hette ”Liedsång”, utan att 
veta vad det betydde mer än att det handlade om solosång. 
 
”Det är väl något för mig, tänkte jag och gick dit och sökte. Men där blev jag 
bemött som om jag vore dum i huvudet!” 
 
Lena hamnade i stället på en sorts teaterkurs ledd av en sångare och skådespe-
lare. På teatern fanns ett piano där hon i pauserna satt och sjöng och spelade. 
Lena blev sedan engagerad som spelande och sjungande skådespelerska i en fö-
reställning med teaterledaren och ytterligare en kille. De turnerade i tre år med 
ett Bellmanprogram, där Lena spelade Ulla Winbladh. På den tiden var Teater-
centrum en aktiv organisation och det var lätt att få spelningar. Gruppen spela-
de på småställen, bygdegårdar och teatrar i hela landet. 
 
Denna tid blev en skola för Lena på många sätt. I den lilla teatergruppen blev 
hon en mångsysslare som både fick köra bilen och sy kläder. Men framför allt 
var Lena den som hade mest musikaliska kunskaper och det var hon som utar-
betade sångarrangemangen och som lärde ut stämmorna. Hon beskriver hur 
hon utarbetade stämmorna gehörsmässigt med hjälp av bandspelare för att se-
dan skriva ned dem på noter. Notkunskapen hade hon fått via den klassiska gi-
tarren och körsjungandet. Detta sätt att arbeta använder hon fortfarande, säger 
hon. Hon fick också pedagogiska erfarenheter via praktiken, och lärde sig till 
exempel att ändra i arrangemang direkt när hon märkte att något inte fungera-
de. Det är också något hon gör än i dag. 
 

Afrosångutbildning och jazzkurs 
Vid sjuttiotalets slut, då hon slutat i teatergruppen, sökte Lena till en musikpe-
dagogutbildning, utan någon egentlig tanke på att bli musiklärare. Hon sökte 
både på gitarr och sång och kom in på bägge, trots att hon var väldigt nervös 
vid provtillfällena. De lärare som lyssnade på Lenas sångprov föreslog att hon 
skulle gå en nystartad utbildning i jazz- och bluessång. Kursen var en så kallad 
cirkelledarutbildning och en sorts förberedande nivå för sångpedagogutbild-
ningen. Själv var hon vid denna tid inte så medveten om vad som fanns av oli-
ka sångutbildningar, men ville gärna gå den rekommenderade jazz- och blues-
kursen.  
 
Undervisningen bedrevs i en grupp som bestod av sex sju personer som alla var 
ganska drivna sångare med egna idéer, enligt Lena. Läraren prövade nya grepp 
och var en pionjär inom detta område. Upplägget på kursen var bra, tycker 
Lena. Man gick igenom repertoar från olika tider och lyssnade mycket. 
 
”Jag hade inte lyssnat så medvetet. Hon fick mig att tänka som en sångmänni-
ska, inte bara en görare utan också reflekterare.” 
 
Eleverna sjöng för varandra och fick kommentarer om sitt sjungande av läraren, 
man arbetade mycket med interpretation och gjorde sångtekniska övningar. Det 
var första gången Lena lärde sig sångteknik av någon annan. Hon beskriver det 
som en grundläggande sångteknik blandat med lite klassiska övningar. Lena 
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ger utbildningen både ros och ris. Gruppens medlemmar var ibland svåra att 
tas med, det var alltför mycket psykologiserande och tårar. Dessutom var hon 
inte van att bli bedömd och tyckte att det var väldigt jobbigt. Hon tror att detta 
kanske bidrog till hon inte alltid litade på lärarens musikaliska omdöme.  
 
Via kontakter fick Lena reda på en jazzkurs som hölls på somrarna. Denna kurs 
betydde mycket för henne. Lärarna var jazzmusiker (det fanns ingen sånglära-
re) och hon lärde sig en massa repertoar. Detta blev till stor del hennes utbild-
ning i jazzmusik. 
 
”Musikerna satt med mig hela nätterna och lärde mig låtar bara, rakt av, och 
hur man skulle tänka � det var ju dom som har lärt mig det !” 
 
Däremot var det sångläraren på jazz- och blueskursen som lärde Lena vikten av 
att få sjunga i en för henne bra tonart, något som musikerna på jazzkursen inte 
brytt sig om ifall inte Lena, backad av kunskapen från sin sånglärare, själv sagt 
ifrån. 
 

Högre musikutbildning 
Efter ett år sökte Lena in på den ”vanliga” pedagogutbildningen som var klas-
siskt inriktad. Lena var nyfiken och tyckte att det var roligt att ta klassiska lek-
tioner och hon fick hjälp henne sångtekniskt av den klassiska läraren, som hade 
”bättre tekniska verktyg” än läraren på jazz- och blueskursen. Det egna sjung-
andet inom andra genrer kunde Lena nu hålla på med själv, på så vis fick hon 
ha sin estetik ifred.  
 
Lena fick fina slutbetyg i sång och sångmetodik. Ändå fanns det på skolans en 
attityd, enligt Lena, att sångerskor som inte var klassiska inte var riktiga sång-
erskor. Hon berättar om en skolkamrat som hon beskriver som en väldigt duk-
tig och kompetent dansbandssångerska. 
 
”Hon blev fruktansvärt sårad över att de klassiska sånglärarna hade tyckt att 
det var så fantastiskt att denna kvinna kunde sjunga i olika taktarter. Och då 
slog det ner som en bomb: Dom tror inte att vi kan nått!” 
 
Även om man på skolan uppmuntrade genrebredd och var tidiga med utbild-
ningar inom jazz och blues fanns en brist på respekt för sångare från andra gen-
re, enligt Lena. Hon blev själv presenterad som ”vår egen lilla schlagersångers-
ka” av en av huvudlärarna, vilket kändes förnedrande!  
 
Lena nämner också andra sång- och röstpedagoger, både klassiska pedagoger 
och lärare från teaterhållet, som hon mött och sökt upp under sitt yrkesliv och 
som betytt mycket. 

Undervisningserfarenheter 
Redan under sin utbildning började Lena arbeta som lärare på skolan. Ämnet 
var ”brukssång”, det vill säga sångundervisning för dem som gick på instru-
mentutbildningar. Detta jobb fick hon via läraren i jazz- och bluessång som bad 
Lena att hjälpa till. Då läraren sedan blev barnledig fick Lena också ta över 
hennes arbete på sånglinjen, ”kanske lite för tidigt”. Lena undervisade i jazz 
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och blues-sång och grundläggande sångmetodik. Hon blev kvar länge på sko-
lan, i över tio år.  
 
Lena prövade sig fram utifrån egna musikaliska erfarenheter och med hjälp av 
de kunskaper hon fått under sin egen utbildning. ”Jag gick på feeling.” Att un-
dervisa i metodik var jobbigt, hon kände sig för oerfaren och visste inte riktigt 
vad hon skulle göra. Men sångundervisningen var rolig. Den bedrevs i grupp 
och hennes elever fick sjunga från en bred repertoar av visor, jazz- och poplåtar. 
Lena vände sig tidigt mot skolans idé om ”modellsånger” � alltså en given re-
pertoar som skulle gås igenom. Hon lät sina elever själva välja material, och 
även ovana sångare � exempelvis sådana som gick på pianopedagogen eller 
blåsarutbildningar � fick för henne sjunga svåra låtar om de ville. Då lärde de 
sig mycket mer tyckte Lena. 

Om olika sångtraditioner 
Jag frågar om Lena anser vara skillnaden mellan olika genrer, och vi samtalar en lång 
stund om olika typer av sång och sångteknik. Jag undrar också om hon tycker att man 
behöver dela upp sångämnet i olika genrer 
 
Lena är skeptisk till ordet ”afrosång”, men vet inte vad man ska kalla det i stäl-
let. Allt är ju sång, enligt henne. Däremot tycker hon att det finns en grund-
läggande klassisk sångteknik som är skild från annan sångteknik. Den utveck-
las för att man ska kunna höras över en orkester, men den hänger också ihop 
med musiken och bygger på ett estetiskt ideal, en sorts förfining. Inom andra 
sånggenrer, såsom visor, blues och jazzballader, ligger sången nära det talade 
språket, enligt Lena, något som också finns i musiken: 
 
”Utifrån en naturlig andning, en naturlig frasering, utifrån hur kroppen funge-
rar � naturligt. Med det vill jag inte säga att det ena är sämre eller bättre, bara 
olika.” 
 
Lena lägger också till mer instrumenthärmande sångliga uttryck, som hon fin-
ner i till exempel bulgarisk sång och i scatsången. Dessutom ett förhöjt vokalt 
uttryck som hon finner i gospel och soulmusik, där ett budskap ska bäras fram. 
Det finns alltså skillnader mellan olika genrer, men det är alltid uttrycket som 
är det viktiga, inte tekniken, tycker Lena. En viss teknik � för till exempel soul-
sång � går inte att lära sig utifrån, utan ett innehåll. 
 
”Jag tror att det är väldigt svårt att lära sig denna typ av sång rent tekniskt. Jag 
kan nog berätta ungefär vad som händer inne i halsen om nån vill veta det, men 
jag säger att ‘om du bara gör det så kommer du få ont’. För så är det nog, tror 
jag.” 
 
Lena säger att hon alltid vill ta reda på vad en person vill med en sång, det är 
det viktiga. Det rytmiska står också i fokus för henne. Överhuvudtaget betonar 
Lena vikten av att få fördjupa sig i musiken. Hon säger att hon nog kan under-
visa i de flesta musikgenrer � även viss klassisk musik, såsom Mozart � åtmin-
stone om det gäller grundläggande sångteknik eller interpretation. Men om det 
gäller mer ”finlir” får de gå till någon annan. Lena känner sig själv mest hemma 
i blues, jazz och visa. 
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Lena tycker att det finns många studenter inom musiklärarutbildningarna som 
hamnar fel med dagens uppdelning på ”sång” � som för det mesta i praktiken 
betyder klassisk sång � och ”afrosång”. Det finns ganska få renodlade afro-
sångare på musiklärarutbildningarna i dag, enligt Lena. Afrosångare vill hon 
då definiera som de som sjunger med något sorts band, och att detta att klara av 
sin roll i ett band är en viktig del av utbildningen. De flesta som sjunger finns i 
något sorts mellanland, menar Lena. Alla sångare borde få någon sorts gemen-
sam grundutbildning i ”sång”, för att sedan kunna fördjupa sig åt något håll 
som man valt själv. 
     
En klassiskt skolad pedagog undervisar utifrån andra grunder än vad Lena gör, 
anser hon, på grund av olika estetiska ideal som gör att man bedömer det man 
hör elever göra på olika vis och vad man accepterar. Detta har mycket med 
röstklang och attack att göra. En klassiskt skolad pedagog ”strävar alltid efter 
den öppna klangen”. 
 
”Örat genomgår en tvätt på något vis. /.../ Jag fokuserar jättemycket på det 
rytmiska från början, på konsonanter, jag går in från ett annat håll, jag är tvät-
tad på ett annat sätt.” 
 
En sångpedagog bör deklarera sin estetik, menar Lena. Hon tycker att ”det är 
förmätet av vilken sångpedagog som helst” att bestämma vad som är rätt. Varje 
sångpedagog styrs av sin egen estetik och smak.  
 

Afrosångarens hemvist 
Jag frågar Lena om hon tycker att afrosångare ska höra ihop med afroinstitutionen eller 
sånginstitutionen på högskolan. 
 
Lena svarar att dom bör höra till sångsidan, eller kanske till bägge. Men sång-
erskor � för det är ju till övervägande del tjejer som sjunger och killar som spe-
lar � behöver ett eget forum där de i lugn och ro kan utforska sina röster, precis 
som andra instrumentgrupper har sitt forum. 
 
En könsaspekt finns också i att afrosångerskor ofta möter en oförstående attityd 
från manliga lärare på afrosidan. Det beror enligt Lena inte på att lärarna är 
dumma, men de är osäkra och okunniga. När man är i den ålder de flesta stu-
denter är på högskolan � mellan tjugo och tjugosju � är man också extra käns-
lig för det motsatta könet, enligt Lena. Därför har hon en viktig stödjande funk-
tion i afroensemblen. ”Jag inger dom här sjungande flickorna lite mod att våga 
säga vad dom tycker.” 
 
Det är också en fråga om volym. I ett band är sångerskan beroende av mikro-
fon. Man ska naturligtvis undervisas i det också, tycker Lena, men man kan inte 
börja med det. ”Man måste ju höra sig själv också, först.”  
 
”Men dom behöver också ett forum där dom får sina röster bekräftade. Det be-
höver alla som sjunger. Speciellt de som sjunger i band där identiteten är att 
skrika. För att kunna skrika och orka det måste man nog kunna få vara ifred 
/.../ det är ju svårt!”  
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Sångundervisning och lärarens roll 
Jag ber Lena att jämföra hur det är att undervisa inom teatervärlden och musikhögsko-
lan 
 
Inom teaterutbildningen har man andra traditioner, säger Lena, och många 
studenter är där oskrivna blad vad gäller musik och sång. Genom det inte är 
”deras huvudgrej att sjunga” är dom lite mer befriade från föreställningar om 
vad sjungande är . 
 
”Här ska dom ju utforska någonting i sig själva, och så ska dom hitta var dom 
själva kan finnas i någon slags sjungande situation.” 
 
På musikhögskolorna är det annorlunda. Där är dom vana vid att vara sångele-
ver, vilket försvårar arbetet, tycker Lena. Studenterna har ofta med sig före-
ställningar om hur dom tror att det ska vara. 
 
”Dom kan det jobbet, dom är professionella sångelever på musikhögskolan 
många av dom. Dom är jätteduktiga på att vara sångelever, och det främjar inte 
utvecklingen så starkt, utan det ska göra mig glad. Att jag tycker att dom är 
duktiga och så.” 
 
Lena säger också att hon kan gå hårdare åt studenterna på teaterskolan. 
 
 Jag frågar om hon tycker att hennes roll som lärare är att vara hård och att bjuda en 
sorts motstånd. 
 
”Ja på dom nivåer jag jobbar mest tycker jag att det är så. Det är konstnärliga 
skolor och dom måste på nått sätt lära sig sina tillgångar och sina begränsning-
ar.”  
 
Vad är lärarens uppgift? 
 
”Vad man kan göra som lärare är att /med lite ironiskt tonfall, min anm./ leda 
vid handen. Jag kan ju inte tala om för någon vad som är rätt å fel. Det går ju 
inte, för det är ju så hemskt olika. Jag har ju för sjuttsingen studenter och elever 
som har en helt annan musiksmak än jag, som tycker om musik som jag inte 
tycker om. Och då får man vara vrålprofessionell och förstå den musikstilens 
idéer, och påtala det och så vidare.” 
 
På frågan om hur man lär sig att vara professionell svarar Lena mer tvekande. 
Hon har lyssnat mycket, säger hon, och hon använder sig av sina mångåriga er-
farenheter. Men ibland får hon säga till en student att gå till någon annan, för 
på en högre nivå måste man ändå själv ha en god förståelse för den musik man 
undervisar i. Det är också viktigt, enligt Lena, att ”hålla isär mig själv och dom 
/studenterna, min anm./. Det kunde jag ju inte alls i början.” 
 
Lena tror att ett generationsskifte kommer ändra attityderna. Lärarna på hög-
skolorna är fortfarande ”kvar lite grann i hur det var förr”. Däremot tycker hon 
att studenterna är annorlunda. Även klassiska sångstudenter har i dag en helt 
annan förståelse för andra genrer. Men Lena tycker fortfarande att framförallt 
den klassiska sångutbildningen har stora brister. 
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”Jag har hittills inte träffat nån klassisk sångstudent som inte kan oerhört 
mycket om andra genrer. Det enda dom inte kan är metodiken, för det får dom 
väl ingen. Dom får ju en väldigt konstig utbildning, dom inte får sjunga den 
andra musiken tillräckligt mycket. Dom skulle ha bort ett helt år av klassisk 
sång tycker jag. Och så skulle dom bara få hålla på att sjunga det andra, bara 
begå! Tillsammans med nån med rätt öra. /skrattar/ Med rätt tvättning!” 
 

Intervju med ”Karin”  
Presentation 
Karin är född i början av femtiotalet och undervisar sedan nära tjugo år i så kal-
lad afrosång. Hon säger att hon främst undervisar i jazz, lite pop och latin, men 
inte i rock och soul, och inte i klassisk sång. Karin arbetar på folkhögskolenivå, 
med enskilda sångpedagog- och musiklärarstudenter på flera musikhögskolor, 
med sommarkurser i jazzsång och med privata elever. 
 
Karin är också aktiv sångerska. Hon beskriver sig i dag som en sångerska som 
jobbar mycket med originalmusik. Hon tycker det är roligt att jobba med musi-
ker som skriver eget, för då får hon göra sitt eget avtryck, utan förebilder.  
 
Intervjun genomförs hemma i Karins trädgård. 
 

Hemmiljö och musikerfarenheter under uppväxtåren 
Karin växte upp i en förort till en större stad. Hon kommer från ett musikaliskt 
hem där alla spelade och sjöng. Pappan var självlärd musiker som spelade pia-
no, saxofon med mera. Karins mamma sjöng från början i pappans band , men 
slutade när barnen kom. (Hon har däremot alltid hållit i sjungandet, i körer och 
dylikt.) Pappan var professionell jazz- och underhållningsmusiker som spelade 
i folkparker, på festvåningar och Amerikabåtar. För Karin var det så självklart 
med musik att hon länge trodde att alla höll på med det. 
 
” Upp till det att jag var fem sex så trodde jag att alla höll på med musik. Alla 
sjunger och alla spelar, det gör mammor och pappor. Så det tog ganska lång tid 
innan jag fattade att det inte var så överallt.”  
 
Karins tre år äldre syster gick i musikklass i stan. Föräldrarna ville att barnen 
skulle få någon sorts musikutbildning och lära sig noter och så. Därför sökte 
även Karin in till musikklasserna när hon gick i trean. Hon klarade alla prov � 
utom sångprovet. 
 
”Dom sa så här: ‘Nej, du är för hes. Du kan inte sjunga höga C. Har du knutor 
på stämbanden?’ Så jag fick gå till doktorn med mamma, men det var inga knu-
tor på stämbanden. Jag sjöng bara på ett annorlunda sätt.” 
 
Karin tyckte bara att det var skönt att slippa gå i den stora, mörka och slitna 
skolan i stan. Hon ville hellre gå kvar med sina kompisar i förortsskolan. Hon 
tog piano- och gitarrlektioner inom kommunala musikskolan och sjöng i skol-
kören. 
 



Viveka Hellström D-uppsats 2003 

 

 

 31 

Den viktigaste musikaliska impulsen för Karin var ändå popmusiken och att 
spela i band. Hon lyssnade mycket på Beatles och annan musik. Sångligt var 
John Lennon, och Paul McCartney de stora förebilderna, men även pappans fa-
vorit Ella Fitzgerald fanns med från början då hon spelades så mycket hemma.  
 
Redan i sjuan bildade Karin tillsammans med fyra andra kompisar ett popband. 
Alla i bandet, tre flickor och två pojkar, sjöng och alla spelade akustisk gitarr. 
Repertoaren bestod av låtar som de gillade, så som Pugh Rogerfeldt, Robban 
Broberg, Cornelis och den amerikanska folkmusik som var populär då. Man 
sjöng i stämmor och lärde ut låtar till varandra samt plankade från plattor. Rol-
len som leadsångare växlade. Genom en uppmuntrande musiklärare på skolan 
fick man möjlighet till extra repetitionstid och fick ibland gå från andra lektio-
ner. Bandet höll i sig hela högstadiet, man spelade på skolavslutningar och på 
lucia med mera, samt hade även spelningar utanför skolan. 

Gymnasieeåren 
Karin fortsatte på gymnasiet och gick samhällsvetenskaplig humanistisk linje 
med estetisk variant. Hon valde inte musik som tillval utan hade drama och 
bild och form i stället. Det var ett medvetet val, då hon inte var nöjd med sko-
lans musiklärare. Musicerandet fortsatte dock. Genom en av killarna i det forna 
bandet kom hon med i ett större musikprojekt redan i första ring. De uppträdde 
i skolans aula, och på så vis fick Karin fick kontakt med spelande killar i klasser 
högre upp. De bildade ett lite mer professionellt band tillsammans med andra 
musiker när Karin gick i andra ring, och var husband på ett ställe i Stockholm 
samt turnerade och spelade runtom i stan. Bandets medlemmar varierade men 
det höll i sig i många år. De spelade covers och lite originalmaterial. Flera i 
bandet sjöng men det var Karin som hade funktionen som leadsångerska. 
Ibland spelade hon lite piano, gitarr eller rytminstrument.  
 
Genom den replokal bandet hade, som de delade med andra grupper och som 
blev ett slags kulturcentrum, vidgades de musikaliska kretsarna och impulser-
na blev fler. Många höll också på med mer improviserad musik och lite mer åt 
jazzhållet. Karin sjöng snart i flera band, också efter det att hon slutat i gymna-
siet och börjat arbeta på dagis. Musikaliskt blev det en massa stilar och ett in-
tensivt musikliv. 
 
”Jag var med i en massa band /.../ funkbandet, jazzbandet, latinbandet, afrika-
bandet och sångkvintett med syrran och tre grabbar � det var ett mischmasch 
av alltihop!” 
 
En annan viktig musikalisk ”skola” blev den annorlunda kör som Karin gick 
med i efter skolan, med en duktig och nytänkande körledare. Kören arbetade 
med kända jazzmusiker och andra artister och man sjöng mycket originalmu-
sik. Klangidealet var också mer åt det oskolade hållet, och körledaren var pion-
jär på många sätt, bl.a. genom att föra in profan musik i kyrkorna. 
 
Karin tog aldrig sånglektioner under de här åren. I kören fick man heller ingen 
direkt hjälp med tonbildning eller dylikt. Men notläsningen förbättrades under 
åren i kören. 
 
” Till en börja med var det ju bara att haka på, det var på gehör. Jag hakade på 
den som stod bredvid mig och som kunde läsa noter. Men genom att jag hörde 
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hur hon sjöng och jag samtidigt tittade på noterna, så lärde jag mig den vägen 
noter innan jag började plugga noter själv /.../ å det klarade jag mig rätt långt 
på. Jag menar, är man tränad gehörsmusiker då lär man sig stämmorna mycket, 
mycket snabbare utantill. Så till slut kunde jag i stort sätt alla låtar utantill.” 
 

Undervisningserfarenhet och folkhögskola 
Karin blev ombedd av en bekant att leda en amatörkör. Det var hennes allra 
första sångläraruppdrag, och hon tyckte att det var besvärligt och var väldigt 
nervös i början. Hon hade också sångcirklar på en musikskola som startats av 
vänner till henne. Det var roligare. Hon lärde ut låtar och stämmor på gehör, 
och ibland kom andra musiker och spelade till. Atmosfären var öppen och till-
låtande, och allt gick ut på att ha roligt tillsammans. 
 
Karins syster vidareutbildade sig till sångpedagog, och hon uppmuntrade Ka-
rin att söka till någon musikutbildning. Karin tyckte själv att det kanske kunde 
vara bra att kunna lite mer teori. Hon sökte till en folkhögskola och kom in. Det 
enda hon då behövde göra var att sjunga. Hon valde att sjunga en jazzlåt, sjöng 
temat en gång och improviserade sen hela låten. 
 
”Det var bara ett sånt prov. Och det var ju förutsättningen, att det inte skulle 
vara nått teoriprov. Då skulle jag aldrig kommit in!” 
 
Karin beskriver livligt folkhögskoleåren som väldigt roliga och givande år. At-
mosfären var öppen och kreativ med musiker av alla sorter: både klassiska, 
folkmusiker, experimentella musiker och jazzfolk. Man lyssnade mycket på 
musik, gick på konserter tillsammans � och spelade förstås. Karin pluggade 
musikteori med satslära och gehör och tyckte att det var jätteroligt. Här tog hon 
också sina första sånglektioner. Det var dock inte så givande. 
 

Sånglektioner under folkhögskoleåren 
Sånglektionerna var klassiska, ”för det fanns ju inga afrosångpedagoger då”. 
Karin var en ”duktig elev” och gick på lektionerna, men separerade det hon 
gjorde på lektionerna från det hon gjorde själv, i det egna sjungandet. Till en 
början fattade hon inte vad de klassiska sånglektionerna gick ut på och hade 
svårt att tillämpa det på den egna musiken. 
 
”Jag tänkte så här: Jaha, men så funkar det ju inte , det jag håller på med. Då 
kan jag göra det när jag sjunger nånting annat, då kanske man kan sjunga på 
det där viset. Men det gör ju inte jag, så jag kan inte göra sådär, liksom.” 

 

Musikhögskolan 
Karin sökte sedan till musikhögskolan och valde att söka rytmiklinjen, då hon 
var intresserad av sambandet mellan kropp, rörelse och musik. Hon hade både 
hållit på med drama och dansat lite och tyckte att det var intressant att försöka 
få ihop alla dessa bitar. Att söka sångpedagoglinje eller musikerlinje var aldrig 
aktuellt för Karin. Sjöng gjorde hon ändå! Att bli musiklärare var heller inte det 
primära för Karin. Det egna musicerandet var fortfarande det stora. Under de 
första åren på musikhögskolans var hon borta en hel del då hon var med i en 
massa band och turnerade mycket.  
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Karin trivdes bra på skolan och förkovrade sig både teoretiskt och i olika in-
strument. Hon tyckte det var roligt med metriken inom rytmikämnet och det 
kroppsliga arbetet. Hon valde också att spela slagverk för en jazztrummis, för 
att utveckla sitt rytmiska kunnande och för att kunna läsa och skriva ned ryt-
mer bättre. 
 
På musikhögskolan fortsatte Karin att ta klassiska sånglektioner, nu för en man-
lig lärare, som hon dessutom kände sen förr och tyckte mycket om.  
 
”Det var ett lyckokast för mig. Då han var kille kunde han inte vara direkt före-
bildande. /.../ Han kunde ju inte tala om: Sjung så här! Härma mig! Utan han 
jobbade tekniskt. /..../ Han jobbade mycket med skarvproblematiken och att 
använda huvudklang och så. Det var besvärligt i början, men det var ändå in-
tressant. Och det måste jag säga att det gav mig liksom en oktav till, när jag lik-
som hade fått grunna på det.”  
 
Under de sista åren valde Karin också sångimprovisation. Hennes egen idé var 
att gå för en musiker och utveckla sin förmåga och sitt teoretiska kunnande ge-
nom att gå för en pianist.  
 
”För det fanns inget som hette sångimprovisation, och det fanns definitivt inget 
som hette afrosång, och det fanns definitivt, definitivt inte någon som kunde 
undervisa i det!” 
 
Att gå i ett sångämne för en instrumentalist godkändes inte av skolan � ”något 
som i dag är en självklarhet” � utan Karin fick gå för en kombinerad musiker 
och sångerska. Karin och en klasskamrat var de först på skolan som hade sång-
improvisation på schemat. Läraren var bra men sträng. Karin lärde sig ungefär 
det hon hade tänkt sig: att förstå hur saker hängde ihop och hur man kunde 
öva. Men det var svårt också. Karin hade också lite sångmetodik med objekts-
elev, men hon kommer inte ihåg så mycket från det. Rytmikämnet var ändå 
huvudsaken, och där hade hon den stora praktiken. Hon fick jobba på sin gam-
la folkhögskola, och det var roligt!  

 

Undervisningserfarenhet 
Efter avlagd examen fick Karin arbete på folkhögskolan, där hon trivdes, och 
dessutom ett vikariat på musikhögskolan i rytmik, som hon upplevde som mer 
pressande. Hon arbetade också på gymnasienivå, men trivdes inte med det. 
 
Efterhand fick hon sångelever i jazzsång på folkhögskolan. Så småningom blev 
det mer och mer undervisning i sång för Karin. I dag arbetar hon förutom som 
sångerska som afrosånglärare både på högskolenivå och på folkhögskolenivå. 
Hon jobbar inte som rytmiklärare längre. Men det kroppsliga med avspänning 
och andningsövningar har hon delvis med sig därifrån. 
 

Intryck och tankar om musikutbildning och sångerskeliv 
Jag får intrycket av att Karin hela tiden haft ett gott självförtroende som sång-
erska och musiker, och också behållit det genom utbildningen, vilket hon be-
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kräftar. Hon verkar också vara nöjd med åren på folkhögskolan och högskolan 
och tycker att hon lärt sig mycket, och att alla de musikaliska intrycken framför 
allt under folkhögskoletiden varit viktiga. Dessutom har de fördjupade teore-
tiska kunskaperna och att hon blivit bättre på notläsning givit ökat självförtro-
ende och vidgat de musikaliska världarna. Hon tycker till exempel att det varit 
roligt att kunna följa med i ett partitur när hon gått på konsert. Att hon också 
utvecklat sin rytmik och blivit säkrare på notläsning har hjälpt henne i jobb som 
”doa” på skivinspelningar och i andra sammnhang där det inte funnits tid för 
repetitioner. 
 
Jag undrar om Karin saknat afrosånglärare i sin egen utbildning? 
 
Karin reflekterade inte över detta då, det fanns ju överhuvudtaget inte! Hon sä-
ger att det mycket möjligt skulle varit annorlunda för henne om det funnits så-
dana lärare, men verkar inte ha saknat det särskilt mycket. Hennes sångliga 
identitet verkar vara stark, något hon fått genom mycket musicerande. Det 
enda hon drar upp som irriterande är att hennes förslag att gå hos en instru-
mentalist som sångerska inte accepterades. Det skulle varit självklart i dag! 
 
Jag undrar också om Karin känt av sångerskerollen i en mansdominerad värld som pro-
blem för egen del. 
 
Karin tycker inte det, även om hon vet att det är problem för många. Hon kan-
ske haft tur, säger hon, och träffat bra människor. För egen del tycker hon alltid 
att hon blivit bra bemött, både i musiklivet och under utbildningen. Hon har 
aldrig känt sig förtryckt. 
 
”Men man måste höja statusen på sång. Det är ju inte hos dom som lyssnar, där 
är det ju tvärtom! Där är ju alltid sångaren eller sångerskan väldigt uppskattad. 
Jag tror att det är en avundsjuka bland instrumentalister. Alla skulle egentligen 
vilja sjunga! Ha!” 
 
Jag undrar hur Karin använder de sångtekniska kunskaperna hon fått genom sina egna 
sånglektioner och sin egen erfarenhet, nu när hon själv är sånglärare? 
 
Karin säger att hon använde sig av en del av de sångövningar som hon fått på 
sina klassiska sånglektioner, men att hon gjorde om dem så att de mer stämde 
med den musik hon höll på med. 
 
”Den tekniken jag hade, det var ju den klassiska liksom /.../ men sound och så 
där, det funkade ju inte. Så när jag kom hem från mina sånglektioner så fick jag 
liksom tänka till och göra om.” 
 
Karin prövade sig fram. Stöd- och andningsövningar var ju desamma, så det 
kunde hon behålla. Hon använde sig även en del av mjuka tätande övningar 
och av de skarvövningar som hjälpt henne själv, men jobbade inte med sound 
och sånt till en början då hon tyckte att eleverna hon hade ändå ”sjöng på ett 
sätt jag tyckte var bra”. Avspänningsövningar ingick också. Karin fick dessut-
om en del metodik från sin syster, som då gick på SMI och läste till sångpeda-
gog. Därifrån fick hon övningar som var lättare att överföra till det Karin höll 
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på med själv eftersom systern då kunde sjunga på ett mer ”normalt” sätt. (Sys-
tern utbildade sig sedan till operasångerska.) 
 

Om olika sångtraditioner 
Jag ber Karin beskriva skillnaden mellan klassisk- och afrosång? 
 
Karin säger att den stora skillnaden är soundet och att det kräver ”så otroligt 
mycket mera av kontrollerande teknik som måste till i klassisk musik � fram-
förallt opera”. Där finns också mer fasta ideal och vägen till det personliga ut-
trycket � som ju är målet i all sång � är mycket längre än inom ”afro”. ”Vi har 
mycket vidare ramar inom det här facket så att säga.”  
 
”Det är skillnad där på klassisk och icke klassisk: det är mycket längre sträcka 
innan du liksom får sätta din personliga prägel. För innan dess är du så styrd av 
tonsättare, arrangörer, pedagoger, masterclasslärare som säger exakt hur du ska 
göra innan du ens får lov att göra nånting eget.” 
 
Karin menar att inom afrogenrerna kommer det personliga uttrycket absolut 
först. Det blir liksom ingenting utan det. Om man härmar en annan sångare så 
härmar man just det personliga uttrycket, inte för att göra ”rätt” utan för att 
man tycker att just den rösten låter häftig. Det är också ofta de udda, lite extre-
ma rösterna som blir populära. 
  
När man undervisar inom afrogenrerna utgår man mer från talrösten, tycker 
Karin, ”om man inte har grava problem med den”, och sjunger därifrån.  
 

Sångundervisning och lärarens roll 
Vad är viktigt att förmedla som afrosånglärare 
 
”Glädjen i musiken! Att det ska vara kul! Att det ska vara lustfyllt! Att det ska 
vara personligt. Att det är den egna rösten som kommer fram./.../ Du måste 
tycka om det du gör!”  
 
Jag ber Karin att reflektera över skillnader i dag jämfört med då hon började undervisa i 
jazzsång för nära tjugo år sedan. 
 
Karin säger att en given skillnad är att hon själv är äldre i förhållande till sina 
elever. Hon tycker också att kraven ökat , att hon ska ha svar på allting. 
 
”Jag tycker att det blir mer påtagligt att de är små fågelungar liksom, som vill 
bli matade på ett annat sätt. Jag tror att det har med hela samhället att göra, att 
det är en generationsfråga. Jag tror att det är många lärare oavsett ämne som 
känner så.” 
 
Karin menar att de unga i dag via dagis är skolade in i ett system där man från 
tidig ålder kommer in i ”ett slags tillrättalagd tillvaro” där man är van vid att 
det finns pedagoger som ordnar tillvaro med ständiga aktiviteter. Det gör ele-
verna osjälvständiga. Karin tycker att det är stor skillnad på de lite äldre stu-
denter hon har som själva varit ute och arbetat än de som kommer direkt från 
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gymnasiet. Hon trivs själv bättre med att jobba med lite vuxnare, mer självstän-
diga elever.  
 
”På de musikhögskolor där jag jobbar tycker jag att det går mycket bättre. Där 
är dom i regel äldre, och dom tar mer ansvar. Så där kan jag fortsätta att jobba 
som jag alltid har gjort: jag utgår från mig själv och det jag kan. Inte utifrån nå-
gon modell eller någonting dom kräver av mig att jag ska göra. Däremot på mer 
förberedande nivåer kommer det också krav från skolledningen: Nu ska vi job-
ba i perioder eller projekt eller med olika teman eller något sånt.” 
 
Karin har kommit att arbeta alltmer individuellt, i så kallad enskild undervis-
ning. Det som hon förut tyckte var svårast har nu blivit det hon känner sig 
tryggast i och har funderat mest på � hur hon ska kunna nå en individ. ”Jag är 
intresserad av individen, och den personliga kontakten.” 
 
Karin tycker att det är otroligt viktigt att som lärare gå vidare och utveckla sig 
själv genom att hålla i det egna sjungandet. 
 
”Man måste behålla sin egen kreativitet! För att förstå vad det handlar om, allt 
från nervositet till att lära sig nytt material, ja hela processen.” 
 

Gehör och noter 
Jag undrar hur Karin, som själv varit gehörsmusiker från början och haft stor glädje av 
att lära sig noter, själv ser på det här med noter i undervisningen. 
 
Karin säger att det är en skillnad nu jämfört med när hon började jobba. Då, be-
skriver hon, var de flesta på samma nivå som hon själv och hade inte så mycket 
teoretiska kunskaper. Nu är de flesta duktiga på noter, anser hon, men många 
är inte så bra på gehörsinlärning. Det är inget fel att kunna noter, det behöver 
inte vara en motsättning, tycker Karin. Men de som lär sig bara via noter har 
väldigt svårt att släppa notbilden. 
 
”Så nu är taktiken nästan den omvända, att dom använder noterna som hjälp-
medel precis i början, bara för att ha nån form av stöd. Sen bort med noterna 
och skriv av texten. Och sen är det bra att spela in under lektionen också.” 
 
Karin tycker också att det är väldigt viktigt att lyssna på musik också, något 
som det är alldeles för lite av på musikutbildningarna. Att lyssna på andra 
sångare och sångerskor, och också på instrumentalister. ”Du måste ha en käns-
lomässig upplevelse. Musik är inte noter! Musik är någonting klingande!” 
 

Om läraren som förebild och undervisning i afrogenrer 
Jag undrar om Karin talar om hur hon tycker att det ska låta när hon undervisar. 
 
Karin säger att det beror lite på vilken nivå eleven befinner sig på. För nybörjare 
kan det vara bra att sjunga tillsammans. 
 
”Eller att förebilda på ett sätt liksom: Så här kan man göra, det är ett sätt /.../ 
en version jag gjorde. För med ord kommer man ju inte särskilt långt heller, 
utan det gäller ju att lyssna.” 
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Behöver man gå och lära sig jazz och pop och sånt i skolan? 
 
Nej, egentligen inte, svarar Karin och skrattar. Hon tycker egentligen att skolan 
borde se helt annorlunda ut, och beskriver en önskeskola där man mer gehörs-
mässigt spelar tillsammans, lär varandra låtar och tar ut stämmor. Sånt är det 
för lite av i dagens skolor, tycker Karin. Dessutom betonar hon åter glädjen och 
lusten! 
  
”Det har nånting att göra med min grundinställning, att det ska vara kul! Det är 
inget märkvärdigt! Det är klart att alla sjunger och spelar! Det finns någonstans 
i min bakgrund, i min historia.” 
 
När bandspelaren stängts av fortsätter samtalet. Karin tänker då tillbaks på den 
allra första tiden som sånglärare.  
 
”Det var lättare i början, när man inte hade några regler för hur det skulle vara. 
Det var inte så viktigt vem som var lärare och ledare, utan det var mer av coa-
ching. Det var en öppen atmosfär och grunden var att det här gör vi för att det 
är så kul! Det var där jag började undervisa, men det tycket jag att man har tap-
pat bort mer och mer.”” 
 
Karin tycker att musikundervisningen alltför mycket har formats efter en man-
lig, akademisk tradition där det blivit viktigt med ”rätt” och ”fel” och där mät-
bara kunskaper premieras. Statusen för afrosångare blir lätt de samma: att kun-
na spela på ett visst sätt, kunna svåra skalor. ”Jag kan sjunga fortast!” Hon var-
nar för att hamna i den fållan.  

 

Intervju med ”Agneta” 
Presentation 
Agneta är 28 år och arbetar sedan två år som afrosångpedagog på ett rockgym-
nasium. Hon har också privatelever. Agneta är utbildad instrumentalensemb-
lepedagog, så kallad IE-linje, med afrosång som huvudinstrument. Hon avslu-
tade sin utbildning på musikhögskolan 2001. 
 
Agneta är också anlitad som sångerska i många sammanhang, och har bl a ar-
betat som sångerska inom teatern. 
 
Intervjun genomförs hemma hos mig. 
 

Hemmiljö och musikerfarenheter under uppväxtåren 
Agneta är uppvuxen på landet, och tyckte redan som barn väldigt mycket om 
musik. Hennes pappa spelade dragspel, kontrabas och lite saxofon och brukade 
spela till dans. Det var mycket musik hemma när pappan och hans kompisar 
repade i källaren. Agneta säger att det var en sorts jazz, ”fast det har han aldrig 
vetat” och dansmusik som schottis och foxtrot. De spelade helt på gehör i en 
gammaldags stil . ”Dom kunde bara spela det som dom tycker om, annars går 
det inte.”  
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Ganska tidigt, när hon var tio elva år, började hon sjunga för en lite äldre, 
gammaldags sångpedagog i den lilla staden där hon också gick i skolan. Hon 
sjöng psalmer och visor och sånt som gick att använda i kyrkan, för hon sjöng 
rätt mycket i kyrkan när hon var barn. Hennes familj hörde till stadskyrkan. 
Agneta tyckte om sin sångpedagog. ”Jag var väl okej på att sjunga. Och så hit-
tade vi några spirituallåtar en gång, och det var verkligen kulmen på vårt sam-
arbete, för då hade dom hittat lite rätt! ” Agneta beskriver att hon inte visste 
vad hon gjorde egentligen. Hon var ganska blyg och inbunden, och med den 
bakgrund hon hade skulle man inte förhäva sig, inte framhålla sig själv. Musik 
var till för att delas med andra. Men hon fick ändå göra små uppträdanden och 
fick ofta beröm för sina texttolkningar. Agneta spelade också klassisk gitarr, 
men det var inte alls så roligt. ”Jag fick inte lära mig att spela gitarr, utan jag 
fick bara lära mig att spela dom här styckena.” Hon sjöng också lite i skolkören, 
tog sånglektioner hela skoltiden, men vågade inte riktigt lita på att hon kunde 
sjunga. Hon höll sig i bakgrunden. 
 
Agneta var också väldigt duktig i skolan och satsade mycket på det. Det gjorde 
också att lärarna inte riktigt puffade för musiken. Hon gick naturvetenskaplig 
linje och hade väldigt bra betyg. Agneta förväntades studera vidare inom dessa 
områden. Dessutom upplevde hon inte att musiklärarna satsade på henne, även 
fast hon var bra på att sjunga. De såg helst till dem som höll sig framme, som 
var söta och hade ”rätt” bakgrund, med föräldrar som var musiker till exempel.  
 
Agneta var inte med i något band. Hemma sjöng hon lite med kantorn. Det var 
också han som lärde det lilla hon kunde om ackord på pianot, och en del listade 
hon ut själv. Agneta beskriver hur hon alltid sjöng på den långa vägen till skol-
bussen, och hon sjöng hemma i trädgården. Då hittade hon alltid på egna sång-
er och melodier, hon improviserade utan att veta vad hon gjorde, det föll sig na-
turligt. 
 
Agneta lyssnade på den musik hon kom över. Hon lyssnade mycket på radion. 
En tidig idol var Tina Turner, en annan var Edith Piaf.  
 

Att söka musikutbildning 
Agneta beskriver sig som väldigt ovetande och osäker på hur hon skulle gå vi-
dare efter gymnasiet, och att hon inte fick något stöd från syokonsulenter och 
andra hur hon skulle göra. Hon bestämde sig för att söka till en biokemisk ut-
bildning vid en utbildningsanstalt hon hört talas om. Men samtidigt tänkte hon 
att hon skulle pröva ett år med musik på någon folkhögskola innan hon började 
studera på universitetet. Hon ville ge musiken en chans, ”för att inte bli bitter 
vid trettio”. Hon sökte till de två folkhögskolor som hon kände till och tyckte 
det var väldigt spännande men läskigt. Hon var osäker på hur hon skulle bete 
sig, ”jag var verkligen novis”, och hade valt låtar så gott hon kunde och själv 
pluggat teori. Hon sökte till klassisk sånglinje, för hon kände inte till att det 
fanns något annat. 
 
”Jag var jättenervös, men tyckte samtidigt att det var roligt att sjunga för folk, 
för jag gjorde ju aldrig det. Jag räknade ju bara matematik. Och jag var nervös 
att jag hade så dåliga sånger, för jag hörde när dom andra värmde upp att dom 
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sjöng arior och pratade om Puccini. Men det var en ganska stark upplevelse för 
mig också, att få sjunga för sånna som var så bildade.” 
 
Agneta kom in som reserv på den ena folkhögskolan och på den andra blev hon 
antagen. Hennes föräldrar tyckte att det var konstigt att hon inte skulle satsa på 
sin ingenjörsutbildning, men Agneta började på folkhögskolan. 
 

Folkhögskoletiden 
När Agneta beskriver sin folkhögskoletid är det som en explosion av intryck 
och av nya konstnärliga världar som öppnar sig. Hon visste från början inte vad 
studierna skulle leda till och hon tog inga studielån. Hon hade liksom inga 
verktyg med sig, visste inte hur hon skulle öva till en början.  
 
Men hon hamnade hos en jättebra, uppmuntrande sånglärare som redan första 
lektionen tvingade Agneta att sjunga i ett mycket högre register än hon någon-
sin gjort. Hon fick direkt jobba med klassiska arior och annan ganska svår mu-
sik. Man sjöng mycket för varandra också. 
 
”Hon kunde få vemsomhelst att göra vadsomhelst. Det fanns inte rätt eller fel, 
utan det var utifrån en själv och det var uppmuntrande. Hon tog oss på allvar 
och gav oss också sånger med mening, som hade en innebörd. Hon vågade ge 
oss det även om vi var på låg nivå. Och röstens teknik kom ur dom här stycke-
na.” 
 
Agneta tror inte att hon hade fortsatt om hon gått till en annan klassisk sångpe-
dagog, för hon tyckte att hon lät jättekonstig! Hon var ofta generad över att öva 
i de små lyhörda övningsrummen. Men läraren sporrade henne, och genom 
musiken utvecklades hon. Agneta fick vara med i operaföreställningar redan 
från sitt första år på skolan, för man satte upp hela operor med orkester, kläder 
och allting. Det var väldigt roligt. 
 
Dessutom fanns det en bra jazzklubb på skolan, dit Agneta brukade gå och 
lyssna på många bra band som besökte klubben. Det fanns också en jazzlinje, 
dock inte för sång. Men på den klassiska sånglinjen fick de pröva någon gång 
att sjunga i mikrofon, och Agneta minns att hon blev väldigt uppmärksammad 
för den spiritual hon då sjöng. Hon letade själv upp Real Book /en bok med 
jazzstandards, min anm./ och lärde sig låtar ur den boken från notbilden. Hon 
trivdes i den musikstilen. 
 
”Och jag kände att jag tyckte om det. Det var ju det som jag på något sätt hade 
hemifrån, det sättet att förhålla mig till musik.”  
 
Agneta gick på jazzkonserter, hon köpte skivor och läste böcker. ”För det är 
mitt sätt att lära mig, att jag gjort väldigt mycket själv.” Hon sjöng med en tjej-
kompis på skolan som spelade piano, och gjorde succé med sin version av 
Summertime. Hon fick också flera chanser att sjunga med folk från afrolinjen 
och det visade sig att hon hade lätt för att improvisera och att hitta på texter till 
blues och shuffle. ”Jag hade ingen aning om att det var ovanligt.” Att få repa 
och sjunga med ett band var som en dröm för Agneta. Hon fick också positiv 
uppskattning för sina texttolkningar. Under slutet av utbildningen fick hon 
också sjunga med en känd jazzpianist, som var mycket uppmuntrande. 
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”Han tog mig på stort allvar! Och han ville ha noter och han repade med mig. 
Då började jag förstå att okej, det här är en egen genre. Vi gör på ett annat sätt 
när vi repar det här, men han tar det på fullaste allvar och det är verkligen nått 
med det här.” 
 
Allt det här var viktigt för Agneta, det kändes rätt. Hon fick mycket uppskatt-
ning, och hon kände sig alltid mer fri i ”afromusiken” än i den klassiska. 
 
”Jag ville ju alltid säga nått mer, nått som inte var sagt, när jag hade sjungit fär-
digt ett stycke. Och det kändes alltid som att jag försökte plocka in rösten i 
sången i stället för att jag gjorde sången med rösten /.../ Jag kände mig alltid 
väldigt stel om jag skulle sjunga klassiskt.” 
 
Hennes sånglärare tyckte bara det var bra att Agneta prövade på att möjligt, 
bara hon inte gjorde något som skadade rösten. Agneta fick också sjunga Car-
men i en föreställning. Och hon sökte ett tredje år till folkhögskolan och gick 
som kördirigentelev, samtidigt som hon fick jobb med en riktig konserthuskör. 
Det var spännande och roligt!  
 
Agneta fick en ny sånglärare som var lite yogainspirerad och jobbade mycket 
med kropp och andning. Körjobbet gjorde att hon blev väldigt bra på att läsa 
noter och fick inblick i nya professionella världar med konserter och skivin-
spelningar. 
  
Agneta säger att hon egentligen vågade väldigt lite, men att hon tog plats där 
hon blev erbjuden plats. Under tredje året visade hon sig mer och bildade själv 
grupper med ovanliga sättningar, där hon sjöng rätt fritt och ibland folkmusik-
inspirerat. Hon kände sig som en ny människa efter sina folkhögskoleår. ”Jag 
var inte så stiff och stel längre.” 
 

Undervisningserfarenheter 
Redan under folkhögskoleåren fick Agneta förfrågningar från folk som ville 
sjunga för henne, ofta vuxna som hade hört henne och gillade henne som per-
son. Hon fick också ett spännande uppdrag på en ledarskapsutbildning, där 
hon skulle ha röstvård men där det visade sig att alla ville sjunga. Agneta ar-
rangerade låtar och lärde ut stämmor på gehör. Hon använde sig av en del erfa-
renheter hon fått från en körledare som besökt skolan. 
 

Musikhögskolan 
Agneta sökte till musikhögskolan på två ställen, och hon sökte både klassisk 
och afroinriktning. Hon hade ju skolat rösten på skolan, men kände ändå att 
hon ville sjunga mer afroinriktad musik, då hon gillade att improvisera och 
visste att hon var bra på det. Agneta sökte både musiklärarlinjen och instru-
mentalensemblelinjen, och kom också in på en av skolorna på det hon helst vil-
le: som afrosångare på instrumentalensemblelinjen. 
 
Agneta säger att hon gjorde ”ett bra jobb” på musikhögskolan. Hon lutade sig 
mot att som alltid vara påläst och bra förberedd, och det gillade lärarna. Inför 
musikerna i ensemblen försökte hon stå på sig: hon hade också rätt att vara där! 
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Hon försökte också ”lära sig språket” för att kunna kommunicera. Hon fick 
också snart god uppmärksamhet och sjöng i många sammanhang. 
 
”Sen försökte jag hitta någon sorts stil som innebär att jag är en instrumentalist 
också, ingen sådan där slö sångerska. Det ska ni inte tro, jag jobbar också! Och 
jag kunde läsa noter ganska bra och kunde vissa delar i musiken väldigt bra, 
och det hade jag god fördel av.”  
 

Afrosånglektioner 
Eftersom Agneta haft en så vidsynt lärare på folkhögskolan upplevde inte Ag-
neta så stor skillnad när hon nu för första gången fick sånglektioner med en af-
rosånglärare. Hennes nya sånglärare fokuserade också på andning och på att 
det skulle kännas bra och på att uttrycka sig via texten. Hon fick dock jobba 
med  ”ett lite mindre sound med mindre vibrato”. Men framförallt var det vik-
tigt att få jobba med en lärare som kunde stilen musikaliskt. Samtidigt tog hon 
klassiska sånglektioner, och kände mer och mer vad som var likheter och skill-
nader. 
 
Under sin utbildning hade Agneta fler sånglärare inom ”afro”, och hon jobbade 
också med improvisation för en pianolärare. Dessutom var hon ”ett slags men-
torselev” för sin huvudlärare, och lärde sig mycket av att se henne undervisa 
och att få undervisa själv. Agneta tog också röstlektioner för en röstlärare inom 
teatern. Hon tycker att hon plockat mycket från alla sina pedagoger, nu när hon 
själv undervisar, men att hon gör det på sitt eget sätt. 
 

Om olika sångtraditioner 
Jag ber Agneta formulera vad hon tycker är likheter och skillnader mellan klassisk sång 
och afrosång. 
 
Det ska komma från hjärtat i båda formerna, det man tolkar och det man berät-
tar, menar Agneta. Rösten är ju i bägge fall instrumentet och andningen är lika-
dan. ”Sångtekniskt tycker jag inte att det är så himla stor skillnad egentligen 
/.../ Det handlar väl lite om den här sista vägen, var själva tonen får sin volym, 
sin storlek.” Textmässigt handlar det om mer vokaler i den klassiska musiken, 
menar Agneta, och i ”afro” mer om konsonanter. Den viktiga skillnaden är själ-
va materialet, svänget och rytmiken. Afromusiken bygger på rytm. Agneta 
tycker inte heller att det finns några speciella afrosångövningar, ”förutom om 
det skulle handla om sväng och lite sådär.” 
 
Jag frågar om Agneta lika gärna kunnat bli klassisk sångpedagog. 
 
Agneta säger att det ändå varit en stor skillnad. ”Mitt hjärta bankar i den ena 
fåran.” 
 
Vad har Agneta fått med sig från den klassiska musiken som varit bra för henne som 
sångerska och lärare? 
 
Agneta säger att hon fått med sig en exakthet. Hon utvecklar sina tankar och 
säger att det i den klassiska musiken gäller en exakthet gentemot notbilden, 
medan ”afro” gäller en exakthet i stilism. Man måste ha ”ett öra för hur pappe-
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ret ser ut. Och det örat är jädrarimig exakt. Det kräver exakthet lika väl som 
papperet kräver exakthet för klassisk musik. Men det är inte på samma sätt ex-
akt.” 
 
Vad är att öva? 
 
Agneta säger att det ganska mycket är att bara hålla igång. ”Det finns en viss 
duktighetsbild som säger att av övning lär man sig nytt, och sliter med det. 
Men jag tycker nog att bara hålla i gång rösten , ibland kolla lite olika tekniker 
och kolla igenom olika sånger, det är att öva.” 
 
Vad har Agneta saknat i utbildningen? 
 
Hon säger att hon skulle vilja kunna kompa bättre. Hon kompar efter ackord på 
pianot, och behöver också där papper för att känna sig trygg. Hon skulle ha be-
hövt lära sig mer av ”fuskpiano” i sin utbildning tycker hon, alltså ett funktio-
nellt komp där hon kan använda vänsterhanden mer, i stället för så mycket tju-
siga läggningar. Dessutom skulle hon velat lära sig att planka och arrangera på 
ett enkelt vis och att kunna ange vilka rytmer som är viktiga, hitta mönster. ”Jag 
är dålig på det.” 
 

Undervisningens innehåll och lärarrollen 
För Agneta är det stor skillnad hur hon jobbar med gymnasieeleverna och hur 
hon jobbar som privat sånglärare. På det rockgymnasium där hon arbetar har 
de en väl utarbetad kursplan med tydliga mål att jobba utifrån. 
 
”Jag ska ju sätta betyg på dom, och jag måste veta ungefär hur mycket dom har 
gjort och hur dom utvecklats. Det är lättare att mäta.” 
 
Agneta tycker att det även om det har sina begränsningar är rätt bra. Det ger en 
viss trygghet att tydligt veta vad man gått igenom. Det ger en också en trygghet 
för lärarna. 
 
”Det är liksom nått slags rättvisekoncept, att det inte finns bättre eller sämre lä-
rare utan det är det här vi lär ut. På det viset behöver inte heller eleven grubbla 
över om man hamnat hos rätt lärare, och det finns ingen elit i det.” 
Jag frågar hur det varit på Agnetas utbildning. 
 
Det pratas det om hela tiden, säger Agneta. Lärare får olika status utifrån hur 
många plattor de sålt eller vilka medmusikanter det haft. Även om det inte 
stämmer, och man någonstans vet att det är man själv som måste jobba, finns 
det en oro att man kanske inte går för rätt lärare, menar Agneta. 
 
Använder Agneta mycket papper i sin undervisning? 
 
Agneta säger att hon är en pappersbunden person. ”Jag har väldigt svårt att 
lära ut så, rakt från text och ackord, därför att jag är så improvisatorisk själv.” 
Hennes elever kommer ofta bara med ackord och noter, men själv behöver hon 
papper för att inte dribbla bort sina elever med sin egen improvisation, så att 
hon vet att hon gör på samma sätt. Däremot lär hon ut på gehör. 
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Agneta försöker jobba med en sorts grundröst hos sina elever oavsett vad ele-
verna själva gillar för stilar. Hon tycker att hon delvis har en röstvårdande 
funktion, att lära ut hur eleverna ska göra för att inte slita ut sig och få en 
grundkondition. Det brukar eleverna gilla. De stilistiska specialiteterna i olika 
stilar kan eleverna för det mesta själva. Själv tycker Agneta att hon lär sig olika 
stilar genom att lyssna på musiken! ”Sen funderar jag hur det skulle låta om jag 
skulle försöka planka.” Hon kan jobba i de flesta stilar, men är begränsad av att 
allt inte funkar pianistiskt. Vissa stilar måste man dock sjunga med band, ex-
empel hårdrock. Det går inte att ersätta med ett piano, hur bra man än är, tyck-
er Agneta. Ibland ber hon eleverna ta med kassetter att sjunga till och kan då ge 
vissa tips. 
 
Hon tycker att hon förebildar ganska mycket röstligt. ”Jag är ju mer svängig 
med rösten än med pianot.” Hon gör en hel del sångövningar. Hennes gymna-
sieelever sjunger så pass mycket sånger ändå, tycker hon, och hon tycker att 
hon lättare kan hjälpa till att lägga saker rätt via övningar. Kanske blir det också 
extra mycket teknik eftersom de har en kursplan och ska få betyg. Med sina 
privata elever jobbar hon mer med sånger. De privata eleverna behöver ofta få 
”en sorts aha-upplevelse”. 

Afrosånglärarens uppgift 
Vad är viktigt att förmedla som afrosånglärare? 
 
Agneta lägger stor vikt vid texten, och vad man vill förmedla med musiken. 
Hon försöker vara exakt i sina instruktioner, vara noga med vilka ord som verk-
ligen står i en text och att de hörs och betyder nått för sångaren. 
 
”Sen brukar jag säga att det inte är så viktigt hur man låter, utan att man liksom 
njuter av det. Många är så väldigt fixerade vid problem. Jag vill att det ska vara 
lust som leder till att man sjunger, och inte för att bevisa nånting. För om man 
ska bevisa nånting, så innebär ju det också att man har många saker man vill 
skyla.” 
 
Agneta försöker förmedla detta genom att själv låta hur som helst när hon 
sjunger, att göra roliga grejer med rösten och att leka. Hon försöker också att 
uppmuntra mycket, även om hon ställer vissa krav. Ingen ska känna sig bort-
motad.  
 
Agneta säger att hon gillar att utmana sina elever så som hon själv blev utma-
nad, att överraska dom med nytt material till exempel. Med sina privata elever 
jobbar hon mycket mer intuitivt och mer utifrån de olika önskemål de kommer 
med. De är ofta äldre också, och då är det lättare att till exempel jobba kropps-
ligt, något som Agneta tycker är svårt med gymnasieeleverna. De blir alldeles 
för generade. ”Det räcker med att prata om andning, så har man klampat in på 
vissa områden som är känsliga.” 
 
Agneta säger att vissa gymnasieelever skulle hon inte jobba med om de inte 
haft kursplaner.  
 
”Jag är inte negativ till att dom skolar sig, men ibland så behöver dom lära sig 
helt andra saker. Hur man snackar när man ska träffa band och sådär. Och att 
lära sig mer teori till exempel.” 
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Om sånglärarens roll säger Agneta att det är lätt att hamna i en roll, oavsett om 
man är afrosånglärare eller klassisk lärare, där man glömmer att förklara både 
för sig själv och eleven ”att det är eleven som jobbar med elevens röst. Att det 
inte är jag som formar eleven till en del utav mig själv.” 
 

Intervju med ”Hanna” 
Presentation 
Hanna fyller snart 29 år. Hon har just avslutat en fyraårig utbildning på en mu-
sikhögskola, där hon utbildat sig till instrumentalensemblepedagog, så kallad 
IE-linje,  med afrosång som huvudämne. Hanna sökte musikhögskolan flera 
gånger innan hon kom in på musiklärarutbildningen. Hon sökte sedan över till 
IE-linjen på en annan musikhögskola. Hon har alltså gått fem år på musikhög-
skola. Dessutom har Hanna gått ett förberedande år på folkhögskola. 
 
Hanna har viss undervisningserfarenhet från studieförbund, från enskilda ele-
ver och från sångpraktiken. Hanna är också aktiv som jazzsångerska och har 
aldrig sett sig som någon poptjej , ”förrän nu”. 
 
Intervjun genomförs på Hannas musikhögskola. 
  

Hemmiljö och musikerfarenhet under uppväxtåren 
Hanna är uppvuxen i ett mindre samhälle i närheten av storstaden. Hon ser sig 
som en förortsflicka. Föräldrarna är bägge lärare, och Hanna har också en yngre 
bror. Musiken började för hennes del med pappa, som har ett stort jazzintresse 
och en stor skivsamling. Pappan var påstridig med sin musiksmak, och redan 
på mellanstadiet kom Hanna på att hon faktiskt gillade Ella Fitzgerald Det var 
lite pinsamt för i hennes ålder borde man gilla Madonna � och det gjorde hon 
också! Via sin pappa har Hanna lyssnat på en massa jazzmusik. 
 
”Jag tycker att han är jazzmusiker i själ och hjärta fast han inte spelar. För han 
är det i hjärtat! /.../ Under hela min uppväxt så har det bara låtit jazz hemma.” 
 
Pappan har också uppmuntrat sina barn att satsa på musiken, medan mamman 
har hållit tillbaka och mer velat att barnen skulle skaffa sig ett ”riktigt” yrke. 
Pappan har varit vad Hanna kallar ”fuskpianist” och mamman har spelat klas-
siskt piano.  
 
Bägge föräldrarna hade alltså en kärlek till musik så var det självklart att bar-
nen gick på kulturskolan. Hanna både dansade och spelade teater. Dessutom 
tog hon cellolektioner under tre år, men tycker inte att hon lärde sig någonting. 
”Jag fattar inte att jag någonsin rört vid en cello!” När man skulle välja instru-
ment i trean visste inte Hanna att man kunde sjunga som instrument, och det 
fanns då heller inte som ett alternativ. 
 
Men Hanna sjöng jämt och ständigt och hon satt vid pianot och gjorde små me-
lodier och hittade på själv. Dessutom sjöng hon och dansade i flera ensembler, 
både renässansmusik och musikal. Speciellt rolig var en internationell ensemble 
där man dansade och sjöng folkmusik från hela världen. Den förort Hanna 
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kommer ifrån var invandrartät och här fanns barn från hela världen i samma 
grupp. Med denna grupp reste hon också runt till andra länder och var med där 
ända från tredje klass och hela högstadiet.  
 
När Hanna var tolv tretton år kom en sångpedagog fram efter en föreställning 
där Hanna sjungit solo och tyckte att Hanna skulle ta lektioner. Hanna blev jät-
teglad, och började gå hos denna pedagog, som var en rent klassisk pedagog 
men som gick Hanna till mötes. 
 
”Jag sjöng Barbara Streisand-låtar och så där. Vi försökte liksom jämka. Jag var 
ju sugen på att sjunga jazz och sånt som jag är uppvuxen med, men hon hade ju 
sin kompetens på det klassiska. ” 
 
Hanna beskriver sin första sångpedagog som öppen och lekfull. Hanna sjöng en 
del musikalmaterial. Hon hade en ljus röst och hade lätt för att sjunga rent. Hon 
fick också pröva att sjunga en rent klassisk koloraturrepertoar, och fick höra att 
om hon ville så hade hon alla förutsättningar att bli en klassisk sångerska. 
 
Men Hanna lyssnade på annan musik. Hon hade börjat lyssna mycket på vo-
kalgrupper, och älskade Swingel singers, som hon också sett tillsammans med 
sin pappa. Hanna köpte skivor, lyssnade och lyssnade, sjöng med hemma i alla 
stämmor och blev verkligen inspirerad!  
 
”Jag gillade att det var svårt och att dom fick det att verka så lätt. Och att dom 
verkade ha så jädra kul tillsammans. Och det var så ballt att dom sjöng instru-
mentala saker, utan komp.” 
 

Kör och vokalensemble 
En verkligt viktig del i Hannas musikaliska bakgrund är den kör hon gick med i 
under högstadiet. Körledaren var en vän till Hannas pappa, och till en början 
skjutsade också pappan Hanna till körrepetitionerna, eftersom kören hörde till 
en annan skola i ett annat samhälle. När hon varit med i kören cirka tre år tog 
körledaren ut en mindre ensemble ur kören. Hanna sjöng med denna ensemble 
under hela gymnasietiden. Körledaren var en fantastiskt inspirerande person, 
tycker Hanna. ”Han inspirerade oss till att verkligen sjunga musiken på ett sätt 
som var otroligt!” I den mindre sångensemble Hanna kom att tillhöra sjöng 
man en del körjazz, med utskrivna scatsångpartier. 
 
”Man såg i noterna att scatten var utskriven. Man såg i noterna att någon hade 
skrivit ‘badolja dadn, badoljadwah’ och man kunde liksom se hur det notera-
des. Då blev det liksom att: man kan ha det här som teoretiskt yrke. Då fick jag 
ytterligare en infallsvinkel.” 
  
Gruppen jobbade hårt, repade tre gånger i veckan. De var väldigt drillade och 
lät verkligen bra, tycker Hanna. ”Och så var vi goda vänner. Vi hade så kul!” 
Hanna hade hjälp av sitt goda gehör och sitt myckna lyssnande på jazz när det 
gällde att klippa stämmor och komma ihåg dem utantill. Körledaren trodde ofta 
inte på henne när hon sa att hon inte kunde läsa noterna, då hon ofta var den 
första att lära sig stämman. Det gjorde dock att hon inte lärde sig läsa noter sär-
skilt bra. Och hennes gehör hade ingen teoretisk förankring. ”Alla klanger var 
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så välbekanta. Och mitt eget plinkande hemma, det var idel majsjuor och plus-
elvor, men jag visste inte det.” 
 
Körledaren blev dock väl krävande och pressade medlemmarna hårt. Ensemb-
lesjungandet och repetitionerna förväntades alltid gå före allt annat. När många 
ville sluta i ensemblen då gymnasiet var slut � inklusive Hanna � blev han 
väldigt besviken och tog det personligt. ”Han förverkligade sig verkligen ge-
nom oss!” Hanna fick också personligen känna av körledarens kravfyllda för-
väntningar då han redan när hon var tretton utlovade att hon kunde gå ”hur 
långt som helst” om han bara fick hjälpa henne. Samtidigt som Hanna blev väl-
digt glad för detta som svarade mot hennes innersta drömmar, kunde hon se-
nare se hur han på detta sätt fick en otrolig makt över henne. ”Jag ville ju verk-
ligen att han skulle gilla mig.” Brottet blev också definitivt efter gymnasiet och 
kontakten upphörde helt. Hanna kände att hans intresse för hennes musikaliska 
utveckling, med oro för hur hon röstligt skulle klara en framgång, bara handla-
de om honom själv. Hanna hade också fått andra som trodde på henne som den 
hon var och det gav henne distans. Ändå vill Hanna verkligen framhålla hur 
viktiga de åtta kör- och ensembleåren varit. ” De är min musikaliska stomme 
liksom.” Hanna är dock den enda som efteråt satsat på musik av alla i ensemb-
len. ”Och dom var väldigt bra!”  

 

Gymnasieåren 
Hanna gick humanistisk linje på gymnasiet, någon estetisk linje fanns inte där 
hon bodde. ”Men vi var fem stycken som borde gå musikgymnasium som fann 
varann och som hade extra musik med läraren. Och hon verkligen eldade på 
oss, så vi spelade jättemycket!” Hanna sjöng helst jazz. Det fanns andra som 
sjöng pop bättre än hon, tyckte hon. På det viset sjöng hon också något som hon 
var ensam om där hon bodde. Efter gymnasiet hade Hanna sin första officiella 
spelning i eget namn, med annons i tidningen och med en massa folk i publi-
ken.  
 
”Alla var där, min första sångpedagog, familjen, kulturskolans stab, gamla 
klasskompisar /.../ Otroligt mycket folk, och det var jättekul, det gick bra. Vi 
spelade bara standards, det var inget jag skrev.” 
 
Hanna säger att hon alltid varit lite dålig i rösten. Hon blev ofta slut efter kon-
serter och har haft lite allergiska problem. ”Vilket alla alltid poängterade!” 
Hanna använde inte den sångteknik hon fått från sin klassiska sångfröken, för 
hon ville inte låta skolad. Hon använde ingen sångteknik alls! Körledaren gav 
heller inte något sångtekniskt kunnande. Det tog lång tid för Hanna att få ihop 
de olika sångtekniska bitarna, och hon hade återkommande problem under 
hela sin musikutbildning. 

 

Folkhögskoletiden 
På den folkhögskola Hanna gick på efter gymnasiet tog röstproblemen över-
handen. Där ”nojade jag ihop totalt över mina röstproblem, som jag vet nu är 
nittiosju procent psykiskt!” Men Hanna hade en , som hon säger, fantastisk 
sångpedagog. ”Och det är hennes förtjänst att jag blev sångpedagog!” Sånglära-
ren träffade Hanna på lektionstiden varje vecka, fastän hon nästan aldrig sjöng. 
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I stället lyssnade de på andra sångerskor i alla genrer, de knackade rytmer på 
sånger och använde överhuvudtaget tiden på ett för Hanna meningsfullt sätt. 
Läraren var utbildad på SMI och ”var bred”. 
 
”Jag blev så fascinerad. Hon höll mig liksom uppe fast jag faktiskt inte sjöng! 
Och jag började känna: Om det är så här det kan vara att vara pedagog � om 
man kan vara som hon! Jag hörde henne jobba med andra sångelever också, och 
att hon alltid fick fram det bästa. Det spelade ingen roll om dom var klassiska 
eller afro � hon kunde liksom hitta det i dom!”  
 
Hanna känner i efterhand att det var ett givande år hon hade på folkhögsko-
lans, även om det var jättejobbigt när det varade. Dessutom pluggade hon teori 
och piano. Hon började från scratch, med ”Lilla snigel”, och hade en bra piano- 
och teorilärare som kunde ”konsten att inge lust och hopp oavsett nivå”. 
 
Hanna sökte till musikhögskolan, kom in på reservplats på musiklärarlinjen på 
en skola långt hemifrån. Hon tackade nej och uppsökte i stället en logoped för 
att komma tillrätta med sina röstproblem, då det ju var talrösten hon måste job-
ba med. Logopeden ställde psykologiskt djuplodande frågor, som var jobbiga 
men nödvändiga. Hanna gjorde talövningar, och blev långsamt bättre.  
 
Hanna förberedde sig på att söka på nytt till musikhögskolan genom att plugga 
piano och teori. Hon var då helt inriktad på jazzmusik. Hon hade också sökt 
folkhögskolor och kom även in på klassisk sång, men kände att det inte var 
opera hon ville ägna sitt liv åt. Hon började i stället på reservplats på musiklä-
rarlinjen (GG) och sökte efter ett år över till  instrumental-
ensembleutbildningen  (IE) med afrosång som huvudinstrument. Hanna tyckte 
att hon äntligen fått ett kvitto på att hon var bra, också i andras ögon, och att 
hon gjort rätt i att hålla på med musik.  

 

Musikhögskolan 
Hanna verkar på många sätt vara kritisk till sin utbildning. Hon fick kämpa 
hårt med teorin de första åren, med lektioner från nio till fem och sedan hem 
och ”knacka rytmer”. ”Jag övade aldrig sång överhuvudtaget, för det var det 
enda ämne där jag kunde fuska mig fram.” Det gjorde också att det inte fanns 
mycket tid till eget musicerande. Jag frågar till exempel Hanna om hon sjöng 
tillsammans med andra. Hanna säger att det aldrig hanns med, och de få forum 
som fanns inom utbildningen var alltid villkorade på något vis. ”Det har alltid 
varit så att alla inte har fått på den här skolan.” 
 
Skolan hade en tydlig jazzinriktning, vilket var tur för Hanna, för där hade hon 
ju redan så mycket kunskaper. Hon har alltid haft lätt för att improvisera ut-
ifrån sitt goda gehör och allt sitt lyssnande. Också arrangemangsuppgifter kla-
rade hon utifrån sina gehörskunskaper, något som förvånade ensemblelärarna. 
Hanna berättar hur hon arrangerade för sin ensemble inför en dansspelning. 
Hon satt hemma och nynnade och skrev ned det hon hörde i huvudet, utan att 
veta tekniskt vad hon gjorde. När hon lämnade in arrangemanget blev läraren 
alldeles paff! 
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” ‘Hur kan du arra så här, om du inte har gått kurser!’ Han kunde inte för sitt 
liv förstå...Men om det är så enkla saker som ledtonsstämmor eller sånna pry-
lar, det är nånting som jag hör. Så låter det ju alltid!” 
 
För Hanna var det ett lyft att kunna visa vad hon gick för, och att även killarna i 
ensemblen tyckte att det lät bra och att det låg bra för instrumenten. Annars 
tycker hon att ensemblen mest har inneburit ångest.  
 
”Alla lärare har på något sätt signalerat till mig från första minuten att det är 
väldigt viktigt att göra rätt här. Och så var det ju alltid nya låtar när man kom 
dit, och eftersom jag nästan inte läste noter alls då, så var det ju så att öppnar 
jag munnen så gör jag ju fel.” 
 
En ensemblelärare var undantaget, där det inte fanns något rätt och fel, och 
väldigt fritt spel. Även om det var väldigt ovant och läskigt till en början med 
all denna frihet ser Hanna denna ensemble som den bästa under utbildningen. 
När hon talat med andra på skolan har de alla delat Hannas uppfattning. Han-
na beskriver också hur han var den enda som frågade vad studenterna tyckte 
om och inte tyckte om, som lyssnade. ”Den enda som har pratat med oss!” 
 
Hanna visste ofta inte hur hon skulle ta plats som sångerska i de stora ensemb-
lerna bland många instrumentalister. När hon fick chansen att improvisera i en 
bluestolva till exempel gav hon järnet för att visa att hon ”inte var dum i huvu-
det, jag kan också något om musik”. Hon kunde inte förstå att det skulle vara 
någon skillnad på henne och en trumpetare till exempel, och tog det personligt. 
I efterhand, och med egen erfarenhet av att som lärare leda en ensemble, och ef-
ter att ha pratat med instrumentalpedagoger � alltid män! � tänker hon lite an-
norlunda. Det som hon tog som ett personligt agg kan bottna i okunskap, tror 
hon, och att det kan vara problematiskt för ensemblelärare att veta hur de ska 
undervisa en sångerska. 
 
Hanna ser sig fortfarande som en ”icke notkunnig” person. Hon har hela tiden 
får reaktioner på hur hennes goda gehörskunskaper inte matchat hennes dåliga 
notkunskaper. Det har inte gått att få ihop ”sångerskan som improviserar över 
ganska svåra saker med sångerskan som inte klipper avistan på provet liksom”. 
Hanna önskar också att hon skulle haft bättre notkunskaper för att ”sätta sig i 
respekt” och inte ”spä på snacket om sångerskor”. Hon skulle vilja kunna kliva 
in i ett band och kunna klippa en not, precis som blåsarna i bandet. ”Jag vill 
vara en av dom. Det ska liksom inte vara extra fokus på mig!” Ändå har inte 
Hanna premierat avistaläsningen på sånglektionerna, så som hon planerat, för 
hon har behövt så mycket annat. 

 

Afrosånglektioner 
Hanna har haft flera sånglärare under sin utbildning. Hon har kämpat mycket 
med sångteknik och andningsteknik och har haft svårt att få ihop det. De ”vik-
tiga” sånglärarna på skolan anser fortfarande inte att hon har rätt magstöd. 
”Det har bankat och slagits på den här magen alltså.” Hanna förstår fortfarande 
inte vad de talar om, och tycker att all musik försvinner då hon bara ska stå och 
tänka på magen. 
 



Viveka Hellström D-uppsats 2003 

 

 

 49 

”Jag känner att det är många som bara har sett mig som en sångröst som kom-
mit in i ett rum, som dom kan mecka med liksom. Inte tar nån hänsyn till hur 
jag är byggd, eller hur jag tycker om att sitta stå eller ligga.” 
 
Hanna tycker att sångteknik är något väldigt personligt. Hon tycker att hon ofta 
inte blivit sedd som människa. Hon tycker också att lärare sätter upp mål som 
blir det enda viktiga, och att de sedan inte lyssnar på vad som verkligen händer 
på vägen.  
 
”Jag tror att jag haft en lärare som faktiskt har brytt sig om att kolla om det 
händer nånting i mig som kan gynna min sång, utan att det är det som läraren 
har efterfrågat.”  
 
Hanna har också fått många kommentarer om sin sång från sånglärare som hon 
uppfattat som sårande och kränkande. Exempelvis inför ett inträdesprov: ”Om 
jag vore du så skulle jag aldrig mer söka, för det låter inte jazz om dig.” Och av 
en sånglärare i slutet av utbildningen: ”Nu kan du snart lära dig sjunga Han-
na!” 
 
Hanna dras fortfarande med en del röstproblem, även om de blir mindre och 
mindre. Hon har blivit trött i rösten när hon undervisat. Men hon känner att 
hon måste hitta sitt eget förhållningssätt. Teknikmässigt tycker hon att hon har 
en del kvar att lära själv, men känner nu att det får ta sin tid. Hon har fått ett 
mer avspänt förhållande till det och kräver inte längre av sig själv att hon ska 
vara perfekt. Hon understryker också vikten av den musikaliska kunskapen,  
men framför allt att det måste vara lustfyllt! 

 

Om olika sångtraditioner 
Jag undrar hur Hanna ser på likheter och skillnader mellan klassisk sång och afrosång. 
 
Hanna tycker att det är en svår fråga som hon funderar mycket på. Andning 
och sådant är likt. Men i den klassiska sången utgår man nästan inte alls från 
talrösten, tycker hon. Hur lärare förhållit sig till hennes talröst är något hon 
funderat över.  
 
”Det där har jag liksom uppdagat efteråt, att jag gick och talade så här /härmar 
ett ljust, tunt tal/ och så sa alla: Sjung med din talröst, men det var ingen som 
verkligen lyssnade på hur min talröst var. Så det är sånt där man registrerar och 
tänker att så där ska jag aldrig göra när jag själv undervisar!” 
  

Undervisningserfarenhet 
När jag träffar Hanna har hon just kommit hem från en längre praktik på en 
skola i utlandet. Hon är väldigt uppfylld av vad hon varit med om. 
 
”Jag var afrosångpedagog i fem veckor, och dom eleverna var så förtryckta och 
dom mådde så dåligt! Och när jag klev in till tolv stycken och sa: ‘Hörni, i dag 
ska vi bara ha roligt. Vi spelar nånting tillsammans’, så trodde dom att jag var 
galen! Efter två veckor kom dom andra lärarna till mig och sa: ‘Du måste ge oss 
övningarna du gett sångarna!’ ” 
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Lärarna hade upptäckt att flera elever som de sett som lata och med attitydpro-
blem, då de inte tagit en ton på flera månader, nu stod och sjöng solo. 
 
”Och det enda jag gjorde var att säga: Du e så jädra bra. Sjung, så har vi kul! Det 
var det enda, med varenda elev jag hade! Ingenting om placering, andning och 
stöd, inte ett dugg! Utan bara: Nu har vi kul!” 
 
Hanna körde samma koncept med instrumentalisterna också, med gott resultat. 
Hon brydde sig mer om samspel, kommunikation och lust än om skalor och an-
tal takter. Eleverna var väldigt positiva. 
 
”Men det var också så tydligt, att det jag gjorde varenda dag var att undervisa 
mig själv! Jag har stått och mässat för dom: Tappa aldrig lusten! Låt dom inte 
trampa på er! /.../ Så det är det enda jag tänker nu när jag träffar elever, att det 
måste vara lustfyllt! Sen kan man ju få in det andra med tiden.” 
 
Hanna säger att hon naturligtvis skulle vilja vara perfekt som sångpedagog och 
kunna ge alla precis vad dom behöver. Men hon känner sig mer avspänd inför 
lärarrollen nu, även om hon fortfarande har mycket att lära, och säger ”att det 
får ta sin lilla tid”. 
 

 
 
 

Analys 
I analysen söker jag lyfta fram och jämföra de intervjuades erfarenheter av 
uppväxt och musikutbildning. Jag har för åskådlighetens skull försökt att i min 
analys följa en kronologi under rubrikerna ”Uppväxtåren”, ”Förberedande mu-
sikutbildningar” samt ”Högre musikutbildning”, men med återkommande frå-
geställningar i varje avsnitt utifrån mina forskningsfrågor. Under rubriken 
”Undervisningens innehåll och lärarens roll” har jag sedan samlat och jämfört 
svaren på de direkta frågor från mig som ligger utanför själva berättelsen om 
bildningsgång, men här ingår också undervisningserfarenhet och kommentarer 
kring undervisning och lärarroll som framkommit under intervjuerna. Varje del 
av analysen avslutas med en sammanfattning och tolkning. 
 

Uppväxtåren 
Musiken i hemmet och föräldrarnas inflytande 
Redan under uppväxten läggs grunden för musiksmak och estetiska ideal. För-
äldrarna påverkar genom vad de själva lyssnar på, genom eget musicerande 
och genom sitt förhållningssätt till musik. För alla de intervjuade har musiken 
funnits i hemmet; alla har haft musikaliskt aktiva föräldrar. Det är framför allt 
papporna som framträder i dessa berättelser, och det är deras musik som fortfa-
rande är verksamma influenser i de intervjuades musikaliska verksamhet.  
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Lena har fått visorna via sin pappa. Karin har fått jazzen via sin pappa och 
nämner framför allt pappans favorit Ella Fitzgerald som en sångerska som på-
verkat henne. För Hanna har pappans stora skivsamling med jazzplattor varit 
en viktig influens. Pappan är också mycket aktiv i Hannas kommande musikliv 
och är den som introducerar Hanna till den kör som blir en så viktig del av 
hennes musikaliska fostran. 
 
Agneta talar inte direkt om musiklyssning via föräldrarna som influenser. Hon 
har själv letat upp musik via radio och grammofon. Däremot har pappans akti-
va musikantskap i amatörbandet varit viktigt. Agneta talar inte bara om en mu-
sikstil som blir bekant för henne via pappans spelande, utan om ett förhållnings-
sätt: ett gehörsmusicerande i en sorts jazzstil med improvisatoriska inslag. 
 
Att lära sig via att lyssna mycket på musik blir ett viktigt verktyg i framtiden 
för samtliga intervjuade. Föräldrarna uppmuntrar också ett aktivt musicerande 
hos sina barn. Särskilt Hanna nämner hur föräldrarna tar del i val av instru-
ment och ställer krav på att inte ge upp instrumentlektionerna för tidigt.  
 
Hemmiljön kan mer eller mindre sägas forma ett förhållningssätt till musiken 
för samtliga intervjuade, inte bara för Agneta som tydligt formulerar vad pap-
pans musicerande betytt. Lena betonar i intervjun flera gånger en naturlig röst-
användning som ett ideal, och det kanske kan spåras till pappans inflytande 
och hans sätt att sjunga ”naturligt”. Karin framhåller ofta det självklara med 
musiken som en del av livet, det är inget ”märkvärdigt”, och den självklarheten 
parat med ett gott musikaliskt självförtroende verkar härröra från uppväxten. 
Hanna formar sina musikaliska verktyg genom att lyssna på pappans jazzskiv-
samling.  
 

Samtida musikaliska influenser 
Både Lena och Karin framhåller hur viktiga Beatles varit, både att lyssna på 
dem och att själv spela och sjunga deras låtar. De nämner också en mängd 
andra samtida grupper och artister som varit viktiga förebilder. Varken Agneta 
eller Hanna talar spontant om några samtida musiker eller grupper som varit så 
viktiga under uppväxten. Agneta nämner då jag frågar en äldre artist som Edith 
Piaf samt Tina Turner, en artist med rötter i sextiotalet, som i viss mån sångliga 
förebilder. För Hanna verkar det i yngre ålder ha varit genant att vara så påver-
kad som hon var av pappans musikstil. Senare blir sånggruppen Swingel sin-
gers en viktig inspirationskälla för Hanna � också det en jazzinriktad grupp 
med sextiotalsrötter. Det är deras skicklighet som attraherar, och Hanna verkar 
lära sig mycket på att lyssna och härma alla stämmor.  
 

Eget musicerande i informella sammanhang 
De intervjuade säger alla att de alltid har sjungit � jämt och ständigt och över-
allt. Agneta beskriver ett spontant sjungande och en naturlig improvisation på 
den långa vägen till skolbussen. Hanna satt vid pianot och hittade på egna me-
lodier och kompade på gehör. Lena visste redan som åttaåring att hon ville bli 
sångerska och hon sjöng jämt. Karin trodde som barn att alla människor sjöng 
och spelade, och såg det som en naturlig del av livet. 
 



Viveka Hellström D-uppsats 2003 

 

 

 52 

För både Lena och Karin är musicerandet med andra i informella sammanhang 
något de framhåller. Framför allt för Karins är det deltagandet i olika band som 
blir det dominerande inslaget i hennes berättelse om musiken under hela 
skoltiden. Den musik man spelar och framför består av samtida artister som 
man plankar och lär ut till varandra.  
 
Lena växer och känner sig uppmuntrad av att användas som musiker under 
konfirmationslägret. Dessutom nämner hon det första bandet med gitarrläraren 
som viktigt, samt musicerandet med pappan. Att bli sedd och respekterad av 
personer som hon själv respekterar musikaliskt verkar vara viktigt. Lena ser sig 
under denna tid i lika hög grad som en som spelar som en som sjunger. Att 
sjunga och spela blir också ett viktigt uttrycksmedel som gör att hon mår bättre.  
 
Varken Agneta eller Hanna talar lika mycket om musicerande tillsammans med 
andra i informella sammanhang under uppväxten. För Agneta verkar inte möj-
ligheterna funnits. Hanna berättar dock att hon bildade band med jazzintresse-
rade kompisar i gymnasiet och ordnar egna spelningar. Detta blir också ett vik-
tigt led i en frigörelse från det musikaliska sammanhang som hittills dominerat 
� den vokala jazzensemblen. 
 

Musiklektioner och instrumentalundervisning 
Ingen av de intervjuade framhåller musiklektionerna i skolan som någon inspi-
rationskälla. Både Karin och Hanna nämner dock musiklärare som uppmuntrat 
och stött deras spelande i egna grupper. Lena beskriver sina musiklärare som 
undermåliga, och att hon själv ofta fått rycka in och kompa på musiklektioner-
na. Agneta upplever inte att hon blev sedd eller uppmuntrad av sina musiklä-
rare, trots att hon sjöng bra. 
 
Alla har tagit instrumentallektioner. Lena är den som har de bästa erfarenhe-
terna och hon ser sig också under lång tid lika mycket som en gitarrist som en 
sångerska. Karin spelar lite gitarr i sina första band, men berättar inget särskilt 
om instrumentallektionerna.  
 
Agneta och Hanna är missnöjda med de instrumentallektioner i gitarr respekti-
ve cello de fått inom kommunala musikskolan, och får inga bestående kunska-
per med sig från dessa lektioner. Agneta lär sig lite pianospel och teori på egen 
hand och med hjälp av kantorn hemma. Det är dessa kunskaper som hon sedan 
bygger vidare på.  
 
För Hanna är de sång- och dansgrupper hon är med i viktiga och roliga, och får 
också en social betydelse då hon via dessa träffar barn från många kulturer. 
Genom deltagandet i dessa grupper får hon också möjlighet att uppträda. 
 

De första sånglektionerna 
Alla utom Karin har tagit sånglektioner under skoltiden. Karin blir dock tidigt 
bedömd av sånglärare då hon söker in till musikklasserna. Hon beskriver det 
som att hon sjöng ”annorlunda” och därför inte platsar. Felaktigt tror man att 
hon har knutor på stämbanden. Lenas första möte med en ”sångtant” blir också 
misslyckat. Lena härmar sin idol och hennes röstideal verkar krockar med lära-
rens. För både Lena och Karin dröjer det sedan till vuxen ålder innan de tar 
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sånglektioner. Ingen av dem beskriver dock att de tagit särskilt illa vid sig av att 
bli så dåligt mottagna i sitt första möte med sånglärarvärlden. De har gott sång-
ligt självförtroende och verkar få bekräftelse på vad de kan i andra musikaliska 
sammanhang. 
 
Både Agneta och Hanna tar tidigt sånglektioner, som de beskriver i övervägan-
de positiva ordalag. Ingen av dessa sånglärare jobbar inom afrogenrer, men 
verkar ha haft en öppen och stödjande attityd som uppskattas.  
 
Agneta börjar ta sånglektioner redan i tio elvaårsåldern. Hon gillar sin snälla 
fröken, som är lite gammaldags, och blir kvar länge hos henne. När Agneta be-
skriver det material hon arbetar med hos sin sångfröken låter hon dock ganska 
ironisk. Hon får sjunga ”snälla” sånger som passar att framföra i kyrkan, men 
verkar inte själv haft några egna idéer om vad hon ville sjunga. Spiritualmateri-
al är ändå det som kommer närmast en sångstil som Agneta intuitivt känner sig 
hemma i. Hon får också chanser att uppträda och har en känsla för interpreta-
tion som uppmuntras. Agneta beskriver sig som en som har svårt att själv ta för 
sig. Stöd och uppmuntran från lärare och att få möjlighet att visa sig som sång-
erska måste därför varit särskilt betydelsefullt. 
 
När Agneta senare söker till folkhögskola verkar hon dock osäker på sitt sång-
material och verkar inte ha fått med sig tillräckligt med verktyg för att klara av 
teoriprover och hur hon ska förbereda sig för sångproven. Hon får själv söka 
förbereda sig efter bästa förmåga. 
 
Hanna blir glad när hon erbjuds att ta sånglektioner för en klassisk sångpeda-
gog när hon är tolv tretton år. Hon trivs också med sånglektionerna. Hanna an-
vänder orden ”öppen” och ”lekfull” i en positiv beskrivning av sin första sång-
pedagog. Hanna har redan en egen musiksmak, men beskriver det som att man 
”jämkar” när det gäller material. Hanna blir också uppmuntrad att sjunga klas-
siskt. Hon får alltså bekräftelse på att hon är duktig och att hon har framtida 
möjligheter inom sången. 

 

Körsjungande under uppväxten 
För samtliga intervjuade utgör deltagandet i olika körer en viktig del av den 
musikaliska bildningen, och det är då frågan om mer avancerade körer utanför 
skolan. Ingen berättar något särskilt om deltagande i den egna skolkören. För 
Karin och Agneta äger deras viktigare körerfarenheter rum under folkhögskole-
tiden, men behandlas också här för jämförelsens skull. 
 
För både Lena och Agneta innebär körsjungandet en ökad förtrogenhet med en 
klassisk musiktradition. Karin och Hanna sjunger mer i jazztradition i sina kö-
rer, men de sjunger alla utifrån en notbild. Alla utom Hanna tränar också upp 
notläsningen i sina körer. För Hanna ger dock mötet med en utskriven scatsång 
en ny infallsvinkel på en bekant musikstil. Hon sjunger dock utifrån gehör.  
 
Ingen verkar ha fått någon direkt teknisk vokal träning av sina körledare. För 
Lena betyder dock den klassiska oratoriekör hon är med i under många år 
mycket för hennes sångliga utveckling. Hon beskriver hur hon utmanas av att 
sjunga Bachs musik och utvecklas genom detta vokalt. Hon formulerar hur 



Viveka Hellström D-uppsats 2003 

 

 

 54 

själva musiken hjälper henne att förstå vokala tekniker � hur en naturlig and-
ning och en kroppslig avspänning hjälper henne att bemästra svåra partier, och 
hon drar av dessa erfarenheter sina egna slutsatser. För Hanna som sjunger i en 
vokal jazzensemble under många år blir ofta sliten i rösten, då hon inte vill an-
vända sångtekniska kunskaper hon fått från sina sånglektioner, då hon inte vill 
låta skolad. Här krockar alltså olika estetiska ideal. 
 
Hanna tycker att åren i vokalensemblen är hennes ”musikaliska stomme”, och 
hon understryker också hur roligt det var att sjunga tillsammans med andra 
som man trivs med och att få det att låta bra. Här finner hon ett musikaliskt 
sammanhang att utvecklas i samspel som kanske kan ses som ett alternativ till 
att sjunga i band � som ju både Lena och Karin gör under tonåren. Anmärk-
ningsvärt är dock hur beroende Hanna blir av den karismatiske körledaren och 
hur hon senare kommer till insikt om att hon bara är en förlängning av hans 
egna önskemål.  
 
Karin och Agneta deltar under folkhögskoletiden i körer som betyder att de får 
delta i mer professionella sammanhang, med konsertliv, skivinspelningar och 
möten med professionella musiker. 
 

Gehörskunskaper och notkunskaper  
Lena beskriver inga direkta problem för egen del med noter och gehörskunska-
per. Via gitarrspel och körsjungande lär hon sig noter. Hon kan också ackom-
panjera efter ackordsanalys, vilket hon tränat upp med hjälp av Beatlesreperto-
aren. När hon ska ta sånglektioner märks det dock vem hon har härmat. Här 
har hon via att lyssna på sin idol tillägnat sig ett sångsätt som inte uppskattas 
av sångläraren.  
 
Karin beskriver sig som en ren gehörsmusiker till en början. Hon har spelat in-
strument, men verkar främst ackompanjera efter ackordsanalys på gitarr. Att 
inträdet till folkhögskolan endast innehåller ett sångprov ser Karin som en för-
utsättning för hennes möjlighet att söka. Hon ser sitt goda gehör som en fördel 
när hon börjar i sin jazzorienterade kör, för hon har ett bra minne för melodier. 
Att sjunga i stämmor och samtidigt hänga med i notbilden hjälper henne att 
lära sig att läsa noter. 
 
Agneta improviserar då hon sjunger själv. I sångundervisningen använder hon 
inte dessa kunskaper. Hon lär sig att läsa noter, men verkar sakna att hon inte 
fått mer hjälp med musikteori i sin musikundervisning. Senare, i och med sitt 
deltagande i konserthuskören, blir hon bra på att läsa noter.  
 
Hanna beskriver sig som en gehörsmusiker. Genom att hon lyssnat så mycket 
på musik har hon lätt att lära sig svåra stämmor i sånggruppen. Hennes lärare 
verkar inte tro henne då hon säger att hon inte läser noterna utan tar in musi-
ken via att lyssna. Hon lär sig också mycket av att lyssna på sina idoler och 
härma dem. Också på pianot spelar Hanna på gehör och får till rätt avancerad 
harmonik utan att veta vad hon gör. Hanna verkar se sina goda gehörskunska-
per både som en tillgång och en brist då det för henne finns ett glapp mellan te-
ori och praktik.  
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Sammanfattning och tolkning av uppväxtåren  
Representanterna för den äldre generationen i min intervjuundersökning � 
Lena och Karin � växer upp under sextiotalet och tidigt sjuttiotal, då popmusi-
ken får ett stort genomslag och då många börjar spela i band. Den formella mu-
sikundervisningen domineras fortfarande under denna tid av en traditionell 
musikundervisning (se historik avsnittet ovan). Man kan se Lenas och Karins 
berättelser om uppväxtåren som en illustration till detta. De framhåller bägge 
de informella sammanhangen som viktiga och hur de också lärt sig mycket av 
att lyssna på och spela samtida populärmusik. Särskilt inom sångfältet möts de 
av en gammaldags syn från lärarhåll som krockar med deras egna estetiska ide-
al.  
 
För de yngre, Agneta och Hanna är de formella sammanhangen viktigare. De 
tar båda lektioner under åttiotalet men ingen av dem möter någon afrosånglä-
rare. Detta verkar dock inte ha särskilt stor betydelse för Agneta och Hanna. De 
trivs med att ta sånglektioner och framhåller en uppmuntrande och öppen atti-
tyd som något de uppskattar hos sina sånglärare. Den öppnare attityden från 
sånglärarnas sid. a som framträder i deras berättelser kan vara ett resultat av 
det inom den formella utbildningen under denna tid finns en större kunskap 
om andra genrer och respekt för olika musikaliska uttryck, även om inte alla lä-
rare direkt undervisar i dem.  
 
Att få möjlighet att uppträda och få bekräftelse på vad man kan är också bety-
delsefullt för samtliga. Inte bara artister blir viktiga förebilder utan också lärare, 
körledare och med andra musiker som man respekterar och som man uppfattar 
som skickliga och hängivna sin uppgift. Det är också viktigt för de intervjuade 
och att hamna i musikaliska sammanhang där man känner sig hemma. Att 
känna sig hemma betyder ofta för de intervjuade något som är bekant från 
hemmiljön � en musikstil och ett förhållningssätt � och där musikalisk kreati-
vitet och glädje får utlopp. 
 
Det egna skapandet tar sig olika uttryck. För Lena och Karin får det utlopp i 
musicerande med andra i mer informella sammanhang. Agneta och Hanna 
verkar improvisera och hitta på i enrum till en början. Det är ingenting som de 
direkt verkar kunna föra över till den formella undervisningen. De verkar mer 
beroende av att lärare och andra skapar ett forum för dem att sjunga i. 
 
För samtliga intervjuade stärker körsjungandet en förtrogenhet med notbilden 
och här möter de också krav på övning och disciplin och tränar färdigheter som 
premieras inom den formella utbildningen.  
 
Hanna som verkar ha ett mycket bra gehör uttrycker det som att hennes körle-
dare blir förvånad över att hon inte kan läsa noter men ändå klarar sig så bra i 
den avancerade vokalensemblen. Hanna skulle här, enligt mitt tycke, ha kunnat 
fungera som en förebild för andra i ensemblen, och att de också kunnat lära sig 
av att via lyssnande bli mer förtrogna med jazzharmonik exempelvis � men så 
verkar inte ha skett.  
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Förberedande musikutbildningar 
Samtliga intervjuade går någon förberedande musikutbildning innan de söker 
vidare till högskolenivå. Alla utom Lena går på musiklinjer på folkhögskola. 
Lena går på en cirkelledarutbildning som kan sägas motsvara folkhögskolenivå. 
Hanna bygger dessutom på sina teoretiska kunskaper via ett studieförbund.  
 

Folkhögskola och förberedande musikutbildning 
För Lenas del är det yrkeslivet som blir den skola där hon slipar sina musikalis-
ka verktyg. När Lena sedan söker vidare för att skaffa sig en mer formell mu-
sikutbildning verkar hon inte vara medveten om olika sångliga traditioner, 
utan det är lärarna som föreslår att hon ska gå en mer afroinriktad utbildning. 
Det verkar som om Lena i viss mån förstärker en sånglig identitet som afro-
sångerska genom sångkursen, men får ännu mer stilmässig och musikalisk 
kunskap i mötet med jazzmusiker på sommarkursen.   
 
Karin ansöker till folkhögskolan genom att sjunga en jazzlåt och improvisera. 
Karin använder också folkhögskoletiden till att skaffa sig teoretiska kunskaper, 
men det är också en stimulerande miljö med en mängd musikaliska intryck och 
möten med nya människor som är betydelsefullt. På skolan finns både mer af-
roinriktade musiker och klassiska. Karin verkar ta till sig bägge världarna, men 
kanske är det framför allt den klassiska världen och bemästrandet av teoretiska 
verktyg, som att kunna hänga med i partitur, som är nytt. På folkhögskolan tar 
också Karin sina första sånglektioner � helt klassiskt inriktade.  
 
För Agneta blir folkhögskoletiden avgörande för hennes fortsatta musikliv. Här 
utvecklas hon tekniskt och musikaliskt. Sångläraren betyder mycket, men också 
möten med andra musiker och att få sjunga med i olika band. Agneta erhåller 
en mer klassisk skolning via sånglektioner och körliv, men får pröva sig i en 
mer afroinriktad musikstil i mer informella sammanhang på skolan, då hon 
sjunger i olika konstellationer och själv och tillsammans med andra utforskar 
jazzmusiken, bland annat genom att spela låtar från böcker. Agneta säger att 
hon känner igen sig i denna musikform, den är bekant hemifrån. Att lyssna 
mycket på musik, både ”live” och på skiva, är också betydelsefullt för henne.  
 
Hanna verkar också vara nöjd med folkhögskoletiden, trots att det är en period 
som är jobbig för henne på grund av röstproblem. Hanna har siktet inriktat på 
att komma in på en afroinriktad musikhögskoleutbildning och tackar nej till en 
plats på en klassisk sånglinje. Hon använder medvetet tiden på folkhögskolan 
till att förbättra sina musikteoretiska kunskaper och sitt pianospel. Här får 
Hanna hjälp att överbrygga klyftan mellan de goda gehörsmässiga kunskaper 
hon har och sina undermåliga teoretiska verktyg. 
 

Sånglektioner under förberedande utbildning 
Lena är den enda av de intervjuade som tar rent afroinriktade sånglektioner. 
Hon framhåller att det var bra med repertoarkännedom och att lyssna så myck-
et på ett aktivt sätt. Hon lär sig att reflektera över det hon hör och att tänka 
”som en sångmänniska”. Läraren var en pionjär och prövade sig fram � det 
fanns inga motsvarande sångutbildningar vid den här tiden (sent sjuttiotal) Att 
hela tiden bli bedömd sångligt tycker hon däremot är jobbigt, hon är inte van 
vid det. Men Lena säger också att hon inte riktigt litade på lärarens omdömen 
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och på hennes sångtekniska instruktioner. Lena verkar tidigt ha en egen upp-
fattning om hur hon vill sjunga, som man inte får peta för mycket i. 
 
Lena får också ensembleerfarenheter på en sommarjazzkurs och framhåller hur 
bra det var att ha sånglärarens råd om vettiga tonarter för en sångerska med sig 
i mötet med jazzmusikerna. Hon verkar trivas i musikervärlden. 
 
För Karin, som tar sina första sånglektioner överhuvudtaget, blir glappet mel-
lan den egna erfarenheten, den egna musikstilen och de klassiska sånglektio-
nerna stort. Möjligheter att ta sånglektioner inom andra genre existerar inte på 
Karins folkhögskola. Karin är hela tiden aktiv som mer afroinriktad sångerska 
och noterar skillnaderna mellan de olika traditionerna. Hon tycker sig inte 
kunna använda kunskaper från de klassiska sånglektionerna i sitt eget sjungan-
de, då de har helt olika estetiska ideal. Det låter inte likadant. 
 
Agneta verkar väldigt nöjd med sin klassiska sånglärare på folkhögskolan. Att 
få utmaningar från början och ge sig i kast med svåra stycken är något hon 
tycker varit mycket utvecklande. Sångläraren väjer inte heller för att direkt ge 
sig på sångtekniska svårigheter hos Agneta, något som den tidigare sångläraren 
undvikit. Samtidigt framhåller Agneta hur viktigt det var att läraren var så öp-
pen och uppmuntrande och att ”hon tog oss på allvar”. Läraren verkar ha haft 
en respektfull inställning till eleverna.  
 
Agneta utvecklar parallellt med sin klassiska sångutbildning också en identitet 
som mer afroinriktad sångerska. Hon märker och får uppskattning för sin na-
turliga fallenhet för improvisation och för sin goda tolkningsförmåga, och hon 
känner sig hemma i dessa musikgenrer. Hon tycker också att hon lättare kan ut-
trycka sig inom dessa genrer. Erfarenheten av att få sjunga med en professionell 
jazzpianist och att få erkännande av honom är mycket viktig för Agneta, och 
stärker henne i beslutet att också söka till afroinriktade musikhögskoleutbild-
ningar. På folkhögskolan finns ingen afroinriktad sångutbildning även fast det 
finns en afrolinje för musiker.  
 
Hanna tycker det är positivt att hennes sånglärare är ”bred” då läraren utbil-
dats på SMI, som inte har genreindelning på sångpedagogutbildningen. Hon 
verkar ha varit ett viktigt stöd för Hanna, som på grund av röstproblem aldrig 
sjöng under den här tiden. Tiden användes till andra givande saker. Sångun-
dervisningen är genremässigt bred. Att se sångläraren jobba med andra sång-
elever var inspirerande för Hanna. Hon framhåller att här var inte genrerna det 
viktiga, utan läraren ”fick alltid fram det bästa” oavsett om sångeleverna var 
klassiska eller afroinriktade. Sångläraren blir på så vis en viktig, positiv förebild 
för Hannas val av yrke. 
 

Gehör och notkunskaper 
Karin som kommit in på folkhögskolan genom sångimprovisation använder 
folkhögskoletiden till att förbättra sina notkunskaper och förkovra sig i teori. 
Hon verkar motiverad och tycker att det är roligt. Karin håller dock i sitt eget 
musicerande hela tiden. Dessutom förbättrar hon, som tidigare nämnts, sina 
notkunskaper genom deltagande i en kör.  
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Lena berättar i intervjun hur hon via praktiken lär sig ett sätt att arbeta med ar-
rangering; hon tar hjälp av sina gehörskunskaper då hon tar ut stämmor och 
utarbetar under sina år i teatergruppen musikaliska verktyg när det gäller att 
jobba med stämmor som hon säger sig använda än i dag. Hon kan också notera 
sina sångarrangemang. 
 
Agnetas naturliga fallenhet för improvisation uppmuntras under utbildningen 
genom att hon får musicera med afroinriktade musiker. Parallellt utvecklar hon 
andra musikaliska färdigheter och blir bra på att läsa noter. Den musikaliska er-
farenheten hemifrån hjälper henne när hon lär sig jazzlåtar via böcker, då hon 
känner igen sig i musikstilen. 
 
Hanna, som också satsar på att förbättra sig i notläsning och musikteori, tycker 
att det är positivt att få börja om från början med en alltid uppmuntrande lära-
re. 
 

Sammanfattning och tolkning av förberedande utbildning 
Alla slipar sina musikaliska verktyg under den här tiden och blir bättre på not-
läsning och teori, både genom det de lär sig på sina utbildningar och genom 
praktiskt musicerande i grupper och körer och i mötet med musiker och lärare. 
Folkhögskoletiden framstår som särskilt viktig för Agneta som här får delta i en 
mängd musikaliska sammanhang och utvecklas parallellt som klassisk sångers-
ka och som afrosångerska.  
 
Lena är den enda som tar rena afrosånglektioner under förutbildningen. För 
Karin finns bara klassisk sång att tillgå, och det ställer till problem för henne då 
hennes egna musikaliska erfarenheter inte stämmer med det hon får lära sig på 
lektionerna. 
 
Karin verkar fortfarande hålla sitt egna sjungande utanför utbildningen, men 
folkhögskoletiden ger en mängd andra viktiga kunskaper, också i mötet med 
andra musiker. Även Lena får mycket musikalisk kunskap i sitt möte med 
jazzmusiker, och det gäller också för Agneta. 
 
Det är alltså i musikaliska samspel med andra sångarna utvecklas specifikt 
inom afrogenren, snarare än genom sånglektioner. Ingen av de intervjuade be-
rättar dock något om ett mer organiserat, lärarlett ensemblespel inom den afro-
amerikanska musikgenren på folkhögskolorna. De kunskaper Lena får från sina 
afrosånglektioner stärker henne dock som sångerska i mötet med musiker inom 
genren.  
 
Både Agneta och Hanna tar sånglektioner för nya lärare, ingen specifikt afroin-
riktad. De tycker mycket om dessa lärare och framhåller återigen en öppen, re-
spektfull attityd som väsentliga kvaliteter. Lärarna blir på så vis viktiga förebil-
der för det kommande yrkesvalet i sin egenskap av sångpedagoger i allmänhet. 
Vilken genrer man arbetar inom verkar inte vara det väsentliga för Agneta och 
Hanna.  
 
Både Agneta och Hanna är efter folkhögskoleåren inriktade på att ta sig in på 
en musikhögskola, och helst på en IE-utbildning med afrosång som huvudin-
riktning, trots att bägge också kan välja en klassisk sångbana. De är bägge 
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uppmuntrade av sånglärare de mött att bli klassiska sångerskor och söker också 
sådana utbildningar. Bägge väljer ändå afroinriktningen för att det är den mu-
sikform de gillar mest. Det är det egna uttrycksbehovet som här verkar vara 
vägledande � att välja den musikform för vilken hjärtat bultar mest och där de 
känner störst möjlighet att uttrycka sin egen personlighet. Att få en plats på en 
IE-utbildning ses också som en bekräftelse och ett bevis inför omvärlden att 
man gjort rätt som satsat på musiken. Särskilt Hanna uttrycker detta i intervjun. 
 
Varken Lena eller Karin uttrycker samma målmedvetna strävan och önskan att 
ta sig in på en högre musikutbildning, utan det verkar mer vara något man 
prövar. Lena berättar om många positiva saker som hon fått från sina afrosång-
lektioner, men verkar också ha svårt att anpassa sig till en elevroll och att bli 
bedömd. Karin verkar trivas som elev, men inte på sånglektionerna, och hon 
väljer inte heller att gå en sånglärarutbildning. Både Agneta och Hanna har 
sånglärare som positiva förebilder när de väljer att söka en högre musikutbild-
ning, och de har också mycket längre erfarenhet av att vara sångelever jämfört 
med Lena och Karin. Det kanske därför är mer naturligt för dem att söka en 
formell utbildning i sin önskan att fortsätta att utvecklas som sångerskor. För 
Lena och Karin verkar den vägen inte vara lika självklar. De verkar också vara 
måna om att skydda en sånglig identitet från alltför mycket inblandning från 
sånglärarhåll. 
 

Högre musikutbildning 
Alla de intervjuade söker vidare till en högre musikutbildning och tre av dem 
utbildar sig till sångpedagoger. Karin söker aldrig till en sångutbildning och 
har heller ingen avsikt att bli musikpedagog från början. Hon går rytmiklärar-
linjen för sin egen skull och är fortfarande mycket aktiv som sångerska i olika 
band. Då hon går musikhögskolan, i början av åttiotalet, finns ingen afrosång-
utbildning, men då jag frågar Karin svarar hon att det ändå inte är säkert att 
hon sökt en sådan utbildning om den funnes. Hon sjöng ju ändå jazz och lik-
nande, säger hon, och var intresserad av att förkovra sig i annat. 
 
Lena söker över från sin jazz- och blueskurs och hamnar på en mer klassiskt in-
riktad sångpedagoglinje. Agneta kommer in på IE afrosång. Hanna kämpar i 
flera år innan hon lyckas ta sig in på en jazzinriktad IE-utbildning. 
 

Sånglektioner under högskoletiden 
Lena och Karin tar till sig sångteknik via klassiska sånglärare under högskole-
utbildningen. De kan nu skilja en mer klassisk sångteknik från sina egna este-
tiska ideal och kan själva bestämma vad de kan använda i det egna sjungandet. 
De verkar bägge tycka att det är skönt att få ha sin estetik ifred. Lena är i viss 
mån påverkad av negativa attityder från lärare och av att inte riktigt bli tagen 
på allvar, trots goda vitsord. Lena säger att hon fått bra tips från sina klassiska 
sångpedagoger, ”bara dom inte ger sig på hur jag ska fånga klangen”. Lena 
lyckades också bra med sin sångutbildning, och får goda betyg både i sång och 
sångmetodik. 
 
Karin tycker det är bra att gå för en manlig sånglärare som inte kan vara en di-
rekt vokal förebild. Han hjälper Karin att utvecklas tekniskt och hon ger för för-
sta gången en positiv beskrivning av mötet med en sånglärare som hon också 
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trivs med personligen. Karin har också egna idéer om en mer afroinriktad 
sångundervisning då hon själv föreslår att hon skall gå för en musiker och lära 
sig mer om improvisation och få teoretiska verktyg och en metodik för att kun-
na öva. Den sjungande jazzpianist hon hamnar hos lär henne detta. Karin ut-
vecklar sig också rytmiskt genom att ta slagverkslektioner för en jazzinriktad 
trummis, och verkar överhuvudtaget använda fria val inom utbildningen för att 
förkovra sig som sångerska. 
 
Agneta tar för första gången sånglektioner för en afropedagog. Stilmässigt är 
det stor skillnad, och Agneta tycker att det är det som hon främst lär sig av att 
få en afrosångpedagog. Sångtekniskt fokuserar dock den nya läraren på unge-
fär samma saker som hennes gamla sånglärare � på andning, på text och inter-
pretation � men man arbetar med ett annat tonbildningsideal. Agneta tar också 
klassiska sånglektioner under sin högskoleutbildning och säger att hon på så 
vis tydligare lär sig känna skillnaderna mellan de olika sångtraditionerna. Ag-
neta lär sig också mycket sångmetodik genom att se sin afrosånglärare arbeta 
med andra elever. 
 
Hanna har flera sånglärare under sin högskoleutbildning, både på den musiklä-
rarutbildning där hon först kom in och på afrosånglinjen på den skola hon se-
dan hamnade. Hon har vantrivts med de flesta och tycker inte att hon blir sedd 
som människa. Det intryck hon förmedlar är ett ständigt slit med rösttekniker, 
av att man vill ändra på hennes sett att sjunga och andas och av lärare som är 
fixerade vid de egna metoderna. Hanna verkar bara ha haft en sånglärare under 
högskoletiden som hon upplever möter henne med respekt och verkligen lyss-
nar på henne. ”Det är så många som bara sett mig som en sångröst man kan 
mecka med.” 
 
Hanna säger samtidigt att det är sången hon övar minst på under högskoleåren, 
då teorin och andra uppgifter tar så mycket tid i anspråk. Metodiskt verkar hon 
dra slutsatser av sin egen utbildning om hur man inte bör bemöta elever. Hon 
ser själv sångteknik som något mycket personligt. 
 

Ensembleerfarenheter under högskoletiden  
Varken Lena eller Karin berättar om några ensembleerfarenheter under högsko-
leutbildningen. Karin svarar på en direkt fråga att hon aldrig känt sig förtryckt 
eller särbehandlad av musiker i egenskap av sångerska, ej heller under sin ut-
bildning. 
 
För Agneta och Hanna, som bägge gått instrumentalensemblepedagog- 
utbildning med afrosång som huvudinstrument, är ensemblen en viktig del i 
utbildningen. Att vara ensam sångerska i en grupp och också ensam tjej är en 
tuff utmaning som både Agneta och Hanna fått tackla.  
 
Agneta säger att hon ”försökte lära sig språket” för att kunna kommunicera 
med grabbarna i gruppen, och att stå på sig för sin rätt att få vara med i en-
semblen. Det kan alltså inte ha varit självklart under Agnetas utbildning att en 
sångerska ses som en jämbördig medlem i en afroensemble. Att alltid vara väl 
förberedd, kunnig och ambitiös, och att dessutom kunna läsa noter är vad Ag-
neta radar upp som viktiga egenskaper för att vinna respekt. Hon vill inte ses 
som någon ”slö sångerska” utan också som en ”instrumentalist” � det verkar 
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värderas högre. Hon har fördel av att hon både är bra på improvisation och bra 
på att läsa noter. 
 
Hanna förmedlar liknande intryck från sina ensembletimmar. Hon vill också 
visa att hon ”inte är dum i huvudet” och tar för sig i improvisationerna när hon 
får chansen. Men hon beskriver en ofri, hämmande stämning, med lärare som 
signalerar att ”det är väldigt viktigt att göra rätt här”. Hanna hämmas också av 
sina dåliga notkunskaper, även om hon samtidigt får stor användning för sitt 
goda gehör och sin kunskap om jazzharmonik som hon fått genom sitt myckna 
lyssnande. Liksom Agneta vill Hanna ses som en jämbördig del av ensemblen 
och inte särbehandlas. ”Jag vill vara en av dom. Det ska liksom inte vara fokus 
på mig.” Hanna framhåller samtidigt lärarnas roll i ensemblen, som samtliga är 
män, och hur de inte verkar ha förstått sig på hur de ska undervisa en sångers-
ka. 
 

Gehörskunskap, noter och musikteori 
Karin fortsätter målmedvetet att studera musikteori under högskoleutbildning-
en. Hon lär sig att bli bättre på att läsa rytm, och får användning för det i pro-
fessionella sammanhang. Lena berättar ingenting specifikt om detta från sin 
klassiska sångpedagogutbildning, men den nedlåtande attityd hon tycker sig 
möta som icke klassisk sångerska, och som inte bara drabbar henne själv, bott-
nar i en syn från sånglärarnas sid. a att icke klassiska sångerskor saknar kun-
skaper om musikens byggstenar.  
 
Både Agneta och Hanna framhåller vikten av att vara bra på att läsa noter för 
att få en bättre position i afroensemblen. Det är praktiskt att liksom en instru-
mentalist kunna läsa snabbt och bra, men det verkar också ha ett högre värde 
på utbildningen än goda gehörskunskaper. För Hanna finns det hela tiden en 
konflikt mellan de båda traditionerna. Hon framhåller fortfarande glappet mel-
lan sina goda gehörskunskaper och alltjämt undermåliga notkunskaper. Musik-
teorin upptar också mycket tid för Hanna under utbildningen. Samtidigt säger 
hon att hon inte prioriterar avistatläsningen under utbildningen, så kanske är 
hon inte personligen så motiverad utan det är snarare ett yttre krav. Hon lyckas 
bra med arrangörsuppgifter utifrån att hon lyssnat så mycket. och kan använda 
sina gehörskunskaper. Detta förvånar hennes ensemblelärare. 
 

Sammanfattning och tolkning av högre musikutbildning 
Musikhögskolan är mer krävande än tidigare utbildningar. Alla vidareutveck-
lar tekniska färdigheter och slipar sitt teoretiska kunnande. Det är framför allt 
sådana aspekter av undervisningen de intervjuade uppehåller sig vid i inter-
vjuerna. Det finns inte många inslag i berättelserna som handlar om konstnärli-
ga utmaningar i den högre musikutbildningen.  
 
Agneta och Hanna får för första gången renodlade afrosånglärare under hög-
skoleutbildningen. Jag tycker att det är förvånande att detta skifte inte får mer 
rum i deras berättelser. Ett möte med lärare specialiserade på afroamerikanska 
musikgenrer borde tillföra dessa sångerskor nya insikter som är värda att berät-
ta om. Men genreskillnaden verkar av berättelserna att döma inte ha varit så 
revolutionerande vare sig för Agneta eller Hanna. Agneta tycker visserligen att 
hon lär sig mycket stilmässigt, men betonar också likheter med föregående mer 
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klassiskt inriktade sånglärare. Agneta betonar åter att den öppna inställningen 
hos sånglärarna på folkhögskolan gör att hon inte upplever så stor skillnad. Det 
är alltså lärarens attityd gentemot eleven som är väsentlig för vad som förmed-
las. Metodiskt lär Agneta sig dock mycket av sin afrosånglärare.  
 
Hanna får snarare svårare med sina afrosånglärare � med ett undantag. Hon 
förmedlar ett intryck av att afrosånglärarna under hennes högskoleutbildning 
ofta uppträder auktoritärt, att de sitter inne med ”sanningar” som eleven bör 
anamma och att de har svårt att föra en dialog med henne. Utifrån Hannas be-
rättelse får jag en bild av att ett gammaldags mästare-lärlingförhållande lever 
kvar i sångundervisningen på hennes musikhögskola, och att införandet av nya 
genrer inte alltid innebär ändrade undervisningsformer. Det är också denna lä-
rarroll Hanna verkar reagera mot. 
  
De äldre i undersökningen verkar inte sakna en mer afroinriktad sångunder-
visning. De kan under högskoletiden tillgodogöra sig tekniken de får från sina 
klassiska lärare, sortera ut vad de vill och kan använda i det egna sjungandet 
och verkar snarast tycka att det är skönt att ha sin estetik ifred. Karin under-
stryker också att den goda personliga kontakten med sångläraren betyder 
mycket för henne. Hon skaffar sig också kunskaper via jazzinriktade musiker 
på utbildningen som hon kan använda som sångerska. Också Lena utvecklas 
som sångerska genom mötet med jazzmusiker, men detta sker utanför utbild-
ningen. Lena trivs bra med att ta klassiska sånglektioner och respekterar sin lä-
rares kunskaper, men känner också av de nedvärderande attityderna mot icke 
klassiska sångerskor från de klassiska sånglärarna under utbildningen. Trots att 
hon går på en skola där man har varit mycket tidig med att undervisa i afro-
sång upplever alltså Lena hur fördomar om afrogenrer lever kvar under ytan 
hos de klassiska sånglärarna, och att den klassiska musiktraditionen skattas 
högre.   
 
Alla har mer eller mindre svårt att anpassa sig till de krav som utbildningen 
ställer. Karin verkar klara sina utbildning bra, med bibehållet självförtroende. 
Hon släpper aldrig identiteten som sångerska. Agneta ser sin goda studieför-
måga som ett plus, och hon vinner respekt genom att vara väl förberedd. Lena 
verkar har svårare för att anpassa sig till en elevroll där hon värderas och blir 
bedömd.  
 
Hanna verkar ha det betydligt kämpigare. Hon har fortfarande dåliga teoretiska 
kunskaper, vilket är en hämsko. Hon upplever inte att hon blir sedd av sånglä-
rarna och möts ofta av en nedlåtande attityd med märkliga kommentarer. Han-
na har bara förmedlat en positiv inställning till sånglärare hon mött tidigare, 
och kontrasten till högskoletiden är därför slående. Överhuvudtaget förmedlar 
Hanna mer ångest än lust när hon beskriver sin högskoleutbildning. Hanna, 
som just avslutat sin utbildning när intervjun äger rum, verkar fortfarande vara 
i en bearbetningsfas där hon söker finna vad hon själv tycker är väsentligt, obe-
roende av lärarnas omdömen. 
 
Ensemblesituationen är också tuff, med mestadels oförstående manliga lärare 
Här sammanfaller Hannas upplevelser i viss mån med Agnetas. Båda framhål-
ler att de är goda improvisatörer, men de verkar få kämpa för att få möjlighet 
att visa detta. Arrangering för ett band förutsätts alltid ske via notkunskaper 
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och musikteori, och att någon � såsom Hanna � kan lyckas göra det utifrån en 
gehörstradition blir hennes ensemblelärare förvånad. Ett synsätt där noterad 
musik är normen verkar dominera även på afroutbildningar, och en gehörsmu-
sikers erfarenheter har svårt att göra sig gällande. En sångerska har också svårt 
att göra sig hörd bland musiker och måste anamma deras språkbruk för att 
vinna respekt. Detta, tycker jag, vittnar om det avstånd som finns mellan sång-
erskevärlden och den övriga instrumentalutbildningen inom afroinstitutionen. 
Varken Hanna eller Agneta verkar ha fått redskap från sin sångundervisning på 
folkhögskolan att hantera situationen i ensemblen och är i den bemärkelsen 
oförberedda. Det framgår inte heller av intervjuerna om det får ett sådant stöd 
av sina sånglärare på högskolan.  
 

Undervisningens innehåll och lärarens roll 
Förutom en berättelse om den egna utbildningen samtalar jag också med de in-
tervjuade om deras egna erfarenheter av undervisning, om vad de tycker är 
viktigt att förmedla som lärare, och jag ber dem också jämföra afrosångtradition 
och klassisk tradition. 
 
Då det skiljer runt tjugo år mellan de äldre i intervjuundersökningen och de 
yngre är naturligtvis undervisningserfarenheten inte riktigt jämförbar. Alla har 
dock börjat undervisa i sång redan under sin utbildningstid, både privat, ge-
nom studieförbund och i körer. Genremässigt har det inte bara rörts sig om 
rena afroinriktningar som jazz, blues, pop och rock utan också om visor, tea-
termusik och musikal. Lena och Agneta säger sig också vara villiga att undervi-
sa i alla dessa genrer, Karin är mer uttalat begränsad och vill helst undervisa i 
jazz, blues och i viss mån pop som hon tycker att hon kan bäst själv. Hanna har 
precis avslutat sin utbildning men har undervisat både i jazzsång, i afroinriktad 
ensemble och i musikalsång. 
 

Innehåll i undervisningen 
Både Lena och Karin har tidigt blivit ombedda att undervisa på hög nivå och 
har fått pröva sig fram. Bägge hamnar så småningom som den första generatio-
nens lärare på afrosångutbildningar på musikhögskolan. De har hämtat sina 
egna verktyg både från den egna musikerfarenheten och från den undervisning 
de själva fått. Bägge undervisar numera mycket individuellt (så kallad enskild 
undervisning), men har också sångare i afroensemble och i grupp. 
 
Både Lena och Karin arbetar med sångteknik på sina lektioner, och använder 
sig bland annat av kunskaper som de fått från sina klassiska sånglektioner och 
som de anpassat till afrogenren. De framhäver också vikten av att låta sina stu-
denter sjunga låtar och utvecklas i mötet med musiken och att få fördjupa sig i 
musikstilar. Lena tror inte att det är hälsosamt att lära sig sångteknik så att säga 
utifrån, alltså bara veta tekniskt hur man får fram ett visst stilmedel. För Lena 
står alltid musikens uttryck i centrum. Också det rytmiska är viktigt för henne.  
 
Karin betonar vikten av att som lärare själv vara aktiv som musiker för att ha 
kontakt med ”hela processen”, vad det innebär av att lära sig nytt material och 
att bemästra nervositet till exempel. Hon tycker också att det är viktigt att lyss-
na mycket. Karin tycker att de studenter hon möter i dag är goda notläsare och 
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snarast behöver öva sig i att släppa pappren. Hon hänvisar till ett av sina första 
sånglärarjobb i studieförbund där alla i gruppen tog ut stämmor på gehör. Det 
är det för lite av i dagens skola, menar Karin. 
 
Även Agneta jobbar mycket med grundläggande sångteknik och gör en hel del 
sångövningar. Stilistiska specialiteter brukar eleverna sköta själva, säger hon. 
Hon verkar låta sina elever jobba utifrån text och ackord och är noga med ut-
tryck, textning och ordens betydelse. Hon verkar mycket medveten om situa-
tionen för olika musikstilar, det vill säga att viss sorts musik inte fungerar utan 
ett band och att man därför inte kan undervisa i en sådan stil under en vanlig 
sånglektion med pianokomp. 
 
Hanna är vid intervjutillfället uppfylld av sin praktik där hon verkat ha åter-
vänt till ett rent gehörsspelande, frångått allt tal om sångteknik och genom att 
betona glädje, lust och samspel nått goda resultat. Hanna har jobbat med både 
sångare och instrumentalister i en ensemblesituation. Som hon säger har hon 
också på detta sätt ”undervisat mig själv”. 
 

Om skillnaden mellan klassisk sång och afrosång 
De intervjuade får alla frågor om skillnader och likheter mellan klassisk sång 
och afrosång. Alla har erfarenheter av bägge genrerna. Både Agneta och Hanna 
har också övervägt att söka en klassisk sångutbildning. För Lena och Karin har 
det valet inte funnits, då afrosångutbildning på högre nivå inte existerade på 
deras tid. Alla ser sig i dag som sångare inom det som räknas till afrosidan. 
 
Lena vill helst kalla allt för sång, och är skeptiskt till ordet afrosång. Enligt hen-
ne är det den klassiska sången som skiljer ut sig, då den bygger på ”en sorts för-
fining” och sångtekniskt utvecklats för att höras över orkestern. All annan sång 
ligger närmare det talade språket. En klassisk pedagog ”strävar alltid efter den 
öppna klangen”. Lena betonar att detta är ett estetiskt ideal som styr vad man 
lyssnar efter och hur man bedömer det. Därför är det viktigt att pedagogen är 
tydlig med att deklarera sin egen estetik, tycker Lena. Hon tror också att en äld-
re generations pedagoger är mer låsta i de olika facken än vad de som nu utbil-
das är. Nu har även klassiskt utbildade sångpedagoger en mycket större kun-
skap om andra genrer, tycker Lena, men de får fortfarande sjunga annan musik 
för lite. 
 
Karin talar också om estetiken som den avgörande skillnaden, där den klassiska 
musiken kräver så mycket mer av ”kontrollerande teknik”. Därför är det en 
mycket längre väg till det personliga uttrycket, som inom afrogenrerna är det 
absolut primära, enligt Karin. Inom afrogenrerna utgår man mycket mer från 
talrösten och har en större individuell frihet, tycker Karin. 
 
Agneta tycker inte att det är så stor skillnad sångtekniskt egentligen, utom i 
slutänden ”där tonen får sin volym och storlek”. Hon understryker likheterna 
då man i bägge genrerna har rösten som instrument och jobbar med andning 
och uttryck. Den viktiga skillnaden ligger i själva materialet, tycker Agneta, i 
svänget och rytmiken där afromusiken bygger mer på rytm. Agneta säger att 
hon fått med sig en exakthet från sina klassiska lektioner. Beträffande afrosång 
talar hon om örats exakthet.  
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Hanna får frågan under intervjun och säger att hon tycker att det är skillnad på 
genrerna, framför allt att man i klassisk sång aldrig riktigt utgår från talrösten. 
Hon tycker att det är en svår fråga och har inget tydligt svar ännu. 
 

Om lärarroll och lärarens uppgift  
Lena talar om sin uppgift som sånglärare att ”leda vid handen” och att inte tala 
om rätt och fel, alltså inte vara en smakdomare. Hon tycker samtidigt � lite 
motsägelsefullt � att hennes roll på de högre konstnärliga nivåer där hon un-
dervisar är att vara tuff och bjuda en sorts motstånd så att studenterna lär sig 
”sina tillgångar och sina begränsningar”. Hon uttrycker också att hon tycker att 
en lärare tydligt ska visa vilken estetik man själv står för och själv ha god kän-
nedom om den musik man undervisar i. Lena tycker att det är viktigt att kunna 
”skilja på sig själv och eleverna”.  
 
Karin önskar, utifrån tidigare erfarenheter, att lärarrollen var mer av ”coa-
ching” och där man i en gruppsituation lär av varandra och där det inte är så 
viktigt vem som är lärare. Hon förmedlar en viss olust inför en lärarroll där ele-
verna kräver av henne att säga vad som är rätt och fel. Hon understryker att det 
viktigaste är att förmedla lust och glädje, ”att det ska vara kul”. Karin ser också 
den personliga relationen till studenten som väsentlig, att kunna ”nå en indi-
vid”. 
 
Agneta tycker att hon delvis har en röstvårdande funktion som sånglärare och 
vill både utmana, uppmuntra och ställa krav på sina elever, utan att någon ska 
känna sig bortmotad. Hon vill betona det lustfyllda i sin undervisning, att inte 
fixera sig vid problem och att man inte sjunger för att ”bevisa något”. Hon för-
söker själv vara en förebild genom att leka med rösten. Hon vill gärna utmana 
sina elever, så som hon själv fått utmaningar under sin egen utbildning. Hon 
verkar tycka att det är viktigt med känslan och talar mycket om ”hjärtat” i mu-
siken. 
 
Under intervjun reflekterar Lena över att många studenter i dag är så tränade 
på att vara elever så att det försvårar undervisningen. De är mest inställda på 
att göra läraren glad, tycker hon. Karin uttrycker något liknande då hon talar 
om hur unga i dag alltid har haft pedagoger som har sagt vad de skall göra, och 
att de därför blir osjälvständiga. 
 
Agneta tar under intervjun upp den utsatta position läraren har, och att lärare 
kan ha olika status i elevernas ögon. Agneta reflekterar över relationen mellan 
lärare och elev, då hon framhåller att det egentligen är eleven själv som ska 
göra jobbet. Lärarens roll är inte heller att ”forma eleven till en del utav sig 
själv”, tycker Agneta.  
 
Agneta som arbetar på ett rockgymnasium med en väl utarbetad kursplan 
tycker att kursplanen är en hjälp för henne och att det skänker trygghet i lärar-
rollen. Det verkar också som betygsättningen är en viktig anledning till att Ag-
neta som lärare känner sig stärkt av en mätbar plan med tydligt uppsatta mål.  
 
Karin däremot upplever inte ”modeller” eller planer som kommer från skolled-
ningen som ett stöd, utan verkar snarare känna sig instängd i dem. Hon säger 
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att hon trivs bättre att arbeta på högskolenivå än på förberedande nivåer, för 
äldre studenter är mer självständiga tycker hon.  
 
Hanna säger att det enda hon tänker på nu när hon träffar elever är ”att det 
måste vara lustfyllt”. Hon accepterar också att hon som pedagog inte kan vara 
perfekt, utan att hon kan fortsätta att lära sig och utvecklas med tiden. 
 

Om afrosångerskan i ensemblesituationen  
Som framgått ovan är det Agneta och Hanna som har egna erfarenheter av de 
svårigheter en sångerska har att göra sig hörd och vinna respekt i en ensemble-
situation. De förmedlar hur en sångerska förväntas vara sämre förberedd och 
mindre kunnig än instrumentalisterna. Här finns också en könsaspekt. Sångers-
kan är ofta den enda kvinnan i rummet under ensemblelektionerna. Lärarna är 
till övervägande del män. 
 
Lena tar upp könsaspekten, och ser som en viktig uppgift att stödja sina kvinn-
liga sångelever i den oftast mansdominerade ensemblen så att de vågar säga 
vad de tycker. Hon framhåller också hur viktigt det är att en sångerska har ett 
eget forum där hon kan utforska rösten i lugn och ro och också lära känna sin 
röst oförstärkt, utan mikrofon. Lena tror, precis som Hanna, att de manliga lä-
rarnas oförstående attityd ofta bottnar i okunskap och osäkerhet. 
 
Karin anar � kanske lite skämtsamt � en avund hos instrumentalister gentemot 
sångerskor, som hos publiken ofta är den som får uppskattning. Men gentemot 
instrumentalisterna måste man uppvärdera sången, tycker hon. Undervisning-
en formas för mycket i dag av vad Karin benämner som ”manlig akademisk 
tradition”, där det är mycket ”rätt” och ”fel” och där mätbara kriterier premie-
ras . En sångerska bedöms alltför mycket efter hur pass väl hon liknar instru-
mentalister, tycker Karin. Detta stämmer väl överens med de intryck Agneta 
och Hanna förmedlat från sina afroensembler på högskolan. De vill just komma 
bort från en särställning som sångerska och se sig som en av instrumentalister-
na för att på så vis vinna respekt. 
 

Sammanfattning och tolkning av undervisningens innehåll och lärarroll 
Alla, förutom Hanna just nu, arbetar med sångteknik, fast utifrån ett annat ton-
bildningsideal än det klassiska. Agneta är den enda som direkt tar upp en röst-
vårdande funktion i intervjuerna. Ingen hänvisar direkt till den moderna röst-
forskningen, men Lenas misstro mot att lära sig en sångstil utifrån ren teknik, 
utan kontakt med musiken, kanske är en kommentar riktad mot den funktions-
inriktade sångpedagogik som stödjer sig på den moderna röstforskningen. 
(Jämför teoriavsnittet ovan.) Att förmedla musikaliska kunskaper och främja ett 
personligt uttryck hos sångaren ses också som väsentligt. 
 
Både Lena och Karin anar en utveckling mot mer osjälvständiga elever utan 
egen drivkraft. Kanske kontrasterar denna erfarenhet mot deras egna upplevel-
ser, då de själva lärt så mycket av det egna musicerandet under uppväxten, 
utan lärares inblandning. Båda tar också upp kunskapen om själva musiken via 
lyssnande och eget musicerande som något centralt i sångundervisningen. De 
vill bägge ha en sorts handledande roll som lärare och komma bort från att vara 
”smakdomare”. Även här kan den egna erfarenheten spela in, då både Lena och 
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Karin själva blivit bedömda av sånglärare som haft en annan estetik och inte 
förstått deras uttryck. Bägge talar också om den klassiska sången som en 
konstart med inte bara ett annat klangideal utan också en annan estetik än den 
afroamerikanska.  
 
Den enskilda undervisningsformen har både fördelar och nackdelar för afro-
sångämnet. Ensam med läraren kan eleven i lugn och ro utforska sin röst och 
dess möjligheter. Samtidigt är det flera musikstilar inom afrogenren där man 
måste höra sångaren i en situation med ett band för att man rätt ska kunna 
hjälpa och stödja sångaren. Agneta, som jobbar mycket med rockmusik, tar upp 
detta. På högskolenivå verkar det också vara en väsentlig uppgift för afrosång-
lärare att stödja sångerskor (det talas mest om tjejer) i ensemblesituationen, så 
att de kan hävda sig gentemot manliga ensemblelärare och instrumentalister. 
 
Karin, Agneta och Hanna tar alla upp lust och glädje i musicerandet som det 
viktigaste att förmedla som lärare. Lena och Agneta verkar också vilja vara lite 
tuffa och utmana sina elever. Samtliga värjer sig mot för mycket ”rätt” och 
”fel”-tänkande i undervisningen och vill inte bli smakdomare. Lenas tycker att 
läraren därför tydligt ska deklarera den egna estetiken. Både Lena och Agneta 
verkar värja sig mot ett alltför starkt beroendeförhållande mellan lärare och 
elev. Karin drömmer om en annan undervisningssituation där hennes roll som 
lärare tonas ned. Detta sammantaget väcker frågor. Det verkar som om dessa 
lärare möter krav som de inte vill ställa upp på. Finns det en förväntan i dag att 
läraren ska fylla funktionen av allsmäktig sanningssägare bland de elever dessa 
lärare möter? Härrör den oro man kan ana hos dessa afrosånglärare � att de 
förväntas inta en sorts mästarroll � från egna upplevelser som studenter, 
och/eller från omgivningens krav att i dag uppfylla en sådan förväntan? Alla 
de intervjuade verkar sträva mot en något annorlunda lärarroll och en lärositu-
ation där elever och studenter själva tar större ansvar för sin sångliga utveck-
ling i samspelet med läraren, och där klimatet samtidigt är öppnare och mer 
lekfullt och kreativt. 

Avslutande sammanfattning och diskussion 
Jag har i mina analyser och tolkningar jämfört de intervjuades berättelser och ur 
detta rika och mångtydiga material sökt lyfta fram teman utifrån mina forsk-
ningsfrågor, vilket jag hoppas har framgått av mina sammanfattningar. Dessut-
om har jag sökt jämföra de fyra representanternas  upplevelser av utbildning 
inom afrosångområdet, också utifrån ett tidsperspektiv, då de skiljer nära tjugo 
år mellan de äldre och de yngre i undersökningen. Att föra fram erfarenheter 
och upplevelser från representanter för en yrkeskår som det finns så lite forsk-
ning om ser jag som värdefullt, och det är också ett huvudsyfte med detta arbe-
te.  
 

Metod och anspråk 
Deltagarna i min undersökning är olika som individer och har en personlig hi-
storia som format deras syn på lärande och lärarroll. Att ta del av dessa indivi-
ders upplevelser av lärande i olika miljöer och sammanhang genom deras egna 
berättelser ger ett inifrånperspektiv och ett slags förståelse för hur en lärarroll 
formas. Det är just det subjektiva perspektivet i förhållandet till världen och hur 
varje individ så att säga tolkar sina erfarenheter genom berättelser som inter-
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vjuundersökningar som denna lyfter fram. (Jämför Kvale, 1997; Bouij, 1998; 
Goodson & Sikes, 2001.) I detta fall representerar deltagarna en ung yrkeskår � 
afrosånglärare � och de har på både likartade och olikartade sätt handskats 
med de musikaliska erfarenheter de fått utanför musikinstitutionerna och de 
krav den formella musikundervisningen ställer. Denna undersökning, som ba-
seras på endast fyra intervjuer, gör dock inte anspråk på att beskriva en hel yr-
keskår, utan min ansats är explorativ.  
 
Ett intervjumaterial av det här slaget, där deltagarna kanske för första gången 
formulerar sina erfarenheter och där vissa minnen framstår i starkare relief än 
andra i intervjusituationen kan inte heller anses ge en fullständig bild av de in-
tervjuades bildningsgång och deras erfarenheter från utbildning och lärargär-
ning. Till exempel är det ju ett mycket större avstånd till utbildningstiden för de 
äldre deltagarna och därför ibland svårare att minnas situationer och samman-
hang än för de yngre deltagarna. Ericsson (2002) visar i sin intervjustudie hur 
synen på en händelse kan ändras över tid genom att speglas i ljuset av nya erfa-
renheter. I mitt arbete är exempelvis den nyutexaminerade ”Hanna” , som jag 
redan framhållit, i en sorts bearbetningsfas när intervjun äger rum, och det fär-
gar naturligtvis hennes berättelse.  
 
Mina analyser och tolkningar baserar sig alltså på det som stått i fokus och hur 
olika upplevelser kommit till uttryck i varje deltagares samtal med mig, medve-
ten om att detta är en av säkert flera möjliga berättelser. Att deltagarna i under-
sökningen i efterhand läst och godkänt mina referat utan några nämnvärda 
ändringar eller tillägg får ändå ses som att de uppfattar att dessa berättelser ger 
en någorlunda sanningsenlig beskrivning av deras bildningsgång och att jag 
tolkat deras svar på frågor om lärarroll och uppdrag på ett korrekt sätt. 
 
Som jag framhållit i metodavsnittet är en intervjuundersökning ett resultat av 
ett samspel mellan den intervjuade och den som intervjuar. Jag är en medage-
rande part, och min egen kännedom om ämnet är både till fördel och till nack-
del i det samtal som intervjusituationen föder. Jag är jämnårig med de äldre 
deltagarna i undersökningen och har liksom de erfarenheter av en tid då afro-
sångämnet inte fanns. (Jag har däremot inte utbildats formellt inom musikom-
rådet under denna tid.) Mitt intresse för att intervjua både äldre och yngre afro-
sånglärare kommer ur denna förförståelse och mina förväntningar färgas av 
den � något som jag sökt förhålla mig kritisk till i analysarbetet.  
 
Vilka känslor som vidhänger olika beskrivningar som de intervjuade ger av sin 
bildningsgång har också varit viktigt för tolkningen, och jag har bland annat ve-
lat undersöka var eventuella konflikter funnits för de intervjuade och vad de 
upplevt som positivt i sin musikaliska bildningsgång. Detta har uttryckts mer 
eller mindre explicit i intervjuerna, men jag hoppas att jag tydligt kunnat redo-
visa vad mina tolkningar baserat sig på. I mina analyser och tolkningar har jag 
ibland också noterat vad som inte funnits med i berättelserna, då även frånva-
ron av berättelser om vissa områden i utbildningarna kan säga något om ut-
bildningarnas innehåll.  
 

Sångtraditioner och interaktionens betydelse 
När jag planerade denna undersökning hade jag utifrån min förförståelse vissa 
förväntningar på vad jag skulle finna. Jag hade till exempel väntat mig att finna 
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större skillnader i beskrivningen av sångundervisning mellan de två generatio-
nerna, och att den yngre generationen skulle vara mer präglad av möten med 
afrosångpedagoger. Så har inte varit fallet med de två utbildade afrosångpeda-
gogerna som deltog i min undersökning. De har, av vad som framkommit i de-
ras berättelser, inte förrän på högskolenivå själva mött renodlade afrosångpe-
dagoger. Dessutom ges den kärleksfullaste och livaktigaste beskrivningen av de 
sånglärare de två mött under folkhögskoletiden, som alltså inte varit afrosång-
lärare. På högskolan får en av de intervjuade avsevärda svårigheter i samröret 
med flera av afrosånglärarna. Att möta en sånglärare som så att säga kommer 
från ”rätt ” sångtradition är alltså inte avgörande för hur kunskapen tas emot 
och uppfattas.  
 
Ett samlat intryck som jag fått då jag jämfört de fyra afrosånglärarnas berättel-
ser är att sångelever ändå i dag möter en öppnare attityd från sånglärares sid. a 
beträffande musiksmak och musikaliska uttryck jämfört med hur det varit för 
min egen generation. Detta kan man förmoda är en följd av ett nya genrer 
släppts in i musikundervisningen i allt högre grad, både i skolan och i instru-
mentalundervisningen, och att det också skett ett generationsskifte bland lärar-
na. Avståndet mellan genrerna har i den bemärkelsen minskat. De yngre delta-
garna beskriver de flesta av sina sångpedagoger som öppna och respektfulla, 
och det är kvaliteter som uppskattas.  
 
I samtliga intervjuer i min undersökning framstår också en god relationen mel-
lan lärare och elev som det mest väsentliga för att man ska trivas och nå goda 
resultat, och det verkar värderas högre än att lärarna har specifika genrekun-
skaper. Interaktionen mellan lärare och elev i sångundervisningen har alltså 
stor betydelse för hur kunskap tas emot och värderas av deltagarna. (Jämför 
Bouij, 1998; Rostvall & West, 2001; Bladh, 2002.)  
 
Min egen C-uppsats inom ämnet musikpedagogik (2001) behandlar interaktio-
nen mellan lärare och elev baserat på en filmad lektion, där jag koncentrerade 
mig på de emotionella aspekterna av sångundervisningen. Under den lektion 
jag då filmade förekom bland annat konflikter utifrån estetiska ideal och svå-
righeter i kommunikationen då studenten kämpade med svåra passager. En 
öppen och ömsesidig kommunikation visade sig vara mycket viktig för att lära-
re och elev skulle kunna ta sig igenom sådana motsättningar och motstånd. 
Bladh (2002, sid.  227 ff) menar att kritik av lärare inom utbildningarna ibland 
kan ses som projiceringar, alltså att studenter som möter nya svårigheter under 
lektionerna, och som de inte känner igen sig i, skyller detta på brister i under-
visningen, och att detta alltför ofta leder till lärarbyten. Lärare som för in andra 
moment i undervisningen, och som till exempel betonar talröstträning i sång-
undervisningen i stället för de estetiska kriterier studenten är van vid, ses som 
en avvikare, också av kolleger, anser Bladh. 
 
Också denna intervjustudie väcker tankar om det känslomässiga innehållet i 
sångundervisning och även andra sid. or av interaktionen som vore värt att vi-
dare studera. Intervjustudier där deltagarna själva får formulera sina upplevel-
ser kan utgöra ett intressant komplement till observationsstudier av interaktion 
i undervisningen.  
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Institution, tradition och lärarroll 
Ingen av de intervjuade berättar i någon nämnvärd utsträckning om konstnär-
ligt innehåll eller om konstnärliga utmaningar man mött i den högre musikut-
bildningen och på sånglektioner inom musikhögskolan. Frånvaron av detta i 
berättelserna är anmärkningsvärt. Detta kan tyda på att det konstnärliga inte 
dominerat på utbildningarna, eller att deltagarna i intervjuundersökningen inte 
direkt associerat musikaliskt lärande med de mer konstnärliga uttryck de mött 
under utbildningen och därför inte berättat så mycket om det. Däremot ges en 
hel del beskrivningar av sångtekniska spörsmål och av annan färdighetsträ-
ning. Som jämförelse är det anmärkningsvärt hur framförallt de bägge yngre 
med entusiasm berättar om konstnärliga utmaningar de mött under sin folk-
högskoletiden och i frivillig musikverksamhet. De betonar hur de utvecklats av 
få hålla på med musik på en hög konstnärlig nivå och att detta också utvecklat 
dem tekniskt. Samtliga intervjuade talar om vikten av att möta själva musiken i 
undervisningen, på ett lustfyllt sätt utan att man fixerar sig vid ”rätt” och ”fel”. 
Här kan man alltså säga att de fyra afrosånglärarna inte själva i sin egen under-
visning verkar vilja föra vidare ett föreskrivande undervisningssätt, och att det 
här inte föreligger någon skillnad mellan generationerna.  
 
Antagandet att färdighetsträning med ett föreskrivande undervisningssätt fort-
farande dominerar på musikhögskolorna och att afroamerikanska genrers in-
träde ej heller nämnvärt ändrat undervisningsformerna inom institutionerna 
har stöd i tidigare forskning. (Olsson, 1993; Bouij 1998; Rostvall & West, 2001; 
Gullberg, 2002; Ericsson, 2000.) Olsson beskriver Sämus-experimentet bland 
annat utifrån begreppen traderingsideal och kreativt ideal, där det sistnämnda 
innebär att ett fritt skapande kopplat till individens egna uttryck uppmuntras. 
Dock blev traderingsidealet, som bygger på gamla konservatorietraditioner, ef-
terhand det dominerande inslaget inom Sämus, och en ny repertoar behandla-
des på det sätt man var van vid. 
 
Att söka alternativa vägar i sin undervisning och att alltför mycket avvika från 
en förväntad lärarroll, som formats av den långa undervisningstraditionen är 
svårt. Rostvall och West (2001) finner i sin undersökning av instrumentalun-
dervisning att lärarna undervisar på ungefär samma sätt, oavsett vilken musi-
kalisk tradition materialet kommer ifrån. Även pop- och rocklåtar behandlas 
som noterad musik i stället för att man lyssnar och härmar. Det personliga ut-
trycket får stå tillbaka och ”läraren blir en kontrollant som avgör om elevernas 
spel överensstämmer med notbilden” (a. a. sid.  284). Gullberg (2000) diskuterar 
svårigheterna att föra över kunskaper från en lärandemiljö till en annan och 
förordar ett fördjupat förhållningssätt inom högskolorna till olika musikkultu-
rer och genrer. 
 

 
 
 
För att på ett djupare plan förstå en främmande genre måste man således hitta verk-
tyg för att uppleva kontextens inneboende kvaliteter. Musikhögskolornas lärarkårer 
bör därför vinnlägga sig om att de själva och studenterna deltar i många olika bild-
ningskontexter där de kommunikativa diskurserna ser olika ut. (A. a. sid.  187.)  

 
Hanna i min undersökning beskriver en ”avvikare” � en ensemblelärare som 
inte betonade ”rätt” och ”fel” och som undervisade utifrån ett friare förhåll-
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ningssätt. Det är intressant att denna pedagog uppträder i berättelsen just som 
ett alternativ och ett undantag från gängse undervisningsmetoder på högskolan. 
Den nyss utexaminerade Hanna har också i sin praktik prövat en radikalt an-
norlunda lärarroll genom att enbart betona lust och samspel i undervisningen.  
 

Sångtraditioner 
Den klassiskt inriktade sångpedagogiken har en lång och stark tradition inom 
högskolan (så som jag sökt beskriva under rubriken ”Sångtraditioner”) och det 
är denna sångtradition som så att säga utgjort normen för sångpedagoger  och 
sångstudernade och som den första generationens afrosånglärare har haft att 
förhålla sig till när de börjat arbeta. Många av dessa lärare tillhör samma gene-
ration som de två högskolelärarna i min intervjuundersökning. Många har 
gissningsvis, likt de äldre lärarna i min undersökning, också haft en mer klas-
siskt inriktad sångundervisning i sina utbildningar samt egna erfarenheter av 
musicerande i mer informella sammanhang inom olika afroamerikanska mu-
sikgenrer, och utifrån detta har de börjat forma ämnet afrosång utan direkta fö-
rebilder inom yrket. Här utgör berättelserna om bildningsgång ett fruktbart sätt 
att undersöka hur lärare upplever och formulerar sådana erfarenheter. 
 
De äldre lärarna i min undersökning beskriver bägge hur de till en början fått 
pröva sig fram och själva hitta sätt som passat för afrogenrerna. Till dels verkar 
deras undervisning basera sig på vad de lärt på klassiska sånglektioner, som de 
sedan modifierat för att anpassa det till musikstilar inom afro. Ingen av de in-
tervjuade refererar till röstforskningen eller till den mer funktionsinriktade 
sångteknik som exempelvis Sadolin står för (och som jag diskuterat ovan under 
rubriken ”Den rätta tekniken”). 
 
De yngre deltagarna berättar om sånglärare inom olika genrer som betytt 
mycket för dem i valet av yrke. En av dem, Agneta, har också lärt sig mycket 
metodiskt av att se sin afrosånglärare arbeta med andra elever. Lärare kan ock-
så, visar min undersökning, tjäna som avskräckande exempel då det gäller sät-
tet att undervisa. Som jag framhållit återkommer i intervjuerna tankar kring lä-
rarroll respektive elevroll där självständigheten hos eleven betonas, kanske som 
en reaktion mot ett mästare-lärlingförhållande som varit en förhärskande tradi-
tion inom sångområdet. Lärarna i min undersökning värjer sig mot mästarrol-
len och en tradition där läraren formar sina elever efter eget tycke och smak. 
Dessutom verkar de kritiska till elever som sätter alltför stor tilltro den enskilda 
lärarens förmåga att göra underverk. Eleven måste själv ta ansvar.  
 
Afrosångområdet är ett stort område som innefattar många musikstilar, och här 
finns inte på samma sätt som inom den klassiska sångpedagogiken en enhetlig 
och tydlig estetik att falla tillbaka på. Vissa musikstilar inom det afroameri-
kanska musikområdet har kanske svårare att anpassa sig till en mer formalise-
rad undervisning än andra. Avståndet mellan rockmusik och traditionell mu-
sikpedagogik är måhända större än för jazzmusiken så som denna har utveck-
lats i dag inom musikinstitutionerna. (Se Brändström, 1996; Fornäs, 1996; Gull-
berg, 2002.) Inom alla genrer som hör till afrosång är dock det personliga ut-
trycket så framträdande att det är viktigt att också hitta undervisningsformer 
där det finns en frihet och ett utrymme för personligheten att utvecklas. Både 
äldre och yngre afrosånglärare har att ta ställning till var de vill lägga tonvikten 
i sin undervisning och i vilka former den ska bedrivas. (Jmf Ruud, 1996; Sun-
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din, 1997.) I mitt intervjumaterial framstår ett delvis konfliktfyllt förhållande till 
lärarrollen, och det gäller för bägge generationerna i undersökningen. Att kun-
na förmedla sångteknik anpassade till afrogenren och utan att bli en smakdo-
mare, att inte tappa sambandet med musiken och att ge utrymme för lust och 
frihet är inte alltid en ekvation som går ihop. 
 

Ensembleverksamhet och gehörsmusicerande 
Ensemblelärarna är särskilt viktiga i utbildningen. För att kunna utvecklas som 
sångerska inom afrogenrerna är det viktigt att få sjunga i ensembler, och att där 
få utrymme och stöd. Det är också väsentligt att lärare utvecklar den tvåsprå-
kighet som Lilliestam (1995) talar om, där gehörsmässiga kunskaper och not- 
och teorikunskaper så att säga går hand i hand. Lärare inom afroensembler bör 
rimligtvis ha erfarenheter både av gehörsmusicerande och av en mer notbun-
den och teoriorienterad undervisning, men gehörsmusikers kunskaper verkar 
inte ha lika lätt att göra sig gällande. (Jmf Green, 2000.) En sångerska som ut-
ifrån ett gott gehör kan improvisera har � om man får tro vad de fyra afrosång-
lärarna i min undersökning berättar � fortfarande få chanser att visa detta, och 
denna förmåga värderas heller inte särskilt högt inom utbildningen. Jag tror att 
det är väsentligt att få bekräftelse på de kunskaper man har med sig in i den 
högre musikutbildningen � att så att säga inte berövas sitt musikaliska språk. 
Då är det kanske lättare att också kunna ta till sig nya kunskaper. Afrosånglära-
re kan dessutom hjälpa sina studenter att hitta sätt att öva upp teorikunskaper 
och finna strategier som passar sångarna. (Se Madura, 1996; Jörgensen, 2000; 
Karlsson, 2002. ) Många sångare behöver också, enligt min egen undervisnings-
erfarenhet, öva sig i ett mindre notbundet sjungande. Ett samarbeta mellan 
sånglärare, teorilärare och ensemblelärare och en diskussion om hur man kan 
finna en nivå och ett språkbruk där man bättre kan förstå varandra kan över-
brygga de avstånd som verkar finnas i dag: mellan gehörsmusiker kontra not-
kunniga musiker och mellan sångerskor och instrumentalister.  
 

Genusperspektiv 
Deltagarna i min studie talar alla om en bristande kunskap om sångerskans 
villkor på afroutbildningarna och om svårigheter för kvinnliga studenter att 
hävda sig i en värld dominerad av män. Det finns ett fåtal manliga sångare på 
afroutbildningarna, och det skulle vara intressant att studera hur dessa klarar 
sig jämfört med kvinnliga afrosångstudenter. Bouij (1998) prövar vad han kallar 
”genderperspektiv” när han undersöker hur musikstuderande utvecklar olika 
rollidentiteter. Han finner att män prioriterar musikerrollen, som har högst sta-
tus, medan kvinnor mer riktar sig mot lärarrollen. Gehörsspel och bruksspel 
uppfattas av studenterna som en ”manlig domän”. 
 

Med utgångspunkt i de kvinnor som i min undersökning visat att de på olika sätt vi-
sat att de kommit i kläm i systemet, torde man kunna påstå att inom musiklärarut-
bildningen har manliga värderingar tolkningsföreträde, trots att majoriteten av stu-
denterna är kvinnor. (A. a. sid. 341) 

 
Att ett genusperspektiv på utbildningen av afrosångare på högskolan skulle 
vara fruktbart visar också min studie. (Jag använder här begreppet ”genus” 
som en beteckning på kön som social konstruktion till skillnad från biologiskt 
kön.) Maduras undersökning (1996) uppvisades inget samband mellan kön och 
vokal improvisationsförmåga, men då deltagande i jazzaktiviteter och ensemb-
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lespel visar sig vara så viktigt för utvecklandet av improvisations-förmåga bor-
de sångerskor som är inriktade på jazz och annan improvisatorisk musik upp-
muntras och stödjas att ta större del i ensembleaktiviteter under hela sin mu-
sikutbildning. (Se också Karlsson, 2002.) 
 
För de fyra i mina intervjuer är det framförallt papporna som stått för en musi-
kalisk påverkan. I Ericssons undersökning av ungdomars lärande (2000) finner 
jag samma upptäckt: de unga framhåller framför allt sina pappor när de talar 
om musikalisk påverkan i hemmiljön. Pappors respektive mammors roll i ung-
as musikaliska lärande är också ett uppslag att vidare undersöka, och även här 
kan ett genusperspektiv vara intressant. 
 
Sångläraryrket är dominerat av kvinnor, även inom det afroamerikanska områ-
det. Afrosånglärare hör samtidigt till en institution inom utbildningen som do-
mineras av män. Afrosånglärare och afrosångstudenter har inom institutioner-
na två utbildningstraditioner att förhålla sig till: den klassiska sångtraditionen 
med månghundraåriga rötter samt den unga afro-institutionen, som sångerskor 
möter framförallt i ensemblesituationerna. I denna undersökning har fyra röster 
kommit tals om hur de upplever de konflikter som uppstår då afrosångerskan 
inträder i institutionen, och som jag genom mina tolkningar och analyser för-
sökt lyfta fram och diskutera. Också de berättelser om ett glädjefullt och lust-
fyllt musicerande utanför och innanför institutionen som framkommit i inter-
vjuerna ser jag som ett viktigt bidrag till förståelsen av det unga ämnet afro-
sång.  
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