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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att undersöka en sångpedagogs sångundervisning samt att 
belysa musikhögskolans sångmetodikundervisning i relation till yrkeslivet. Jag har utifrån det 
utformat tre frågeställningar: 1. Hur kan yrkeslivet se ut för en sångpedagog på gymnasiets 
estetiska program? 2. I vilken utsträckning har sångmetodikundervisningen i utbildningen haft 
relevans för sångpedagogen och vilka visioner har min informant från KMH när det gäller 
sångmetodikundervisningen? 3. Hur upplevde intervjupersonerna övningsundervisningen på 
musikhögskolan? Jag har valt att intervjua en sångpedagog som arbetar på gymnasiets 
estetiska program för att belysa hur yrkeslivet kan se ut för en gymnasielärare i sång. Jag har 
också genomfört intervjuer med en lärare i sångmetodik på KMH för att undersöka hur man 
tänker kring sångmetodikundervisningen inom musikhögskolan. Studien behandlar synen på 
yrkeslivet, samt visar på starka och svaga sidor i sångmetodikundervisningen. Att belysa 
utbildningen i relation till ett kommande yrkesliv har varit mycket intressant, i synnerhet för 
mig som blivande sångpedagog. Det som huvudsakligen framkommit i min studie är att det är 
bra med en genrebred sångmetodik som grund, oavsett vilken/vilka genrer som man sjunger 
själv.  

Nyckelord: Sångpedagoger, sångmetodik, utbildning, undervisning och yrkesroll. 
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Bakgrund 

Jag Annika Jonsson läser på musikhögskolans lärarutbildning med sång som 
huvudinstrument. Under utbildningen har jag haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och 
har då försökt koppla högskolestudierna till yrkeslivet. Som blivande lärare i sång har jag 
insett att det är lika viktigt med ämneskunskap i sång som att vara en duktig och inspirerande 
pedagog. Jag gör i skrivande stund min sista VFU på fryshusets soul- och rocklinje. Då jag 
själv är inriktad på att jobba i gymnasieskolan är jag speciellt intresserad av att undersöka hur 
en musikhögskoleutbildning förbereder en blivande sångpedagog för arbete på gymnasiet. Jag 
påbörjade min utbildning på musikhögskolan i Göteborg och läste min grundkurs i 
sångmetodik där. På KMH har jag sedan läst Sångmetodik ”Mix” blandade genrer steg 2 
samt även de tillhörande kurserna i Repertoar och interpretation. Min grundkurs i 
sångmetodik från Göteborg motsvarar i stort Sångmetodik ”Mix” blandade genrer steg 1, 
vilket gjorde att jag kunde tillgodoräkna mig denna kurs när jag bytte lärosäte.  

Jag vill genom denna studie försöka titta på eventuella svagheter samt starka sidor i 
utbildningen. För att göra detta har jag valt att intervjua en verksam sånglärare på gymnasiet 
samt en sångmetodiklärare på Kungliga Musikhögskolan. Jag är medveten om att jag inte kan 
dra några generella slutsatser, då detta är en kvalitativ studie, men ser det som mycket 
värdefullt att få göra denna jämförelse mellan musikhögskoleutbildningen och yrkeslivet.   

Att musikhögskolan förbereder oss studenter musikaliskt råder det nog inga tvivel om, men 
om skolan ger oss blivande lärare de redskap som man behöver för att klara av ett arbete i 
skolan kan det råda delade meningar om. Jag vill genom studien få en bild av hur en 
sångpedagog kan uppleva yrket utifrån ett pedagogiskt såväl som ur ett konstnärligt 
perspektiv. Genom att försöka titta på helheten och se vad det innebär att arbeta som 
gymnasielärare i sång hoppas jag kunna få en bättre bild av vad som väntar mig i mitt 
kommande yrkesliv. Saker som jag kommer att ta upp är genrebredd, kursplaner i sång i 
gymnasieskolan samt kopplingen till sångmetodiken. Anledningen till varför jag intresserat 
mig för hur en sångpedagog arbetar kan nog härledas till att jag börjat fundera över varför jag 
själv valde att läsa musikhögskolans lärarutbildning. Jag har kommit på att det är pga. att 
läraryrket är mycket socialt och att man arbetar med människor. Kan min lärarinformant från 
gymnasiet ge mig några svar på hur det pedagogiska arbetet utformas i relation till dennes 
lärarutbildning från musikhögskolan? Jag kommer troligtvis inte få alla svar men 
förhoppningsvis kan jag få en vägvisare om hur en sånglärare upplever yrket och i vilka 
avseenden man på musikhögskolan belyser dessa kompetenser i utbildningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka en sångpedagogs sångundervisning samt att 
belysa musikhögskolans sångmetodikundervisning i relation till yrkeslivet.  

Jag har utifrån det utformat tre frågeställningar. 

1. Hur kan yrkeslivet se ut för en sångpedagog på gymnasiets estetiska program? 

2. I vilken utsträckning har sångmetodikundervisningen i utbildningen haft relevans för 
sångpedagogen och vilka visioner har min informant från KMH när det gäller 
sångmetodikundervisningen? 

3. Hur upplevde intervjupersonerna övningsundervisningen på musikhögskolan? 

Metod och material 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie där jag kommer att intervjua en verksam 
sångpedagog på gymnasiets estetiska program samt en lärare i sångmetodik på Kungliga 
Musikhögskolan. Jag kommer även att titta på kursplanen för sångmetodik, i detta fall den 
”mixade” varianten med blandade genrer då informant B läst kurser som idag motsvarar den 
inriktningen. Jag kommer också att presentera kursplanerna i sång på gymnasiet.  

Ämnet är mycket aktuellt och intressant för många sångpedagogstudenter samt verksamma 
lärare eftersom yrkeslivet som sångpedagog är föränderligt i takt med att nya musikstilar 
etableras. Jag ser ingen andledning till att namnge mina informanter utan behåller dem 
anonyma genom att använda fiktiva namn.  

Informant A – (härefter kallad Angelica) 
Examen 1992 från Kungliga Musikhögskolan 
Inriktning: Musikerutbildning med individuell studiegång samt pedagogisk påbyggnad 
Sångmetodiklärare Kungliga Musikhögskolan 

Informant B – (härefter kallad Beatrice) 
Examen 2001 från Kungliga Musikhögskolan 
Inriktning: GG (grundskole- och gymnasielärare) med specialisering i sång och sångmetodik 
Gymnasielärare på det estetiska programmet på Fryshusets gymnasium 

Jag har valt att intervjua Angelica och Beatrice då de fungerat som nyckelpersoner när det 
gäller att genrebredda musikhögskolans sångmetodikundervisning. Beatrice ingick under 
studietiden i en skara studenter som aktivt arbetade för att få läsa sångmetodik som inte var 
bundet till enbart en genre. Detta gjorde att KMH öppnade upp för att studenter kunde få läsa 
kombinerade sångmetodikkurser som inriktar sig mot olika genrer. Helena har i sin tur genom 
sitt arbete som ämnesansvarig i sångmetodik strävat efter att det ska vara obligatoriskt med en 
genrebred grundkurs i sångmetodik. Jag genomförde två intervjuer med respektive 
intervjuperson varav den andra utformades utifrån vad som kom fram i den första intervjun. 
Jag analyserade och sammanställde materialet ifrån den första intervjun för att på så sätt 
kunna se vad som jag behövde lyfta fram i den andra.  
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Intervjuerna var halvstrukturerade öppna intervjuer för att ge mina informanter möjlighet att 
uttrycka sig personligt, men också för att jag skulle ha möjligheten att göra en jämförelse.  
 

Jag har utöver intervjuer tagit hjälp av tidigare examensarbeten från Kungliga 
Musikhögskolan vars titlar är Från studier till verklighet samt Den sjungande tonåringen. Jag 
har även refererat till min egen B-uppsats Musikpedagogers utbildning och yrke. Tyvärr har 
jag inte hittat mer litteratur som haft relevans för mitt arbete i att undersöka sångmetodikens 
koppling till yrkeslivet som sångpedagog och har därför valt att inte utvidga sökningen. 

Utdrag ur kursplaner från KMH och i gymnasieskolan 

Presentation av kursplaner i sångmetodik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

Jag kommer att sammanfatta kursplanerna i Sångmetodik ”Mix” blandade genrer. Det finns 
två steg och man läser parallellt en kurs som heter Repertoar och interpretation som också är 
en sångmetodikkurs. 

Sångmetodik 1 ”Mix” blandade genrer, 7.5 högskolepoäng 

Mål 

Enligt aktuell kursplan är målet att studenten ska få ”beredskap att undervisa på nybörjarnivå” 
både enskilt och i grupp. Studenten ska efter kursens avslutande ”kunna kartlägga och 
diagnostisera elevers färdigheter och förmågor.” Man ska också ”ha tillägnat sig ett 
ergonomiskt förhållningssätt” samt fått ”kunskap om och erfarenhet av olika modeller för 
inlärning.” Studenten ska också ”kunna välja för eleven passande undervisningsmetod och 
undervisningsmaterial och även skapa eget material utifrån elevens/elevernas behov, 
beaktande genrebredd och improvisation.” ”Övningsundervisningen utgår ifrån 
övningselevens genretillhörighet.” Man ska också genom ett ackordinstrument eller med 
rösten ”kunna stödja eleverna i undervisningssituationen” samt ha vetskap om 
”allmändidaktiska problem och kontexter.” 

Innehåll 

Kursens innehåll består av teoretiska föreläsningar samt tentamen. Föreläsningarna som ges 
med inbjudna gäster ska ge ”en inblick i olika sångliga företeelser och begrepp.”  
Övningsundervisningen handleds av olika lärare vilket ger studenten möjlighet att få mycket 
olika tips och idéer på hur man kan arbeta med sin sångelev. I kursen ingår det tillämpad 
sångmetodik där man utgår ifrån studenternas olika nivåer och behov som går helt i linje med 
en individanpassad metodik som enligt kursplanen är sångmetodikens bärande idé! 

Kursens moment är följande: 

Föreläsningsserie sångmetodik                  
Teoretisk sångmetodik/Röstens anatomi    
Tillämpad sångmetodik                             
Övningsundervisning, handledning           
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Litteratur 

Den litteratur som används i huvudsak är Rösten som är skriven av Per Lindblad.  Boken går 
bl.a. igenom hur röstinstrumentet är uppbyggt, röstens utveckling, sångrösten samt 
röstrubbningar. Det finns illustrationer i boken som visar såväl anatomi samt olika typer av 
diagram som är kopplade till avsnitten. (Lindblad Per, (1992). Rösten) 
(se bilaga 1-2) 

Repertoar och interpretation 1 ”Mix” blandade genrer, 3 högskolepoäng 

Mål 

Kursens mål är att studenten utvecklar sin förmåga att kunna ”förmedla förhållandet mellan 
ord och ton” samt att få ”kännedom om olika genreområden.”  

Innehåll 

 Studenten ska få ”övning i att interpretera, ackompanjera samt att förmedla visor” och 
”repertoar hämtad från musikal- och afroområdet.” 

Kursens moment är följande: 

Repertoar och interpretation ”Mix” allmän  1.5 högskolepoäng 
Repertoar och interpretation ”Mix” afro       1.5 högskolepoäng 

Litteratur 

Finns ingen kurslitteratur enligt gällande kursplan  

(se bilaga 3) 

Sångmetodik 2 ”Mix” blandade genrer, 7.5 högskolepoäng 

Mål 

”Kursen behandlar barn- och tonårsrösten och problematik som rör den växande kroppen. 
Kursen har också en internationell och genrebred orientering.” Studenten ska också utveckla 
en förståelse för ”ungdomars förebilder och ideal” samt ”för hur rösten används i olika 
genrer”. Efter kursens avslutande ska studenten ha förmågan att ”kunna kartlägga och 
diagnostisera den unga elevens färdigheter och förmågor.” Studenten ska ”ha tillägnat sig ett 
ergonomiskt förhållningssätt” samt ”kunna tillämpa sina kunskaper i undervisningen av 
barn/tonåringar.”  

Studenten ska som tidigare nämnts i sångmetodik steg 1 ”ha kunskap om och erfarenhet av 
olika modeller för inlärning.” Studenten ska också ”kunna välja för eleven passande 
undervisningsmetod och undervisningsmaterial och även skapa eget material utifrån 
elevens/elevernas behov, beaktande genrebredd och improvisation.” Man ska också genom ett 
ackordinstrument eller med rösten ”kunna stödja eleverna i undervisningssituationen” samt ha 
vetskap om ”allmändidaktiska problem och kontexter.” 
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Innehåll 

”Kursen innehåller studier av pedagogisk litteratur och fortsatta laborationer inom den 
tillämpade metodikens ramar, genrebreddande repertoar, seminarier och föreläsningar inom 
barn- och tonårsmetodiken.” 

 ”Genom övningsundervisning övas musikalisk, progressiv och teknisk analys i 
undervisningssituationer samt utvecklas goda rutiner i förberedelsearbete och genomförande 
av lektioner.” 

Kursens moment är följande: 

Barn- och tonårsmetodik                           
Tillämpad sångmetodik                             
Övningsundervisning, handledning     

Litteratur 

Den litteratur som används i huvudsak är Singing and the Actor av Gillyanne Kayes och 
tanken är att studenten genom engelsk litteratur ska få tillgång till sångpedagogiska begrepp 
som används internationellt. Boken är indelad i tre avsnitt där man i det första avsnittet går 
igenom hur rösten fungerar.  

Det finns bilder och tydliga beskrivningar över röstanvändning. Man tar också upp 
röstproblem i samband med auditions samt går igenom olika typer av andningsövningar. Det 
finns också ett kapitel om struphuvudet med olika övningar för att upptäcka hur struphuvudet 
kan ändra placering. Avsnitt två handlar om röstträning där man bl.a. behandlar röstomfång, 
dynamik och resonans. Bokens sista del visar hur man kan arbeta med en text och hur man 
kan skapa olika röstkvaliteter. (Kayes, Gillyanne, (2000). Singing and the Actor)  

(se bilaga 4-5) 

Repertoar och interpretation 2 ”Mix” blandade genrer, 4.5 högskolepoäng 

Mål 

Kursens mål är ”att vidareutveckla förmågan att förmedla förhållandet mellan ord och ton.” 
Studenten ska också få en ”vidgad repertoarkännedom inom olika genrer.” 

Innehåll 

Studenten övar på ”att framföra sånger ur olika genrer samt att vara interpret och idégivare” 
till andra studenter i samma grupp. Man får ”sammanställa skriftligt material om de aktuella 
sångerna och ge en samtidsanalys av det samhälle som repertoaren” kommer ifrån. 

Kursens moment är följande: 

Sångmetodik ”Mix”, repertoar och interpretation 4.5 hp 
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Litteratur  

D.S. Oswald: Acting For Singers. Oxford University Press, Oxford 2005 

(Se bilaga 6) 

Sammanfattning av kursplaner på KMH 

I Sångmetodik 1 ”Mix” blandade genrer ska studenten få ”beredskap att undervisa på 
nybörjarnivå” samt få ”kunskap om och erfarenhet av olika modeller för inlärning.” Studenten 
ska kunna anpassa undervisningen efter elevens /elevernas behov. Kursen ska också ge ”en 
inblick i olika sångliga företeelser och begrepp.”  När det gäller steg två i sångmetodik ”Mix” 
blandade genrer ska kursen ge en ”förståelse för hur rösten används i olika genrer.” ”Kursen 
behandlar barn- och tonårsrösten och problematik som rör den växande kroppen.” Även i steg 
två poängteras det att studenten bör anpassa sin undervisning efter eleven samt använda sig 
”av olika modeller för inlärning.” 

I den första kursen i Repertoar och interpretation ska studenten ”utveckla förmågan att 
förmedla förhållandet mellan ord och ton.” Studenten ska också öva sig på att ackompanjera 
och man använder sig av visor samt ”repertoar hämtad från musikal- och afroområdet.” I 
Repertoar och interpretation steg två ska studenten ”vidareutveckla förmågan att förmedla 
förhållandet mellan ord och ton.” Kursen ska också ge en ”vidgad repertoarkännedom inom 
olika genrer”.  

(Se bilaga 1-6) 

Presentation av gymnasieskolans kursplaner i instrument/sång nivå 1-3  

Instrument/sång nivå 1 

Mål för kursen 

Kursen ska ge eleven grundläggande kunskaper om hur sångrösten ”kan användas till 
skapande” och eleven får ”grundläggande övning i instuderingsteknik och 
memoreringsförmåga samt enkelt not- och gehörsspel. ”Kursen skall också ge kännedom om 
instrumentets konstruktion och egenskaper respektive röstens fysiologi.”  Dessutom ska 
eleven få grundläggande kunskaper i interpretation. 

Mål som eleven ska ha uppnått efter kursens avlutande 

Eleven ska ”kunna musicera på en grundläggande nivå” och ”kunna instudera enkla 
musikstycken.” Eleven ska också känna till de grundprinciper som finns när det gäller 
gehörssång och improvisation samt ”känna till instrumentets konstruktion och röstens 
fysiologi.”  

(se bilaga 7-8) 
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Instrument/sång nivå 2 

Mål för kursen 

”Kursen ska ge fördjupade kunskaper om hur” ”sångrösten kan användas i skapande arbete” 
och eleven ska få träna sig i ”såväl not- som gehörsspel.”  

Kursen ska dessutom vidareutveckla elevens förmåga ”till instudering och teknisk träning” 
samt ”fördjupa kunskaperna om instrumentets uttrycksmöjligheter.”  

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera sitt eget musicerande. Kursen ska också 
innehålla träning i interpretation, primavista samt ”övning i framförande inför publik.”  

Mål som eleven ska ha uppnått efter kursens avlutande 

Eleven ska efter kursen ”kunna instudera, förstå och uttolka en notbild samt en gehörs- eller 
improvisationsuppgift.” Kursen ska också bidra till att eleven kan ”repertoar i olika stilar eller 
genrer med adekvat interpretation.” Dessutom ska eleven kunna sjunga inför åhörare och 
kunna ”sjunga ett stycke a prima vista. ” 

(Se bilaga 8-9)  

Instrument/sång nivå 3 

Mål för kursen 

Kursen ska ge eleven fördjupade kunskaper om sångröstens ”möjligheter till eget skapande” 
och uppmuntra eleven till självständigt arbete när det gäller instudering. Kursen ska också ge 
kunskaper om ”röstens uttrycksmöjligheter samt vidareutveckla stilmedvetande, musikalisk 
kommunikationsförmåga och stimulera till personligt uttryck.” 

Utöver detta ska ”kursen ge kunskap om instuderingsmetodik, koncentration och uthållighet i 
arbetet med svårare verk och musikstycken.” 

Mål som eleven ska ha uppnått efter kursens avlutande 

Eleven ska ha en repertoar som innefattar ”olika stilar eller genrer” och ha förmågan att 
”stilistiskt medvetet framföra ett stycke.” Eleven ska dessutom kunna använda sig av röstens 
uttrycksmöjligheter, ”kunna föra musikaliska resonemang” samt kunna ”sjunga för åhörare i 
skilda musikaliska sammanhang.” 

(Se bilaga 9-10) 

Sammanfattning av kursplaner på gymnasiet 

Sammanfattningsvis kan man säga att eleven i nivå ett ska få grundläggande kunskaper om 
rösten, träna på instuderingsteknik samt ”kunna musicera på en grundläggande nivå”. I nivå 
två ska elevens förmåga ”till instudering och teknisk träning” vidareutvecklas och eleven bör 
även ”fördjupa kunskaperna om instrumentets uttrycksmöjligheter.”  
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Eleven ska dessutom utveckla förmågan i att kunna analysera sitt eget musicerande och få 
”övning i framförande inför publik.” När det gäller den tredje nivån ska kursen 
”vidareutveckla stilmedvetande, musikalisk kommunikationsförmåga och stimulera till 
personligt uttryck” och eleven ska kunna ”sjunga för åhörare i skilda musikaliska 
sammanhang.” 

(se bilaga 7-10) 

Jämförelse mellan högskolans och yrkeslivets kursplaner 

Sångmetodikkursernas kärna är enligt kursplanerna att de ska ge studenterna en genrebred 
utbildning. Övningsundervisningen som bedrivs inom sångmetodikkurserna ska utgå ifrån 
övningselevens genretillhörighet och kursplanerna visar på att man föredrar en 
individanpassad metodik. Detta är mycket intressant i jämförelse med vad som nämns i 
gymnasieskolans kursplaner i instrument/sång. Både i nivå två och tre står det uttryckligen att 
eleven ska ha utvecklat en repertoar som innefattar ”olika stilar eller genrer”. Detta innebär att 
man som sångpedagog bör ha erfarenhet och kunskap om olika sångstilar. Om pedagogen har 
denna bredd kan han/hon troligen också individanpassa undervisningen så att eleven får 
påverka innehållet i sångundervisningen. Som tidigare nämnts ska eleven få en genrebred 
undervisning men kursplanen för gymnasiet preciserar dock inte vilka stilar och genrer som 
eleven bör kunna, vilket ger både elever och lärare ett fritt tolkningsutrymme. Något som lyfts 
fram i gymnasieskolans kursplaner är vikten av att arbeta med interpretation. Det tycker jag 
klingar väl tillsammans med att sångmetodikstudenterna på KMH parallellt med de 
traditionella sångmetodikkurserna erbjuds kurser i Repertoar och interpretation. Enligt 
kursplanerna för Repertoar och interpretation är målet att studenterna ska få en 
repertoarkännedom inom olika genreområden samt ”att utveckla förmågan att förmedla 
förhållandet mellan ord och ton”. Även denna kurs ger på så sätt studenten möjligheten att 
genrebredda sig och på så sätt vidga sin repertoar.  

(se bilaga 1-10) 

Några tidigare undersökningar inom området 

Jag skrev våren 2008 en B-uppsats tillsammans med mina två klasskompisar från 
musikhögskolan i Göteborg. Uppsatsen gjordes inom lärarutbildningen vid Göteborgs 
universitet och hade titeln Musikpedagogers utbildning och yrke. Vårt övergripande syfte med 
uppsatsen var att undersöka huruvida musiklärare tycker att deras utbildning svarat upp emot 
de krav som yrkeslivet ställer. Vi kunde utifrån vårt intervjumaterial dra vissa slutsatser och 
en av dessa handlade om utbildningen i relation till kursplaner och betyg.  ”För lärare är 
kursplaner en central del i arbetet. I högre åldrar går betyg och kursplaner hand i hand. Trots 
det tycker samtliga informanter att de fått dåliga kunskaper i att sätta betyg. Det verkar inte 
som lärarna tycker det är ett stort problem, utan något man lär sig med tiden eller kan få hjälp 
med av kolleger”. (Heikkinen, Herre, Jonsson, 2008, s. 14)  
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I arbetet hade vi bl.a. följande frågeställning; Behandlar utbildningen utöver ämneskunskap 
frågor som berör läraryrkets generella profession? Vi kunde genom våra interjuver konstatera 
följande; ”Samtliga informanter tycker att sociala färdigheter inte prioriterades under 
utbildningen.” (a.a. s. 13) 

Något annat som poängterades var vikten av att ha praktik. ”Ser man till musiklärarnas 
förutsättningar har praktiken haft en stor betydelse för alla informanter. Alla var positiva till 
den praktik som erbjöds på utbildningen. Vissa tyckte t.o.m. att det var för lite praktik.”   
(a.a. s. 14)  

”För att återknyta till vårt inledande syfte som varit att undersöka huruvida musiklärare anser 
att deras utbildning motsvarar de krav som yrkeslivet ställer, verkar det som att de lärare som 
arbetar på gymnasiet är mer nöjda än de på grundskolan. Även om vissa kunskaper efterfrågas 
av alla informanterna, t.ex. konflikthantering, får man ändå anse att utbildningen är mer 
anpassad för kraven som ställs inom de frivilliga skolformerna.” (a.a. s. 15)  

Jag har försökt att hitta tidigare studier om hur sångmetodikundervisningen på 
musikhögskolan upplevs i relation till yrkeslivet som sångpedagog och fastnade därför för 
Evelina Gard Nilssons uppsats Den sjungande tonåringen. Hon belyser denna viktiga fråga 
hur en sångpedagog ska kunna möta eleverna utifrån deras musik som de själva lyssnar på.   

Evelina ställer inledningsvis sig själv följande fråga; ”Vilka är tonåringens sångideal och hur 
bemöter vi sångpedagoger dessa?” (Gard-Nilsson, 2001, s. 0) Detta är något som Evelina 
tycker diskuteras alltför sällan. ”När vi pratar om vad de hade för förväntningar så svarar alla 
att de förväntade sig att det skulle bli mycket teknik. Eftersom de förväntade sig det, kan man 
tycka att det inte borde vara några problem för dem att sjunga vad som helst för att förbättra 
tekniken. Men riktigt så enkelt är det inte! Ingen av de intervjuade säger det rent ut, men om 
man lägger ihop två och två och läser mellan raderna, så förstår man att de ändå på något sätt 
förväntade sig att de skulle få sjunga pop, soul och rock.” (a.a. s. 18) 

Evelina har i sitt arbete utfört intervjuer där en informant säger följande; ’Jag får sjunga visa 
för att min lärare tycker om sådan musik.’ (a.a. s. 18) Det sammanlagda intervjumaterialet 
som Evelina gjorde visar på att eleverna vill arbeta ”mer med ’sin musik’ ” under 
sånglektionerna. (a.a. s. 18)  

Av Evelinas examensarbete framgår det dock att en av de som Evelina intervjuat säger 
följande när de talar om ett vikariat som hon hade på gymnasiet; ”..eftersom jag försöker 
använda låtarna för att få igång något sångtekniskt hos eleven – jag skiljer inte det åt, så köper 
oftast eleverna vad som helst, för att de fattar att det är något tekniskt jag vill åt i sången. Då 
använde jag också klassiskt..” (a.a. s. 28)  
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I Evelinas uppsats framgår att hon haft en del funderingar kring sin egen sångpedagogiska 
utbildning. ”När jag skulle börja min utbildning som sångpedagog för två år sedan, 
förskräcktes jag över att det då inte fanns en allmän sångmetodik. Det som fanns att välja på 
var klassisk inriktning eller jazzinriktning. Hade det inte varit för att vi var några påstridiga 
elever som ville ha en allmän sångmetodik, hade jag nu gått ut antingen som jazzinriktad eller 
klassisk sångpedagog. Detta skulle kännas väldigt föråldrat, då den största delen ungdomar 
inte riktar in sig på någon specifik genre förrän långt senare och dessutom inte är särskilt 
intresserade av vare sig klassisk musik eller jazz. Detta bekräftar dessutom 
enkätundersökningen och telefonintervjun.” (a.a. s. 54) Evelina frågar sig själv vidare; ” Ska 
ni klassiska, respektive vi afroinriktade sångpedagoger fortsätta att hålla oss på varsin kant? 
Jag tycker det vore en utmärkt idé att börja ta intryck och lärdom av varandra. Uppenbart är 
att det skulle behövas!” (a.a.  s. 56) 

”Finns det då en optimal sångpedagog? Finns det över huvud taget förutsättningar på våra 
musikhögskolor för att utbilda den optimala sångpedagogen och hur skulle han eller hon i så 
fall se ut? Ja, i mina ögon vore det en sångpedagog som har en mycket god teknisk grund att 
stå på, som har en bred repertoar, men ändå någon eller några genrer i vilken han eller hon har 
ett genuint intresse och stor erfarenhet.” (a.a. s. 56) 

En annan studie som gjorts angående musiklärarutbildningens förberedelse för yrkeslivet är 
Från studier till verklighet som är skriven av Rebecka Stålenhag. Hon inleder sin uppsats på 
följande sätt; ”Jag vill med detta arbete beskriva vilka åtgärder som görs på 
musikhögskolornas lärarutbildningar för att förbereda studenterna för sitt kommande yrkesliv 
som musiklärare.” (Stålenhag, 2003, s. 2) Hon beskriver ”verklighetschocken” och utgår ifrån 
Stephan Bladhs avhandling Musiklärare – i utbildning och yrke från 2002.  

Han tar upp följande orsaker till denna ”verklighetschock” 

”- Övergången från studentliv till yrkesliv 

- Det slitsamma musiklärararbetet 

- Den dåliga lönen 

- Musiklärares ställning i kollegiet 

- Musikläraryrkets status i skola och samhälle 

- Disciplinproblemen i musiklärararbetet 

- Återkopplingen till erfarenheterna i musiklärarutbildningen 

- En ambulerande tillvaro” (a.a. s. 4) 
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Stålenhag genomför också en intervju med Stephan Bladh. ”Efter samtalet med Stephan 
Bladh förstår jag att han egentligen inte tror att man kan förberedas för verkligheten på 
utbildningen. Han tog upp den praktik man har på musikhögskolan och menar att den inte går 
att jämföra med den riktiga arbetssituationen. Det beror på att man som student på praktik 
fortfarande är en del av musikhögskolevärlden med allt vad det innebär för ens identitet. Ens 
kurskamrater och lärare i metodik och även handledare på praktiken är de personer man har 
en relation till. De andra lärarna på praktikskolan, alltså ens låtsaskollegor, knyter man inte an 
till, man får ingen verklig relation till dem under praktiken för det har man inget behov av? 
Man har ju redan sin värld på musikhögskolan. Dessutom ser praktiken inte ut som den 
verkliga arbetssituationen. Man har oftast inte en heltidstjänst med undervisning hela dagen i 
flera veckors tid. På praktiken har man så pass mycket tid och energi att man genomför 
noggrant planerade ’paradnummer’ till lektioner. Det orkar man inte sen, i verkligheten.”  
(a.a. s. 7) 

Slutsatser 

Enligt studien Musikpedagogers utbildning och yrke visar den att musiklärarna inte fått 
tillräcklig utbildning i betygssättning när de kommer ut i yrkeslivet och att lärarnas sociala 
färdigheter inte prioriterades i utbildningen. Det visar sig att praktiken har haft stor betydelse 
för de intervjuade lärarna. Syftet med undersökningen var att undersöka huruvida musiklärare 
tycker att deras utbildning svarat upp emot de krav som yrkeslivet ställer. Studien visade på 
att lärarutbildningen på musikhögskolan främst förberedde studenterna för ett yrkesliv inom 
de frivilliga skolformerna. (Heikkinen, Herre, Jonsson, 2008)  

När det gäller studien Från studier till verklighet tar den upp liknande frågeställningar om 
musiklärarutbildningens koppling till yrkeslivet. Författaren beskriver ”verklighetschocken” 
som studenterna kan uppleva när de kommer ut och arbetar. I en intervju kommer det fram att 
det är svårt att jämföra studentens praktik med den faktiska arbetssituationen efter examen. 
Den intervjuade menar på att det i utbildningen inte fullt ut går att förbereda studenterna för 
yrkeslivet. (Stålenhag, 2003) 

Evelinas uppsats Den sjungande tonåringen tar upp tonåringars sångideal samt hur man som 
sångpedagog kan bemöta dessa. Hennes undersökning pekar på att tonåringarna vill arbeta 
med sångteknik samt att de främst vill sjunga pop, soul och rock. Själv skriver Evelina att hon 
hade velat ha en sångmetodikutbildning på musikhögskolan som inte var genrebaserad och 
menar att en bra sångpedagog ska ha en bra sångteknisk grund samt ha en bred repertoar. Hon 
poängterar vikten av att sångpedagoger med olika genretillhörighet kan lära sig utav varandra. 
(Gard-Nilsson, 2001) 
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Presentation av intervjuerna 

Presentation av intervjupersoner 

Informant A - Angelica 

Angelica arbetar sedan 2008 på Kungliga Musikhögskolan som lektor i sångmetodik och är 
dessutom ämnesansvarig för sångmetodikkurserna. Hon har själv studerat på Kungliga 
Musikhögskolan och läste då till musiker samt pedagogisk påbyggnad. Angelica hade redan 
då ett stort intresse för olika genrer och valde därför att studera både klassisk sång och 
jazzsång och tog examen på individuell studiegång 1992. Hon berättade under en 
sångmetodiklektion om hur hon upplevde att hon på musikhögskolan hamnade ”mellan två 
stolar” eftersom hon hade svårt att helhjärtat ägna sig åt jazz och klassiskt, utan ville hålla på 
med exempelvis musikalsång. Hon vill öppna upp för en genrebred sångmetodik där alla 
studenter ska få en gemensam grundmetodik att falla tillbaka på oavsett genretillhörighet. 
Angelica är en otroligt engagerad lärare som brinner för att undervisa i sång och sångmetodik. 
Hon är en ny ”frisk fläkt” som kommit till musikhögskolan med nya fräscha idéer när det 
gäller upplägget i sångmetodikundervisningen. Jag har själv läst kursen Sångmetodik 2 ”Mix” 
blandade genrer och hade då Angelica som lärare. Hon är otroligt kunnig i sitt ämne och har 
en stor passion för rösten som instrument och dess möjligheter till utveckling. 

Informant B – Beatrice 

Beatrice arbetar som musiklärare och sångpedagog på Fryshusets gymnasium. Hon arbetar på 
det estetiska programmet med soulinriktning och undervisar företrädelsevis i sång och 
ensemble. Beatrice har sjungit sedan barnsben och har under unga år även varit ute och 
turnerat med sin familj. Hon växte upp i en frikyrkoförsamling med ett mycket rikt musikliv 
där det var väldigt naturligt att musicera. På gymnasiet valde Beatrice att gå på musiklinjen 
och ganska snart efter studenten påbörjade hon sina studier till musiklärare på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Hon specialiserade sig i sång och sångmetodik och var mycket 
mån om att försöka få en genrebred sångutbildning. Beatrice tog examen från KMH som 
grundskole- och gymnasielärare 2001.  

Presentation av den första intervjun med Angelica (Informant A) 

Intervjun genomfördes i ett ostört undervisningsrum på musikhögskolan den 2 mars 2010 kl 
9.30. 

1. Vad anser du vara det viktigaste att få med sig ut i yrkeslivet? 

Angelica anser att något av det viktigaste hos en sångpedagog är att man är lyhörd och att det 
sker ett möte mellan elev och lärare. Sångpedagogen bör inte ”pracka” på sina elever sin 
repertoar och skola dem enligt sin egen modell utan istället ta in det som eleverna redan har 
med sig. Detta är en förutsättning för att det ska kunna ske ett möte och Angelica betonar 
vikten av att se individen och dennes röst.  
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Hon menar att man inte ska forma någon efter sin egen mall utan att se elevernas individuella 
kvaliteter och hjälpa dem att utveckla dessa. För att kunna göra det måsta man enligt Angelica 
ha en förståelse för andra genrer än den/de genrer som man själv är inriktad på.  Angelica 
menar också att genrerna blir allt fler och att detta bidrar till att en sångpedagog behöver 
uppdatera sig mer än tidigare. Hon säger att man som sångpedagog bör kunna lära sina elever 
att sjunga i olika genrer och om man känner att man inte har den rätta kunskapen för att göra 
det bör man gå på kompetensutveckling (fortbildning) alternativt lotsa eleven vidare till en 
annan pedagog som har kunskaper i den aktuella genren. Angelica betonar också att det är bra 
om exempelvis elever på gymnasiets estetiska program får en genrebred utbildning och på så 
sätt inte nischar sig fullt ut redan i unga år. 

Denna fråga ledde sedan vidare in på ett intressant ämne, nämligen övningsundervisningen på 
musikhögskolan.  I dagsläget övningsundervisar sångmetodikstudenterna främst vuxna. 
Angelica har för avsikt att låta sångpedagogstudenterna undervisa barn/tonåringar istället för 
vuxna då de flesta kommer att undervisa yngre personer när de kommer ut och arbetar. 
Sångmetodikundervisningen måste då inrikta sig mer på unga röster vilket bidrar till en 
förändring i kursupplägget. 

2.Vilket fokus anser du dig ha i din undervisning på KMH? 3.Utgår du ifrån någon speciell 
genre? 

Angelica anser inte att hon utgår ifrån någon speciell genre utan vill ge eleverna en generell 
förståelse för röstens möjligheter och begränsningar. Hon vill ge eleverna en förståelse för 
rösten som instrument och kroppen som uttrycksmedel samt att man inte ska vara så 
genreknuten till en början. Så småningom bör det också ske en fördjupning så att man blir mer 
säker i en genre, men hon menar samtidigt att många genrer har mycket gemensamt och att de 
på så sätt tillsammans kan bilda en gemensam plattform att utgå ifrån. Det är viktigt att man 
får möjlighet att lära känna sin egen röst och se hur man kan använda den i olika musikstilar. 
Sångmetodikundervisningen på KMH kommer framöver genomgå vissa förändringar och 
visionen är att alla oavsett utbildningsprogram och genretillhörighet ska läsa en genrebred 
grundkurs i sångmetodik. Angelica säger att studenterna ska få läsa om rösten och aktuell 
röstforskning samt att man ska ha samarbete med KTH och logopedutbildningen.  På så sätt 
ska alla studenter få en gemensam grund att stå på. Det kommer sedan att finnas möjlighet att 
välja den eller de genrer som man vill fördjupa sig i.  

Likaväl som att man idag kan fördjupa sig i jazzsång och klassisk sång ska man då även 
kunna välja att göra sin specialisering i popsång. Studenterna kommer också att ha 
övningsundervisning men till skillnad från tidigare kommer man inte undervisa elever under 
första året då man läser grundkursen i sångmetodik utan får börja med detta under år två.  
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Presentation av den andra intervjun med Angelica (Informant A) 

Intervjun genomfördes i ett ostört undervisningsrum på musikhögskolan den 30 mars 2010 kl 
9.00. 

1. Historisk bakgrund samt presentation av genretillhörighet. 

1.1 Vilken utbildning gick du på musikhögskolan? 

Angelica har studerat på musikerutbildningen inriktning sång på KMH och gick de första två 
åren med klassisk inriktning och bytte sedan över till individuell studiegång med inriktning 
jazz, där hon studerade i ytterligare två år. Angelica valde också att läsa det som idag 
motsvarar pedagogisk påbyggnad för musiker och hade både afrosångmetodik och klassisk 
sångmetodik. Angelica tog sin examen på individuell studiegång 1992. 

1.2 Vilka genrer sjunger du när du sjunger själv? 

Angelica säger att det skiftat genom åren men att det nu är företrädelsevis musikal och en del 
klassiskt. Hon säger att hon sällan sjunger jazz men gärna pop, men då är det inte på en scen 
utan mer när hon sjunger hemma.  

1.3 Varför valde du att bli sångpedagog/sångerska? 

Det var naturligt för Angelica att hon skulle bli sångerska då musiken betytt väldigt mycket 
för henne sedan hon var väldigt liten. Hon började med att spela piano och sjunga hemma 
samt tog danslektioner. Det ena ledde till det andra och Angelica började ta sånglektioner för 
en musiklärare på gymnasiet och sjöng i skolan i olika sammanhang. Detta bidrog i sin tur till 
att hon fick uppmärksamhet och bekräftelse vilket Angelica menar på att man behöver i 
tonåren. Hon kände då att sången var något som hon var bra på vilket gjorde att Angelica 
tyckte att detta var något som hon kunde fortsätta med. Angelica berättar att hon hade ett stort 
behov av att få uttrycka sig genom att uppträda inför andra. Under gymnasiet gick Angelica 
inte på en musiklinje utan på den linjen som kallades ”estetisk variant” men sökte sig ett år 
utomlands på en ”high school of performing arts” i USA.  

Angelica hade själv runt tjugoårsåldern en väldigt bra sångpedagog i Malmö som gjorde att 
hon verkligen utvecklades. Hon såg ett behov hos andra som hon tyckte var duktiga vilket 
väckte hennes intresse för att undervisa och hjälpa dem i deras vokala utveckling. När hon 
gick på KMH var det många studenter på skolan som började ta privata sånglektioner för 
Angelica. Hon tror att hon redan då hade någon typ av ”pedagogisk ådra” genom att hon ville 
försöka lyfta fram potential hos andra sångare. Angelica berättar vidare att det var klassiskt 
eller improvisation och jazz som gällde på KMH.  Detta gjorde att många som ville sjunga 
andra genrer gick till Angelica för att få sånglektioner.  
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1.4 Vad är det för faktorer som format den undervisning du bedriver idag? 

Angelica anser att hennes egen studietid på musikhögskolan har präglat henne mycket. Hon 
beskriver att hon upplevde en känsla av att läraren inte såg henne som individ utan att man 
ville forma henne utifrån sina egna ideal. Angelica menar därför att undervisningen inte 
utgick ifrån hennes röst och egna förutsättningar.  Hon tyckte inte att man som elev blev 
lyssnad på eller att läraren var intresserad av vad hon hade att komma med.  

Undervisningen var enbart sångteknikbaserad och det fanns inget utrymme för att arbeta med 
interpretation. Det gjorde att Angelica kände att detta innebar en ”låsning” för henne och hon 
sökte sig utanför skolan och tog privata sånglektioner för att få hjälp att hitta sin ”artistiska 
ådra” och hon säger att hon då fick ”blomma”.  

Hon uttrycker det som att hon hade ett liv i skolan och ett liv utanför. Angelica tyckte att 
musikhögskolans ramar var för stela, hon upplevde att hon skulle in i en fålla och ”skulle bli 
en sopran stämplad i pannan”. Angelica säger dock att det på KMH inte ser ut på det sättet 
idag, men att det gjorde det då hon gick på skolan. Detta har påverkat Angelica i sin 
undervisning då hon månar väldigt mycket om den individuella röstens särart och möjligheter. 
Hon menar vidare att det är viktigt att kunna bejaka att en person vill ha ett speciellt signum 
eller sound och att man som sångpedagog inte ska ta bort och förändra, utan istället utveckla 
det som redan finnas. Hon säger att vi annars får en enorm likriktning och menar att alla 
kommer att låta likadant.  

Angelica berättar att när hon tog sånglektioner innan musikhögskolan så hade hon bra 
sångpedagoger som inte begränsade henne utan hela tiden lyfte och bekräftade. Det gjorde att 
hon fick självförtroende som i sin tur bidrog till att hon vågade fortsätta att satsa på sången. 
Sångpedagogerna som Angelica hade under dessa år var både generösa med beröm och gav 
mycket av sin tid. Detta kan ha präglat henne genom att hon själv kan ha svårt för att hålla 
tider och vill ge för mycket, vilket Angelica menar inte fungerar i förlängningen. Hon säger 
vidare att hennes sångelever präglat hennes undervisning då hon fått inspiration och lärt sig 
mycket av dem. Hon poängterar att det hon framförallt har lärt sig är att det inte finns en 
sanning och att man som sångpedagog inte kan hålla sig till ett givet koncept utan att man 
måste pröva sig fram och se vad som fungerar med olika elever. 

1.5 Beskriv din resa från att du började sjunga fram till idag. 

Angelica började sjunga redan som barn och hon säger att hon sjöng jämt. Hon tog inga 
solosånglektioner som barn utan började med det i gymnasiet. Angelica poängterar att det inte 
fanns ett så stort utbud av solosångutbildning som det finns idag. Då Angelica redan svarat på 
detta tidigare väljer jag att inte utveckla denna fråga utan hänvisar till punkt 1.3. 

2. Hur var den sångmetodikundervisning utformad som du själv fick på musikhögskolan? 

Hon säger att den sångmetodikundervisning som hon själv fick på KMH inte var så 
informativ utan väldigt praktisk. Den gick till stor del ut på att man skulle övningsundervisa 
och arbeta med problemlösning. Angelica menar att utvecklingen gått framåt i och med 
forskning och att det numera finns mycket belägg för olika saker. 
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Angelica förklarar att hon menar att sångmetodiken inte var informativ genom att den inte tog 
upp aktuell forskning, gav klara tydliga metodiska grepp samt en terminologi. Hon tycker inte 
heller att hon fick någon didaktikundervisning eller fick lära sig att kunna se en progression. 
Kort och gott kan man säga att Angelica under sin egen tid som sångmetodikstuderande fick 
undervisa sina övningselever och ta med dem till metodiklektionerna där hon fick mycket 
feedback. Hon poängterar att hon verkligen är nöjd med den typen av sångmetodik-
undervisning men menar som tidigare nämnts att utvecklingen har gått framåt och att det finns 
mycket som metodiklärarna kan ge sångmetodikstudenterna innan de börjar 
övningsundervisa. Angelica tycker också att det är viktigt att studenterna jobbar med 
interpretation så att man fokuserar mer på det konstnärliga uttrycket. 

3. Förändringar i sångmetodiken på KMH. 

3.1 Vilka förändringar har skett i sångmetodiken sedan du började arbeta på KMH? 

Angelica har förändrat sångmetodiken genom att hon har senarelagt starten för studenternas 
övningsundervisning. Under första terminen ska man få lära sig metodiska begrepp och få 
kännedom om hur olika röster låter, så att man inte bara utgår ifrån sin egen röst. Angelica har 
också ökat på handledningstimmarna genom att studenterna får ta med sig sina övningselever 
till sångmetodiklektionerna i större utsträckning än tidigare. När man i tonårsmetodiken 
övningsundervisar en tonårsgrupp är man numera två lärare som delar på en grupp. Angelica 
har försökt att placera studenterna så att det är en student som är mer klassiskt inriktad och en 
som har en mera allmän inriktning när det gäller genrer. Hon poängterar att detta bidrar till att 
studenterna kan lära utav varandra. Ytterligare en förändring som Angelica har genomfört är 
att sångmetodikkursen inleds med en seminarieserie med allmän inriktning som ska belysa 
sångpedagogyrket och ge studenterna en gemensam grund att stå på. Första året ser således 
väldigt lika ut oavsett om man t.ex. går på instrument/ensemble utbildningen med klassisk 
inriktning eller grundskole- och gymnasielärareutbildningen och valt till Sångmetodik ”Mix” 
med blandade genrer. På så sätt får alla en grundutbildning och sedan kan man gå vidare och 
specialisera sig. Angelica vill inte att undervisningen i första hand ska vara baserad på genrer 
utan på rösten. I förlängningen kommer detta att innebära att den mixade sångmetodiken tas 
bort eftersom alla som ska läsa sångmetodik får en grundkurs som inte är inriktad på någon 
speciell genre.  

3.2 Hur har du planerat att förändra undervisningen framöver? 

Som tidigare nämnts vill Angelica skapa en grundkurs i sångmetodik som alla oavsett 
utbildningsprogram eller inriktning ska läsa. Detta gör att alla blivande sångpedagoger ska få 
en gemensam grund att stå på. Hon vill också att studenterna ska få mer utbildning i hur man 
som sångpedagog kan arbeta med elever i grupp och vill att de ska få börja med att undervisa 
yngre elever för att man ska få en progression i röstens utveckling.  

Man kan sedan fortsätta med att undervisa äldre åldrar. Hon tycker att det är ett ologiskt 
upplägg som det var tidigare, då man började med att undervisa vuxna och sedan efter det 
läste barn och tonårsmetodik. Eventuellt ska studenterna också få göra studiebesök hos 
barngrupper samt även bjuda dit dem till KMH.  
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Angelica nämner även under denna intervju att hon vill starta ett samarbete med röstakustiken 
på KTH då de har tillgång till utrustning som musikhögskolan själva inte har.  

Angelica vill också utöka antalet fristående kurser så att man hela tiden ska kunna 
komplettera om man känner att man exempelvis är svag i den klassiska repertoaren. Det ska 
finnas möjlighet att komma tillbaka till KMH och komplettera med dessa kurser efter 
utbildningen om man känner att man har kunskapsluckor som man behöver fylla. Exempel på 
fristående kurser kan vara interpretation, klassikt, musikal, pop/rock och jazz. 

4. Vilka förändringar kommer att ske i sångmetodikundervisningen om studenterna i 
fortsättningen kommer att övningsundervisa barn och tonåringar istället för vuxna? 
(Tonårsmetodik/barnsångmetodik) 

Angelica kommer att ändra fokus på metodiklektionerna så att de är mer inriktade mot yngre 
åldrar. Hon säger att majoriteten av studenterna som går ut ifrån KMH hamnar på kulturskola, 
gymnasiet eller i grundskolan och att det därför är viktigt att studenterna har kompetens att 
undervisa elever i dessa åldersgrupper. När man sedan har lärt sig hur rösten fungerar och 
jobbat med yngre elever kan man börja ta sig an lite svårare uppgifter som har att göra 
röststörningar och liknade. Angelica tycker dock inte att man ska inleda sångmetodik-
undervisningen med det, vilket hon upplever att fallet är nu.  

Hon tycker att det handlar för mycket om problemlösning och skulle vilja ändra fokus så att 
det handlar mer om att ”bygga en röst” och att utveckla den. Angelica vill att man ska 
fokusera mer på didaktik och pedagogik i kombination med den ämneskunskap som 
studenterna ska få det första året i sångmetodiken. Studenterna ska i den första 
sångmetodikkursen få bygga upp en repertoar och en förståelse för den unga rösten. Angelica 
säger vidare att det behövs pedagoger med spetskompetens men menar att man inte ska börja 
med det oavsett utbildningsprogram. 

5. Vilket fokus bör sångmetodikundervisningen ha enligt nuvarande kursplan i sångmetodik 
”mix” blandade genrer? (genrer, åldrar, skolformer/övriga arbetsplatser) 

Angelica säger att hon inte kan se fokuset i denna kurs utan säger att den är splittrad 
genremässigt. Hon ger exempel på att man i momentet folksång övar sig i att sjunga 
kvartstoner vilket kan vara svårt att exempelvis lära ut till sina elever på kulturskolan. 
Detsamma gäller för jazzimprovisation där man behöver börja på en grundnivå där man lär 
sig hur man möter nybörjare och sedan kan man bygga vidare på en mer avancerad nivå. 
Studenterna har för tillfället lärare som är experter i de olika kursmomenten och man kanske 
inte själv kan vara expert utan måste få verktyg så att man kan plocka ner det på en nivå så att 
man kan använda sig av materialet i sin egen undervisning. Hon vill också betona vikten av 
att studenten får vetskap om övergångar mellan olika genrer, som exempelvis hur man går 
ifrån visa till klassiskt, hur man kan använda sig av improvisation i klassisk sång osv. 
Angelica vill att man ska försöka arbeta bort dessa tydliga blockgränser.  
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När jag frågar Angelica vilken undervisningsgrupp som den mixade sångmetodiken i 
dagsläget riktar sig mot svarar hon att den åldersmässigt är riktad till vuxna som är över arton 
år. Man får inte bli övningselev om man inte fyllt arton . I steg två har man tonårsmetodik där 
man för första gången möter tonårselever och man undervisar dem inte individuellt utan bara i 
grupp. Man undervisar inga barn inom sångmetodiken, så som det ser ut i dagsläget, utan 
barnsångmetodiken innefattar endast seminarier.  

Angelica tycker att kurserna just nu till viss del förbereder studenterna för arbete i gymnasiet 
och grundskolan men eftersom fokuset ligger på den individuella rösten hos den vuxna eleven 
innebär det att studenten till största delen är förberedd på ett yrkesliv som privat sångpedagog 
där man undervisar vuxna. Det som skulle behövas är att studenterna får lära sig repertoar 
som passar för den unga rösten, både textmässigt och vokalt. Angelica säger också att man 
måste få en förståelse för den växande rösten så att man inte kommer med för svår repertoar 
utan bygger ett instrument som ska hålla. Man ska också arbeta mer med interpretation och 
sångeleven ska få behålla sin unika sångidentitet och stärka denna.  

6. I förra intervjun nämnde du att det är viktigt att sångeleverna utvecklar en förståelse för 
rösten som instrument och kroppen som uttrycksmedel, skulle du kunna utveckla det? 

När det gäller rösten som instrument så menar Angelica att man måste förstå att rösten inte 
bara automatiskt håller från dag till dag.  Hon menar att man behöver öva sin röst samt kunna 
hitta repertoar som utvecklar rösten och inte belastar den för hårt. Angelica säger att det 
handlar om att utveckla en förståelse för röstens begränsningar och möjligheter. Hon säger att 
det är viktigt att en sångpedagog kan ge tydlig och konkret information om hur 
sånginstrumentet faktiskt fungerar. Angelica säger att man inte bara ska använda ett 
emotionellt språk med eleven utan istället koordinera det med ett mer konkret språk så att 
eleverna ökar sin förståelse för det de gör på lektionen. Detta gör att eleven inte blir lika 
beroende av sin sångpedagog. 

Med kroppen som uttrycksmedel menar Angelica att sångeleven bör få kunskap om hur 
kroppen kan understödja rösten. Hon menar att det handlar om scenisk beredskap där man 
visuellt kan förstärka en text genom exempelvis ansiktsuttryck och rörelser.  

Presentation av den första intervjun med Beatrice (Informant B) 

Intervjun genomfördes i ett ostört rum på det gymnasium som Beatrice arbetar den 17 mars 
2010 kl 10.00.  

1. Utbildning. 

Vilka utbildningar har du gått? 

Beatrice började sin musikutbildning på gymnasiet och har läst till grundskole- och 
gymnasielärare på Kungliga musikhögskolan.  
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2. Historisk bakgrund. 

2.1 Varför valde du att bli sångpedagog/sångerska? 

Beatrice tycker att hon har en pedagogisk läggning och har haft både körer och sångelever 
sedan hon själv var tonåring. Musiken har alltid varit det som hon känner att hon varit bra på 
vilket har gjort att det varit självklart att hon skulle arbeta med musik på ett eller annat sätt. 

2.2 Vad är det för faktorer som format den undervisning du bedriver idag? 

Det som är avgörande för hur undervisningen ser ut är enligt Beatrice knuten till vilken 
elevgrupp man undervisar. Hon menar att det är viktigt att lägga upp undervisningen utifrån 
vilka förkunskaper eleverna har. En annan viktig faktor är att ta hänsyn till elevens egen 
musiksmak. Hon jämför med den musikundervisning som hon själv fick och understryker att 
det är enorma skillnader när det gäller repertoar. Elevgruppen som Beatrice undervisar kan 
inte läsa noter. Hon menar att det varken finns tillräckligt med tid till att lära dem noter eller 
att de har den ambitionen. Skulle eleverna vilja lära sig noter krävs det att de medvetet övar 
upp sina notkunskaper mellan lektionstillfällena. Att eleverna inte läser noter bidrar i sin tur 
till att Beatrice arbetar med gehörsbaserad repertoar. Hon undervisar i pop, rock, soul och jazz 
och hon arbetar utifrån olika projekt som knyts till de olika genrerna. Beatrice har jobbat på 
skolan i nästan tio år och menar på att det är en viss sorts lärare som arbetar där vilket i sin tur 
sätter prägel på undervisningen.  

2.3 Beskriv din resa från att du började sjunga fram till idag. 

Beatrice har växt upp i en frikyrklig miljö. Hon har musicerat flitigt tillsammans med sina 
föräldrar från tidig ålder och även genomfört många turnéer tillsammans med dem. Hon 
fortsatte med det ända fram till någon gång på högstadiet, då hon kände att hon ville frigöra 
sig ifrån det. Hon poängterar att kyrkan är en fantastiskt bra plattform där man kan utvecklas 
musikaliskt. På Högstadiet började hon ta sånglektioner och fortsatte sedan med det på 
musiklinjen på gymnasiet och efter det på Kungliga Musikhögskolan.  

Hon säger att hon några år efter att hon slutat på musikhögskolan hittade sin egen 
sångidentitet i soulen. Beatrice har alltid älskat sång som varit svår och utmanande rent 
tekniskt och har på så sätt utmanat sig själv genom att sjunga svår och avancerad repertoar. 

3. Undervisning. 

3.1 Vilka typer av elever undervisar du? (olika åldrar etc.) 

Beatrice undervisar gymnasieelever och eftersom det är få killar på soullinjen undervisar hon 
mest tjejer. 

3.2 Hur många sångelever undervisar du en vanlig arbetsvecka? 

Beatrice har cirka tio elever per vecka i den kursen som kallas instrument/sång.  
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3.3. Använder du dig av någon speciell metod? (ex. Sadolin, Estill, Borch m.fl.) (Olika 
exempel på idag populära sång- och röstmetoder som med olika medel vill uppnå vissa syften 
och röstresultat. De här metoderna kan ofta ha ganska olika inriktning och därför leda till att 
olika röstpedagoger anser sig tillhöra en viss skola. Det är inte ovanligt med 
meningskiljaktigheter mellan pedagoger från olika skolor.) 

Hon har haft en kollega som använde sig av Sadolin och en nuvarande arbetskamrat utgår 
ifrån Estill. Eftersom man som sånglärare på skolan arbetar mycket ihop har det bidragit till 
att eleverna får ta del av de språkliga begrepp som finns i dessa undervisningstraditioner. 
Beatrice själv är inte helt inne på någon utav dem men hon försöker ta ut de bästa bitarna från 
båda.   

4. Kursplaner. 

Hur förhåller du dig till kursplanerna i sång på gymnasiet? 

Beatrice berättar för mig att de har slutat med lokala kursplaner pga. nya direktiv, och hon tror 
att detta är för att det ska vara lättare att mäta studieresultat över landet. De arbetar i projekt 
med olika upplägg där man utgår från skolverkets kursplan. Det finns i kursen 
instrument/sång nivåer från ett till och med tre och på Beatrices gymnasieskola läser hennes 
elever alla tre kurserna. Beatrice säger att det finns en tydlig progression från steg ett till och 
med den tredje kursen. Hon slår ett slag för den kommande gymnasiereformen Gy11 där hon 
tycker att det är ännu tydligare formulerat vad eleverna ska lära sig enligt kursplanerna.  

5. Syn på yrkeslivet som sångpedagog. 

Beatrice tycker att sångpedagogyrket är krävande då man riktar fokuset på en enda elev och 
ska försöka få fram det bästa ur den personen på en väldigt kort tid. Hon har försökt att inte ha 
så många sångelever i veckan för att undvika en ”löpande band” känsla, som hon menar att 
det lätt kan bli om man har för många sångelever under t.ex. en eftermiddag. 

Hon tycker att man måste ge ut så mycket till eleverna att man lätt kan känna sig slutkörd om 
man har för många sångelever. Hon säger att hon har en kollega som gärna tar lite fler elever i 
sång vilket Beatrice uppskattar. Hon säger att det är olika vilka intressen man har och den 
andra läraren tycker det är roligt att arbeta med många sångelever. 

Souleleverna som Beatrice undervisar får lära sig mycket teknik vilket hon anser vara en 
nödvändighet i den genren. Hon understryker också att eleverna får testa på olika musikstilar 
men att en profil gör att man lockar duktiga elever och utifrån det specifika intresset kan man 
sedan gå in och testa på andra genrer. I slutet av år två samt i år tre får eleverna möjlighet att 
verkligen fördjupa sig i den genre som de önskar, de ska då ha fått en inblick i lite olika 
genrer.  
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6. Sångmetodik. 

Hur upplevde du sångmetodikundervisningen på musikhögskolan? 

Beatrice berättar att hon och några andra tjejer som skulle läsa sångmetodik tyckte att det var 
väldigt konstigt att de skulle behöva läsa metodik som antingen var inriktad på jazzsång eller 
klassisk sång. De föreslog då att de skulle få läsa någon slags mixad variant. De fick igenom 
sitt önskemål och fick en lärare i jazz och en annan lärare i klassiskt.  

Hon tycker inte att sångmetodiken bör vara genreknuten utan istället bör man i metodiken få 
lära sig en grundläggande sångteknik som går att applicera på flera genrer. Beatrice berättar 
att den klassiska sångmetodiken som hon läste huvudsakligen var inriktad på grundläggande 
sångteknik medan jazzmetodiken hade ett innehåll av grupp- och improvisationsövningar.  

När det gäller genreval bland Beatrices elever är det mest pop, soul och rock som gäller. Hon 
säger att sångeleverna som hon har på gymnasiet inte är intresserade av att sjunga klassiskt, 
de kan dock tänka sig att sjunga jazz men det är en genre som de inte har någon insikt i och 
inte är så inne på att sjunga i den åldern. Hon säger vidare att jazz är en genre som de kan 
börja med senare i livet. Beatrice berättar att det hon har lärt sig som sångpedagog har hon 
främst lärt sig efter musikhögskolan när hon försökt hitta arbetssätt i sin egen undervisning. 
Beatrice undervisar inte utifrån någon speciell tradition utan blandar klassisk sångteknik med 
Sadolin och Estill.  Hon hade velat ha undervisning i olika undervisningstraditioner på 
sångmetodiken, i form av föreläsningar av pedagoger som arbetar utifrån exempelvis Sadolin, 
Estill m.fl. Hon tycker att sångmetodikundervisningen bör ta hänsyn till vad ungdomar vill 
sjunga då det är ungdomar som merparten av blivande sångpedagoger kommer att undervisa. 
Jag berättar att den nya sångmetodikläraren på musikhögskolan vill ändra på 
övningsundervisningen så att man får undervisa barn och ungdomar vilket Beatrice tycker 
verkar jättebra.  

7. Grundskole- och Gymnasielärarutbildningen (GG) 

Beatrice berättar att hon upplevde att grundskole- och gymnasieutbildningen främst var 
inriktad på klassundervisning i grundskolan. Eftersom hon själv alltid har vetat att hon ville 
undervisa i gymnasieskolan eller möjligen äldre elever hade hon önskat att det varit mer fokus 
på hur man arbetar som musiklärare i gymnasiet. Hon poängterar att man knappt hade 
ensembleundervisning på musikhögskolan och som gymnasielärare undervisar hon i ensemble 
två tretimmarspass i veckan.  

Beatrice tycker att det är i ensemblen som man lär sig att musicera och ifrågasätter varför man 
i utbildningen på musikhögskolan lägger så lite fokus på hur man undervisar på gymnasiet när 
man blir behörig i både grund- och gymnasieskolan. Hon menar att utbildning för att arbeta i 
gymnasiet nästan varit obefintlig under hennes år på musikhögskolan och säger att hon har 
fått lära sig allting själv! Den samlade bilden av både sångmetodikundervisning samt övrig 
metodik var att den inte var anpassad efter att arbeta på ett estetiskt program på gymnasiet.  
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Hon hade efterfrågat en ensembleundervisning som var mer inriktad mot att arbeta på 
gymnasiet samt en sångmetodik som hade en genrebredd som sträckte sig utanför jazz och 
klassiskt. Beatrice menar på att det är många som kommer ut och undervisar på ett 
gymnasium efter musikhögskolan vilket gör att hon tycker det är konstigt att utbildningen är 
så inriktad mot arbete i grundskolan. 

När Beatrice började läsa sångmetodikkurserna tyckte hon dock att de kurserna mer svarade 
upp mot hennes förväntningar än de metodikkurser som enligt henne främst var inriktade mot 
arbete i grundskolan. Beatrice poängterar att det gått bra för henne i arbetslivet trots att hon 
inte var helt nöjd med utbildningen och menar på att hon lärt sig mycket genom att komma ut 
och arbeta. Beatrice avslutar intervjun med att säga att det är intressant att 
musikhögskoleutbildningens innehåll är så långt ifrån den verklighet som man sedan kommer 
till när man är i yrkeslivet.  

Presentation av den andra intervjun med Beatrice (Informant B) 

Intervjun genomfördes i ett ostört rum på det gymnasium som Beatrice arbetar den 14 april 
2010 kl 10.00.  

1. Sångmetodik. 

 I vilken utsträckning tycker du sångmetodikundervisningen haft relevans för ditt yrke på 
gymnasiet? 

Beatrice säger att sångmetodikundervisningen framförallt gav henne kunskaper i hur man kan 
kommunicera med sina elever när det gäller sångteknik. Hon understryker att man som 
sångpedagog kan ha upplevt liknande sångtekniska problem som sina elever, vilket gör att 
man kan utgå ifrån det.  När man som pedagog inte känner igen problemet av egen erfarenhet  
är det bra att man på musikhögskolan fått teknikundervisning som visar på olika typer av 
svårigheter. Detta fick Beatrice på sångmetodiklektionerna i form av teoretiska genomgångar 
samt praktiska laborationer i grupp.  

2.Övningsundervisning. 

2.1 Hur upplevde du övningsundervisningen på KMH? 

Eftersom Beatrice redan hade sångelever så var inte undervisningssituationen med en elev 
något nytt för henne. Hon tycker dock att det är nödvändigt att det ingår övningsundervisning 
och hon själv tyckte det var positivt att man fick välja ut en elev som verkade rolig att arbeta 
med.  

2.2 Hur upplevde du den handledning som du fick i samband med övningsundervisningen? 

Beatrice tycker att handledningen i samband med övningsundervisningen var jättebra men 
understryker att hon tyckte att handledningstimmarna var för få. Hon säger att handledaren 
kom med olika kommentarer som hon har burit med sig sedan dess.  
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 Beatrice menar att man som sångpedagog i princip lär sig något nytt av varje elev man träffar 
och understryker att desto mer man undervisar desto bättre är det för sin utveckling. Beatrice 
hade också en övningsgrupp med tonårstjejer där hon främst undervisade i pop, soul och 
musikal. 

2.3 Har du kunnat koppla övningsundervisningen till yrkeslivet, och stämmer erfarenheterna 
ifrån övningsundervisningen med yrket? 

 Beatrice säger att man i övningsundervisningen själv valde hur man ville arbeta med sina 
elever och det fanns inga riktlinjer för vad det var som man skulle ta upp under lektionerna. 
Som jag tolkar Beatrice så menar hon att det går att koppla övningsundervisningen till 
yrkeslivet så till vida att hon nu som då försökte hitta olika vägar och lösningar i 
undervisningssituationen samt att hon arbetar på liknade sätt idag som hon gjorde med sina 
övningselever.  

3.Kurser. 

I vilka gymnasiekurser undervisar du? 

För närvarande undervisar Beatrice i gymnasiekurserna ensemble A och B, sång nivå ett, två 
och tre, körsång A samt gehörs- och musiklära B. 

4. Klassisk sångteknik. 

I den förra intervjun nämnde du att din undervisning inte utgår ifrån någon speciell tradition 
utan att du blandar klassisk sångteknik med Sadolin och Estill. Vad innebär en klassisk 
sångteknik för dig? 

Beatrice anser att det var den klassiska sångtekniken som hon själv fick lära sig när hon 
började hålla på med sångteknik. Hon fick då lära sig att man har bröstklang och huvudklang 
samt att det är en skarv emellan dem. För att få en fin huvudklang skulle man lyfta mjuka 
gommen så att man fick en större klang. Hon menar att man inte skulle pressa upp 
bröstklangen alltför mycket och att klassisk sångteknik är präglat av ett ideal där den stora 
klangen premieras. Beatrice säger vidare att detta är en teknik som hon mer och mer gått ifrån 
då hon märkt att hennes tonårselever har svårt att hitta denna teknik. Däremot använder hon 
begreppen bröst- och huvudklang eftersom hon upplever att eleverna då förstår vad hon 
menar. Hon tycker också att de allra flesta har en tydlig skarv mellan bröstklang och 
huvudklang. Beatrice säger att hon dock börjat sjunga mer ”in the mask” vilket betyder att 
man placerar klangen längre fram. 

5. Lärare på Fryshusets gymnasium. 

I förra intervjun nämnde du också att det är en viss sorts lärare som arbetar på Fryshusets 
gymnasium och att detta präglar undervisningen, skulle du kunna utveckla det lite? 

Beatrice säger att lärarna på Fryshusets gymnasium främst är soul-, pop- och rockmusiker och 
att det t.ex. inte är någon som kommer ifrån den klassiska traditionen. Många är frilansande 
musiker som på lite äldre dagar börjat undervisa.  
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Skolan var nystartad när Beatrice började arbeta där och hon menar på att det var via 
kontakter som gymnasiets grundare rekryterade lärare till skolan, vilket gör att de flesta 
lärarna finns inom samma sociala krets.  

6. Repertoar. 

6.1 Du beskrev tidigare att du hittade din musikaliska identitet i soulen. Sjunger du några fler 
genrer än soul när du sjunger för egen del? 

Förutom soul så sjunger Beatrice även gospel. När det gäller gospel så sjunger hon inte så 
mycket i kör längre p.g.a. att detta gjorde att hon blev utsliten i rösten för några år sedan. 
Tidigare sjöng Beatrice också en del musikal men hon upplever att hon har tappat det genom 
att hon helt enkelt inte gått in för att hålla uppe den tekniken.  Hon har istället gått över till att 
sjunga soul och gospel i och med att hon började skriva sin egen musik. Beatrice sjunger 
också pop då hon arbetar som körsångerska.  

Beatrice berättar vidare att hon efter den period då hon blev utsliten har fått ett litet läckage på 
rösten, vilken hon säger inte lämpar sig i genrer som musikal och klassiskt. Hon har istället 
arbetat med att hitta en annan teknik som fungerar för henne. 

6.2 Är du verksam som sångerska och i så fall i vilka sammanhang? 

Beatrice är verksam som sångerska i kyrkan samt frilansar och arbetar mycket i studio. I 
perioder har hon även arbetat som körsångerska vid liveframträdanden.  

6.3 Du berättade förra gången att du alltid har älskat sång som varit svår och utmanande rent 
tekniskt och att du utmanat dig själv genom att sjunga svår och avancerad repertoar. Kan du 
ge några exempel på vad som enligt dig är svår repertoar? 

Med svår repertoar menar Beatrice exempelvis låtar med Céline Dion och hon säger att Céline 
är helt ”grym” sångtekniskt. Beatrice menar att Céline Dion har en otroligt bärande röst med 
styrka på höjden och att hon är otroligt snabb i sina wailar. Detta har gjort att Beatrice lyssnat 
mycket på henne och hon har härmat och försökt att ”sätta hennes grejer”, detsamma gäller 
med artisterna Whitney Houston och Mariah Carey. Beatrice säger att det rent sångtekniskt 
handlar om jättesvår musik.  

7. Språkliga begrepp. 

Du berättade vid den förra intervjun att du har haft en kollega som använde sig av Sadolin 
och har en nuvarande arbetskamrat som utgår ifrån Estill. Detta har bidragit till att eleverna 
får ta del av de språkliga begrepp som finns i dessa undervisningstraditioner. Kan du ge 
några exempel på begrepp som används i sångundervisningen? 

Några begrepp som Beatrice nämner är t.ex. neutral,cry och twang. (Neutral-betyder ungefär 
neutralt, cry- betyder ungefär ”gråtande” och twang- är en genomträngade klang.) Begreppen 
används ofta av eleverna själva vilket gör att de kan hjälpa till i kommunikationen med en 
sångelev. 



 27 

8. Examen. 

Vilket år tog du din examen ifrån KMH? 

Beatrice tog år 2001 sin examen som grundskole- och gymnasielärare i musik med 
specialisering i sångmetodik.  

Sammanfattning av intervjuerna 

Historisk bakgrund samt genretillhörighet 

Både Angelica och Beatrice har läst på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Angelica 
arbetar som lektor i sångmetodik och är ämnesansvarig för sångmetodiken på KMH. Hon har 
en musikerexamen på individuell studiegång med pedagogisk påbyggnad i både afrometodik 
och klassisk sångmetodik. När det gäller Beatrice så har även hon läst sångmetodik i olika 
genrer och hade både jazzsångmetodik och klassisk sångmetodik. Hon har en examen som 
grundskole- och gymnasielärare och Beatrice arbetar på det estetiska programmet med 
soulinriktning på Fryshusets gymnasium. Hon poängterar att trots att hennes examen ger 
behörighet i att arbeta i både grund- och gymnasieskolan så tycker hon att utbildningen 
förberedde för ett arbete i grundskolan. Sångmetodiken som hon valde att läsa har hon dock 
känt att hon har haft nytta av i sitt arbete på gymnasiet. Angelica och Beatrice började sjunga 
redan som barn och Beatrice har genom sin frikyrkliga bakgrund haft kyrkan som en naturlig 
plattform att utvecklas musikaliskt. När Angelica sjunger för egen del är det främst musikal 
och klassiskt. Hon gillar också pop men säger att hon inte sjunger pop vid framträdanden. 
Beatrice sjunger däremot främst soul och gospel.  

Viktigt i yrket som sångpedagog och sångmetodikens relation till yrkeslivet.  

Angelica anser att något av det viktigaste i yrket som sångpedagog är att man är lyhörd. Hon 
poängterar att sångpedagogen inte bör forma eleven efter sin egen mall. Angelica säger också 
att en sångpedagog bör kunna undervisa i flera olika genrer.  

Beatrice har ett liknade synsätt när detta gäller genrer och under sin utbildning på 
musikhögskolan ville hon läsa både klassisk sångmetodik och jazzmetodik. Beatrice berättar 
att tanken var att man skulle välja antingen klassiskt eller jazz, något som hon och några andra 
studenter på KMH opponerade sig emot.  

Resultatet blev således att de fick gå en sångmetodikkurs i klassiskt och en i jazz. Detta kan 
troligen ha ett samband med den mixade sångmetodikvarianten som nu finns på KMH.  

Beatrice efterfrågar en sångmetodik som inte är genreknuten, något som Angelica tänker 
genomföra i form av en grundkurs i sångmetodik som alla oavsett utbildningsprogram och 
genretillhörighet kommer att läsa. Hon säger att hon inte vill att undervisningen i första hand 
ska vara baserad på genrer utan på rösten. Angelica menar dock att det så småningom bör ske 
en fördjupning så att man blir mer säker i en viss genre.  
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Beatrice berättar att det främst är pop, rock och soul som gäller på Fryshusets gymnasium. I 
jämförelse med vad Angelica säger angående hennes planer för sångmetodiken blir detta 
mycket intressant eftersom hon vill starta kurser i sångmetodik med popinriktning. Detta kan 
kanske vara ett steg mot att det faktiskt finns sångmetodikundervisning på KMH som är 
anpassad till att arbeta med ungdomar.  

Angelica anser att den sångmetodik som hon själv fick på musikhögskolan var praktiskt 
inriktad och byggde på övningsundervisning och handledning. Beatrice tycker att hon på 
sångmetodiken fick lära sig mycket sångteknik i den klassiska metodiken medan 
jazzmetodiken var mer inriktad på improvisation.  

Beatrice säger att handledningen med övningseleverna var mycket bra och hade velat ha ännu 
mer av det. Handlednigen är något som Angelica tänker utöka genom att eleverna kommer få 
ta med sig sina övningselever till sångmetodiklektionerna i större utsträckning än tidigare. 
Hon vill också att studenterna ska få börja med att undervisa yngre elever istället för att 
främst ha vuxna som övningselever.  

Både Angelica och Beatrice säger att de flesta sångpedagoger undervisar yngre elever när de 
kommer ut i yrkeslivet efter musikhögskolan. De tycker därför att sångmetodikens upplägg 
bör vara anpassat efter det. Fokuset ska enligt Angelica ligga på ”att bygga en röst” från 
grunden, vilket gör det naturligt att börja med unga röster för att få en progression i röstens 
utveckling och hon vill att sångmetodiken ska vara mer forskningsbaserad.  

Angelica vill ha ett samarbete med röstakustiken på KTH då de har tillgång till utrustning som 
inte finns på KMH.  Hon säger att fokuset i Sångmetodik ”Mix” blandade genrer just nu 
ligger på att undervisa vuxna elever. Angelica tycker att kursen är splittrad genreremässigt 
och vill istället att man ska betona övergångar mellan olika genrer. Angelica vill också starta 
ett antal fristående kurser i sångmetodik så att studenter som känner att de behöver 
vidareutbilda sig efter examen ska kunna komma tillbaka och läsa en eller flera kurser på 
KMH.  

Jämförelser mellan kursplanerna och intervjuerna 

I både kursplanerna för sångmetodik på KMH och i gymnasieskolans kursplaner för 
instrument/sång framgår det att kurserna ska ge såväl musikhögskolestudenten som 
gymnasieeleven en orientering inom olika genreområden. När det gäller mina intervjuer visar 
de på att både Angelica och Beatrice tycker att en sångpedagog bör kunna behärska flera 
genrer.  Angelica betonar vikten av att kunna visa på övergångar mellan olika genrer och 
Beatrice var under studietiden mycket mån om att få läsa sångmetodikkurser som innefattade 
olika genreområden. Utifrån detta kan man anta att sångmetodikkurserna bör ge studenterna 
de förutsättningar som krävs för att undervisa i kurserna instrument/sång på gymnasiet. I 
realiteten verkar det dock inte som att Angelica fullt ut tycker att så är fallet. Hon tycker att 
fokus i sångmetodiken bör ligga på att undervisa barn och ungdomar, något hon tänkt 
genomföra framöver. Beatrice ger sin version där hon berättar om att hennes elever främst vill 
sjunga repertoar ur populärgenrer.  



 29 

Eftersom varken kursplanerna på KMH eller på gymnasiet exakt visar på vilka genrer som ska 
ingå i utbildningen kan det innebära att dessa två världar inte kan mötas, även om 
kursplanernas poängtering av genrebredd finns. Bara för att man som sångpedagog kan 
undervisa i olika genrer behöver det alltså inte betyda att man kan tillgodose elevens 
önskemål gällande genrer. Att tillgodose alla behov är givetvis omöjligt. Kanske skulle 
representanter från KMH och de estetiska programmen tillsammans sätta sig ned och gå 
igenom hur en blivande sångpedagog på bästa sätt kan förberedas för sitt kommande yrkesliv 
och därefter precisera dessa kompetenser i kursplanerna för sångmetodik. Är det exempelvis 
populärgenrer som gäller för att kunna klara av ett arbete i gymnasieskolan, bör det finnas 
med som ett obligatoriskt moment i kursplanen för sångmetodik.  

Sammanfattande diskussion  

För att återknyta till mitt syfte att undersöka en sångpedagogs sångundervisning samt att 
belysa musikhögskolans sångmetodikundervisning i relation till yrkeslivet kommer jag att 
presentera mina olika frågeställningar.  

Min första frågeställning var; Hur kan yrkeslivet se ut för en sångpedagog på gymnasiets 
estetiska program? På denna fråga har jag fått mycket information genom intervjuerna med 
Beatrice. Hon berättar att hon undervisar elever som inte läser noter, vilket gör att hon arbetar 
med gehörsbaserad repertoar. Beatrice undervisar främst i pop, soul och rock. I 
sångundervisningen använder hon sig utav en del nya begrepp som finns inom Sadolin och 
Estill-traditionen.  

På Fryshusets gymnasium arbetar man i olika projekt som knyts till de olika genrerna. 
Beatrice undervisar också i ensemble och hade därför under utbildningen velat ha mer 
ensembleundervisning som var inriktad mot att undervisa gymnasieelever.  

Beatrice undervisar även i gehörs- och musiklära samt körsång. Yrkeslivet som sångpedagog 
på gymnasiet innebär i det här fallet att man undervisar i flera gymnasiekurser samtidigt samt 
att fokus i undervisningen ligger på populärgenrer.  

Om vi ser till frågeställningen i vilken utsträckning sångmetodikundervisningen i 
utbildningen haft relevans för sångpedagogen och vilka visioner min informant från KMH har 
när det gäller sångmetodikundervisningen, framgår det av intervjuerna med Beatrice att hon 
anser att sångmetodiken gav henne mycket undervisning i sångteknik. Hon säger dock att den 
samlade bilden av både sångmetodikundervisning samt övrig metodik var att den inte var 
anpassad efter att arbeta på ett estetiskt program på gymnasiet. Beatrice läste både 
sångmetodik i klassiskt och jazz men efterfrågar en sångmetodik som inte är genreknuten där 
man får lära sig en grundläggande sångteknik. Hon berättar att eleverna inte är bekanta med 
vare sig klassiskt eller jazz och att hon främst undervisar i pop, soul och rock. Beatrice 
berättar också att hon inom sångmetodiken gärna hade haft undervisning i olika 
undervisningstraditioner. Hon poängterar dock att det som hon har lärt sig som sångpedagog 
har hon lärt sig i sin egen undervisning efter musikhögskolan. 
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När det gäller Angelicas upplevelse av sångmetodikundervisningen på musikhögskolan ger 
hon en bild av att innehållet främst byggde på övningsundervisning och handledning, och hon 
säger att hon uppskattar den typen av undervisning. Hon efterfrågar dock en metodik som 
bygger mer på forskning, där man som student kan få med sig konkreta verktyg innan man går 
in i undervisningssituationen med eleven.  Alla sångmetodikstudenter ska dessutom få läsa en 
gemensam grundkurs i sångmetodik som inte är inriktad på någon speciell genre. 

Min sista frågeställning var följande; Hur upplevde intervjupersonerna övnings-
undervisningen på musikhögskolan? Jag kan av intervjuerna dra slutsatsen att både Angelica 
och Beatrice upplevde övningsundervisningen som mycket positiv. Beatrice berättar att hon 
tyckte handledningstimmarna i övningsundervisningen var mycket värdefulla för henne vilket 
gör att hon hade velat ha ännu mer handledning än vad hon fick under studietiden.  Angelica 
som är lärare i sångmetodik kommer att utöka handledningstiden för studenterna genom att de 
kommer att få ta med sig sina övningselever till sångmetodiklektionerna i större utsträckning 
än tidigare.  Jag vill också poängtera att det finns generationsskillnader mellan Angelica och 
Beatrice, vilket gör att man inte kan göra några generella jämförelser när det gäller deras 
upplevelser av sin utbildning på KMH.  

Epilog  

Anledningen till att jag intresserat mig för musikhögskoleutbildningens förberedande inför 
yrkeslivet är ju givetvis för att jag själv kommer att komma ut som ”nybakad” musikpedagog 
och börja arbeta i skolan. Jag är nyfiken på hur en verksam lärare upplever yrket som 
sångpedagog. Som blivande lärare med inriktning musik kommer jag troligtvis i första hand 
att undervisa barn och tonåringar. Jag tror det är här som det kan bli en krock mellan 
sångmetodikundervisning och yrkesliv.  

Eftersom jag under utbildningen fått ha övningselever i vuxen ålder blir det automatiskt 
svårare att koppla detta till mitt kommande yrke. Detta är ju något som min informant 
Angelica vill ändra på.  

I och med att Angelica har ämnesansvar i sångmetodik sedan 2008 kommer det ske en del 
förändringar i musikhögskolans sångmetodikundervisning. Jag har dock lärt mig mycket 
genom det sångpedagogarbete som jag det senaste året haft parallellt med mina studier. Jag 
har då undervisat elever som varit mellan sex och tretton år.  I uppsatsen Från studier till 
verklighet visar man på svårigheten i att kunna jämföra sin praktik med den faktiska 
arbetssituationen och menar på att det i utbildningen inte fullt ut går att förbereda studenterna 
för yrkeslivet. (Stålenhag, 2003, s. 7) 

Att som sångpedagog vara genrebred anses nog oftast som något positivt, i alla fall om vi 
tänker oss i ett arbete inom skolan. Jag själv har valt att försöka bredda mig inom sången och 
anser att det är mycket bra att kunna ge elever lite olika ingångar till att sjunga – som en 
verktygslåda där de själva sedan kan få välja och vraka! Däremot ska man inte ”sticka under 
stol med” att det trots allt är vissa genrer som är överrepresenterade bland barn och ungdomar. 
Många sångelever vill utvecklas tekniskt för att kunna sjunga som sina idoler. 



 31 

 Evelina ställer sig följande fråga i sin uppsats Den sjungande tonåringen; ”Vilka är 
tonåringens sångideal och hur bemöter vi sångpedagoger dessa?” (Gard-Nilsson, 2001, s. 0) 
Hon tycker att detta diskuteras alltför sällan. Evelinas uppsats visar på att eleverna vill arbeta 
”mer med ’sin musik’ ” under sånglektionerna. (a.a. s. 18)  

Jag kan tätt sammankoppla detta med vad Angelica berättar under den första intervjun – 
nämligen vikten av att som sångpedagog kunna vara lyhörd. Angelica säger att 
sångpedagogen inte bör ”pracka” på sina elever sin repertoar och skola dem enligt sin egen 
modell, utan istället ta in det som eleverna redan har med sig och menar att detta är en 
förutsättning för att det ska kunna ske ett möte. 

När det gäller min tidigare uppsats Musikpedagogers utbildning och yrke kom vi fram till att 
våra informanter inte tyckte att sociala färdigheter prioriterades under utbildningen. 
(Heikkinen, Herre, Jonsson 2008 s 13) Att som lärare kunna ha förmågan att kommunicera 
med sina elever tror jag är oerhört viktigt, annars finns ju risken som Angelica nämner att man 
”prackar” på sina elever sina egna idéer utan att lyssna in vad eleven vill. Detta gäller ju 
givetvis alla lärare oavsett vilket ämne man undervisar i, men kanske är eleven extra känslig i 
en undervisningssituation där det handlar om den egna sångrösten. Det är ett ytterst personligt 
instrument som måste vårdas med omtanke och respekt – inte minst utav sångpedagogen! 
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Bilagor   

Bilaga 1 

MPS 21105  Sångmetodik 
I "Mix" 
blandade 
genrer  

7,5    Grundnivå   sångmetodik    Angelica 
Jonason  

  
Kort kursbeskrivning: 
Kursen ger förståelse för hur rösten fungerar i tal och sång. Den tillhandahåller 
pedagogiska redskap som krävs för att undervisa i sång. Teoretiska studier och 
praktisk tillämpning varvas. Övningsundervisningen utgår ifrån övningselevens 
genretillhörighet.  

  

  
Mål 
Kursen ger beredskap att undervisa på nybörjarnivå, enskilt och i grupp. Kursen ger 
kunskap om de redskap som krävs för att undervisa i sång och tal, om progressionen 
i undervisningen samt en allsidig kännedom om undervisningsmaterial och 
repertoar.  
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall studenten 
• kunna kartlägga och diagnostisera elevers färdigheter och förmågor 
• ha tillägnat sig ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för en sångteknisk 
utveckling 
• ha kunskap om och erfarenhet av olika modeller för inlärning 
• kunna välja för eleven passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial 
och även skapa eget material utifrån elevens/elevernas behov, beaktande genrebredd 
och improvisation. 
• med röst och ackordinstrument kunna stödja eleverna i undervisningssituationen 
• kunna planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt 
• ha kunskaper om och erfarenheter av allmändidaktiska problem och kontexter  
• kunna reflektera över didaktiska problem kopplade till lärandesituationer  

  

    
Innehåll   
De teoretiska föreläsningarna inkl tentamina ger förutsättning för den praktiska 
metodikens diskussioner och tillämpningar. Föreläsningar med inbjudna gäster ger 
en inblick i olika sångliga företeelser och begrepp. Övningsundervisningen som 
handleds av olika sånglärare ger ett brett utbud av förslag på lösningar och 
perspektiv som vidgar förståelsen för individers mångfald och skiftande behov. De 
seminarier som ingår i tillämpad metodik utgår ifrån studenternas skiftande nivå och 
erfarenhet och ger därmed en grogrund för den individanpassade metodiken som är 
sångmetodikens bärande idé.  
 
Föreläsningsserie sångmetodik 
Teoretisk sångmetodik/Röstens anatomi 
Tillämpad sångmetodik 
Övningsundervisning, handledning 
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Bilaga 2 
 
Kursen utvärderas elektroniskt. 
Kursen ges på svenska.  
    
Uppläggning   
   
    
Litteratur / Material    
Lindblad Per. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur. 
Kompendier  
Eget val av bok från separat litteraturlista.   

  

    
Behörighetskrav    
Antagen till programstudier vid KMH, samt godkänt LS 18.1 (eller LS11.1, 12.1, 
13.1) samt undervisningsprov LS 11.5, LS12.5, eller LS 13.5 alternativt C3.  

  

    
Examination och betygsgrader    
Kursen examineras muntligt, skriftligt och/eller gestaltande såväl i grupp som 
enskilt. 
 
Former för bedömning: 
• skriftlig tentamen inom momentet teoretisk metodik 
• skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd 
övningsundervisning 
• dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, befintligt och 
egenproducerat 
• undervisningsprov; nybörjarnivå  
 
Bedömningen ska innefatta ställningstagande till studentens musikaliska kunskap, 
teoretiskt och praktiskt – liksom ställningstagande till studentens didaktiska kunskap 
och didaktiska kompetens, i övrigt måluppfyllelse enligt mål ovan. 
 
Betygsgrader: Godkänd och Underkänd.  
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Bilaga 3 
 
MPS 21106  

 
 
 
Repertoar 
och 
Interpretation 
I "Mix" 
blandade 
genrer  

                    
                   
                   
                   3  

 
 
 
sångmetodik  

 
 
 
Angelica 
Jonason  

  
 
Kort kursbeskrivning: 
Kursen avser att utveckla förmågan att förmedla förhållandet mellan ord och ton. 
Kursen förmedlar kännedom om olika genreområden. Första delen lägges 
huvudvikten på svensk visa, både historiska och nutida  
visdiktare behandlas. Den andra delen behandlar mötet mellan ord och ton inom 
afogenren.  

  

  
   
Innehåll   
Analys av text och musik. 
Övning i att interpretera, ackompanjera samt att förmedla visor, repertoar hämtad 
från musikal- och afroområdet. 
 
Kursens moment är 
Repertoar och interpretation "Mix" allmän 1,5 hp 
Repertoar och interpretation "Mix" afro 1,5 hp 

  

    
Uppläggning   
Period 3-4, 5-6    
    
Litteratur / Material    
 
 
   

  

    
Behörighetskrav    
Antagen till programstudier vid KMH samt godkänt särskilt prov.    
    
Examination och betygsgrader    
Betygsgraderna är godkänd och underkänd. 
Bedömning av studenterna sker genom redovisning av uppgifterna samt aktivt 
deltagande i seminarierna  
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Bilaga 4 
 
MPS 21108  

 
 
 
Sångmetodik 
II "Mix" 
blandade 
genrer  

 
 
 

7,5  

 
 
 
Grundnivå 

 
 
 
sångmetodik  

 
 
 
Angelica 
Jonason  

  
Kort kursbeskrivning: 
Kursen ger förståelse för den växande kroppen, pubertetsproblematik och 
ungdomars förebilder och ideal. Kursen ger förståelse för hur rösten används i 
olika genrer. Genom studium av sångpedagogisk litteratur ges inblick i olika 
metoder och klangideal.  

  

  
Mål 
Kursen behandlar barn- och tonårsrösten och problematik som rör den växande 
kroppen. Kursen har också en internationell och genrebred orientering. 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall studenten 
• kunna kartlägga och diagnostisera den unga elevens färdigheter och förmågor 
• ha tillägnat sig ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för en sångteknisk 
utveckling och kunna tillämpa sina kunskaper i undervisningen av barn/tonåringar 
• ha kunskap om och erfarenhet av olika modeller för inlärning 
• kunna välja för eleven passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial 
och även skapa eget material utifrån elevens/elevernas behov, beaktande genrebredd 
och improvisation. 
• med röst och ackordinstrument kunna stödja eleverna i undervisningssituationen 
• kunna planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt 
• ha kunskaper om och erfarenheter av allmändidaktiska problem och kontexter  
• kunna reflektera över didaktiska problem kopplade till lärandesituationer  

  

    
Innehåll   
Kursen innehåller studier av pedagogisk litteratur och fortsatta laborationer inom 
den tillämpade metodikens ramar, genrebreddande repertoar, seminarier och 
föreläsningar inom barn- och tonårsmetodiken. Genom övningsundervisning övas 
musikalisk, progressiv och teknisk analys i undervisningssituationer samt utvecklas 
goda rutiner i  
förberedelsearbete och genomförande av lektioner.  
 
Kursens moment är  
Barn- och tonårsmetodik 
Tillämpad sångmetodik 
Övningsundervisning, handledning 
 
Kursen utvärderas elektroniskt. 
Kursen ges på svenska.  
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Bilaga 5 
 
Uppläggning 
   
    
Litteratur / Material    
Kayes Gillyanne, 2000: Singing and The Actor. London, A&C Black Limited.  
Kompendier    

  

    
Behörighetskrav    
Antagen till programstudier vid KMH, samt godkänt betyg på kurs MPS 21105, 
samt antagen till parallella studier i sång som huvudinstrument. 

  

    
Examination och betygsgrader    
Kursen examineras muntligt, skriftligt och/eller gestaltande såväl i grupp som 
enskilt. 
 
Former för bedömning: 
• skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd 
övningsundervisning 
• dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, befintligt och 
egenproducerat 
 
 
Bedömningen ska innefatta ställningstagande till studentens musikaliska kunskap, 
teoretiskt och praktiskt – liksom ställningstagande till studentens didaktiska kunskap 
och didaktiska kompetens, i övrigt måluppfyllelse enligt mål ovan. 
 
Betygsgrader: Godkänd och Underkänd. 
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Bilaga 6 
 
MPS 21107  

 
Repertoar 
och 
interpretation 
II "Mix" 
blandade 
genrer  

 
                 
4,5  

 
sångmetodik  

 
Angelica 
Jonason  

  
Kort kursbeskrivning: 
Kursen avser att vidareutveckla förmågan att förmedla förhållandet mellan ord 
och ton. Kursen förmedlar kännedom om olika genreområden. Kursen ger vidgad 
repertoarkännedom inom olika genrer.  

  

  
  
 
 

  

Innehåll   
Övning i att framföra sånger ur olika genrer samt att vara interpret och idégivare åt 
andra studenter i gruppen. 
Att sammanställa skriftligt material om de aktuella sångerna och ge en 
samtidsanalys av det samhälle som repertoaren är sprungen ur. 
 
Kursens moment är 
Sångmetodik "Mix", repertoar och interpretation 4,5 hp  

  

    
 
Uppläggning   

Period 1-2, 5-6    
    
Litteratur / Material    
D. S. Oswald: Acting For Singers. Oxford University Press, Oxford 2005 
   

  

    
Behörighetskrav    
Antagen till programstudier vid KMH samt betyget godkänt på kurserna MPS 21 
105 Sångmetodik I "Mix" blandade genrer och MPS 21 106 Repertoar och 
interpretation I "Mix" blandade genrer.  

  

    
Examination och betygsgrader    
Betygsgraderna är godkänd och underkänd. 
Bedömning av studenterna sker genom redovisning av uppgifterna samt aktivt 
deltagande i seminarierna  
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Bilaga 7 

Kursplan för MU1205 - Instrument/sång, nivå 1 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 

50 poäng 

Ämne: 

Musik  

Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan 
användas till skapande. Kursen skall även ge grundläggande övning i instuderingsteknik och 
memoreringsförmåga samt enkelt not- och gehörsspel.  

Kursen skall också ge kännedom om instrumentets konstruktion och egenskaper respektive 
röstens fysiologi. Dessutom skall kursen ge kunskaper om grundläggande principer för 
interpretation.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna musicera på en grundläggande nivå  

kunna instudera enkla musikstycken 

känna till grundprinciper för gehörssång/spel och improvisation 

känna till instrumentets konstruktion och röstens fysiologi. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven studerar in enkla musikstycken och musicerar efter noter och på gehör. 
Eleven beskriver grundprinciperna för gehörsspel eller sång och improvisation. 
Eleven beskriver och ger exempel på instrumentets konstruktion eller röstens fysiologi.  
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Bilaga 8 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven musicerar på grundläggande nivå med ett visst musikaliskt uttryck. 
Eleven instuderar enkla musikstycken inom olika genrer. 
Eleven använder grundläggande principer för interpretation.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven har en grundläggande repertoar inom olika stilar eller genrer. 
Eleven analyserar sitt musicerande och omsätter på ett personligt sätt kursens innehåll i eget 
musicerande.  

Kursplan för MU1206 - Instrument/sång, nivå 2 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 

50 poäng 

Ämne: 

Musik  

Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan 
användas i skapande arbete. Kursen skall öva såväl not- som gehörsspel.  

Kursen skall vidareutveckla förmågan till instudering och teknisk träning. Kursen skall även 
fördjupa kunskaperna om instrumentets uttrycksmöjligheter och förmågan att lyssna på och 
analysera eget musicerande. Kursen skall dessutom öva resonemang om interpretation och ge 
tillfälle till primavistaövning samt övning i framförande inför publik.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna instudera, förstå och uttolka en notbild samt en gehörs- eller improvisationsuppgift 

kunna en repertoar i olika stilar eller genrer med adekvat interpretation 

kunna spela eller sjunga för åhörare 

kunna spela eller sjunga ett stycke a prima vista. 
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Bilaga 9 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven genomför musikaliska uppgifter på ett adekvat sätt. 
Eleven instuderar musikstycken med hjälp av noter och på gehör.  
Eleven musicerar med viss teknisk färdighet och vilja till uttryck.  
Eleven beskriver och exemplifierar principerna för primavistaspel respektive primavistasång. 
Eleven musicerar inför publik. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven musicerar med god teknik, visar inlevelseförmåga och har förmåga till analys och 
uttryck. 
Eleven spelar eller sjunger en repertoar som representerar olika stilar eller genrer. 
Eleven redogör relativt självständigt för principer för interpretation. 
Eleven spelar eller sjunger enkelt primavistaspel respektive primavistasång.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven instuderar musikstycken och medverkar vid framföranden inför publik.  
Eleven musicerar med en för nivån avancerad teknik. 
Eleven analyserar sitt musicerande och utvecklar ett personligt uttryckssätt.  

Kursplan för MU1207 - Instrument/sång, nivå 3 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 

50 poäng 

Ämne: 

Musik  

Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om instrumentets eller sångröstens möjligheter till eget 
skapande. Kursen skall även uppmuntra till självständigt och undersökande arbete vid 
instudering. Ett mål för kursen är även att den skall ge kunskaper om instrumentets eller 
röstens uttrycksmöjligheter samt vidareutveckla stilmedvetande, musikalisk 
kommunikationsförmåga och stimulera till personligt uttryck.  

Dessutom skall kursen ge kunskap om instuderingsmetodik, koncentration och uthållighet i 
arbetet med svårare verk och musikstycken.  
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Bilaga 10 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
ha en repertoar från olika stilar eller genrer och kunna stilistiskt medvetet framföra ett stycke 

kunna använda sig av instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter 

kunna föra musikaliska resonemang 

kunna spela eller sjunga för åhörare i skilda musikaliska sammanhang. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven arbetar på ett adekvat sätt med olika musikaliska uppgifter. 
Eleven utvecklar ett musikaliskt uttryck och fördjupar sitt gestaltningsarbete. 
Eleven för musikaliska resonemang om musik. 
Eleven medverkar vid olika uppspelnings- eller konserttillfällen.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven arbetar målinriktat, engagerat och uthålligt med olika musikaliska uppgifter. 
Eleven instuderar musikstycken samt musicerar insiktsfullt i framförandesituationer. 
Eleven musicerar och framför en bred repertoar samt spelar eller sjunger stilmedvetet.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven tolkar på ett personligt, varierat och stilriktigt sätt musikaliska uppgifter. 
Eleven varierar sitt musicerande i kontakten med publik. 
Eleven musicerar med en avancerad teknik och förmår analysera tekniska och musikaliska 
problem. 
Eleven kommer med egna förslag till förbättringar och på repertoar.  
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Bilaga 11 

Underlag inför den första intervjun med Angelica (Informant A)  

1. Vad anser du vara det viktigaste att få med sig ut i yrkeslivet? 

2. Vilket fokus anser du dig ha i din undervisning på KMH?  

3. Utgår du ifrån någon speciell genre? 

Underlag inför den andra intervjun med Angelica (Informant A)  

1. Historisk bakgrund samt presentation av genretillhörighet. 

1.1 Vilken utbildning gick du på musikhögskolan? 

1.2 Vilka genrer sjunger du när du sjunger själv? 

1.3 Varför valde du att bli sångpedagog/sångerska? 

1.4 Vad är det för faktorer som format den undervisning du bedriver idag? 

1.5 Beskriv din resa från att du började sjunga fram till idag. 

2. Hur var den sångmetodikundervisning utformad som du själv fick på musikhögskolan? 

3. Förändringar i sångmetodiken på KMH. 

3.1 Vilka förändringar har skett i sångmetodiken sedan du började arbeta på KMH? 

3.2 Hur har du planerat att förändra undervisningen framöver? 

4. Vilka förändringar kommer att ske i sångmetodikundervisningen om studenterna i 
fortsättningen kommer att övningsundervisa barn och tonåringar istället för vuxna? 
(Tonårsmetodik/barnsångmetodik) 

5. Vilket fokus bör sångmetodikundervisningen ha enligt nuvarande kursplan i sångmetodik 
”mix” blandade genrer? (genrer, åldrar, skolformer/övriga arbetsplatser) 

6. I förra intervjun nämnde du att det är viktigt att sångeleverna utvecklar en förståelse för 
rösten som instrument och kroppen som uttrycksmedel, skulle du kunna utveckla det? 
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Bilaga 12 

Underlag inför den första intervjun med Beatrice (Informant B)  

1. Utbildning. 

Vilka utbildningar har du gått? 

2. Historisk bakgrund. 

2.1 Varför valde du att bli sångpedagog/sångerska? 

2.2 Vad är det för faktorer som format den undervisning du bedriver idag? 

2.3 Beskriv din resa från att du började sjunga fram till idag. 

3. Undervisning. 

3.1 Vilka typer av elever undervisar du? (olika åldrar etc.) 

3.2 Hur många sångelever undervisar du en vanlig arbetsvecka? 

3.3. Använder du dig av någon speciell metod? (ex. Sadolin, Estill, Borch m.fl.) 

4. Kursplaner. 

Hur förhåller du dig till kursplanerna i sång på gymnasiet? 

5. Syn på yrkeslivet som sångpedagog. 

6. Sångmetodik. 

Hur upplevde du sångmetodikundervisningen på musikhögskolan? 

7. Grundskole- och Gymnasielärarutbildningen (GG) 

Underlag inför den andra intervjun med Beatrice (Informant B)  

1. Sångmetodik. 

 I vilken utsträckning tycker du sångmetodikundervisningen haft relevans för ditt yrke på 
gymnasiet? 

2.Övningsundervisning. 

2.1 Hur upplevde du övningsundervisningen på KMH? 

2.2 Hur upplevde du den handledning som du fick i samband med övningsundervisningen? 

2.3 Har du kunnat koppla övningsundervisningen till yrkeslivet, och stämmer erfarenheterna 
ifrån övningsundervisningen med yrket? 

 



 45 

Bilaga 13 

3.Kurser. 

I vilka gymnasiekurser undervisar du? 

4. Klassisk sångteknik. 

I den förra intervjun nämnde du att din undervisning inte utgår ifrån någon speciell tradition 
utan att du blandar klassisk sångteknik med Sadolin och Estill. Vad innebär en klassisk 
sångteknik för dig? 

5. Lärare på Fryshusets Gymnasium. 

I förra intervjun nämnde du också att det är en viss sorts lärare som arbetar på Fryshusets 
gymnasium och att detta präglar undervisningen, skulle du kunna utveckla det lite? 

6. Repertoar. 

6.1 Du beskrev tidigare att du hittade din musikaliska identitet i soulen. Sjunger du några fler 
genrer än soul när du sjunger för egen del? 

6.2 Är du verksam som sångerska och i så fall i vilka sammanhang? 

6.3 Du berättade förra gången att du alltid har älskat sång som varit svår och utmanande rent 
tekniskt och att du utmanat dig själv genom att sjunga svår och avancerad repertoar. Kan du 
ge några exempel på vad som enligt dig är svår repertoar? 

7. Språkliga begrepp. 

Du berättade vid den förra intervjun att du har haft en kollega som använde sig av Sadolin 
och har en nuvarande arbetskamrat som utgår ifrån Estill. Detta har bidragit till att eleverna 
får ta del av de språkliga begrepp som finns i dessa undervisningstraditioner. Kan du ge 
några exempel på begrepp som används i sångundervisningen? 

8. Examen. 

Vilket år tog du din examen ifrån KMH? 

 
 


