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Sammanfattning 
Hur kan vi veta vad det är för slags musik vi hör? Vad är det som är det typiska i 
varje genre och som gör dem så unika? Hur kan vi veta hur vi ska sjunga i olika 
genrer för att få den speciella fraseringen, utsmyckningarna, vokalljudet och 
svänget?  
 
Denna studie undersöker vokal genrespecifik uppförandepraxis i folksång, 
klassisk sång och rocksång, samt hur sångpedagoger uppfattar sig arbeta med 
sångelever inom respektive genre. Intervjuer med verksamma sångpedagoger har 
genomförts. I resultatet av studien framträder ett antal parametrar för vad som är 
vokal genrespecifikt uppförandepraxis i folksång, klassisk sång och rocksång. 
Resultatet förde också bland annat med sig en modell som visar en genrers 
uppbyggnad. Genrerna kan inte jämföras sinsemellan under samma premisser då 
de verkar under olika verksamhetssystem. Undersökningen visar hur pedagoger 
uppfattar sig undervisa genrespecifikt samt vilka redskap och begrepp dessa 
använder i undervisningen.  
 
Resultatet i denna studie kan ha betydelse för sångare och sångpedagoger som vill 
närma sig en, för dem, ny genre men också få verktyg att kartlägga en redan 
bekant musikalisk stil.   
  
Sökord: sång, sångstil, folksång, klassisk sång, rocksång, musikaliskt uttryck, 
uppförandepraxis, musikgenre, genrespecifik, sångpedagogik   
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Kapitel 1 Inledning 

För att kunna sjunga bekvämt och ledigt inom en genre behöver sångaren förstå vad 
som är genrespecifik uppförandepraxis. Det finns flera angreppssätt att förhålla sig 
till; tonbildningen, textbehandlingen eller prosodin, och det musikaliska eller som 
jag här kallar det, genredialekten. Många goda genretypiska sångare verkar ha fått 
med sig dessa genrespecifika verktyg då de levt med musiken, genren, den 
musikaliska kulturen i ett socialt sammanhang och miljö under en lång tid. Säljö 
(2014) beskriver att ”[…]människor lär genom att delta i praktiska och 
kommunikativa samspel med andra” (Säljö, 2014, s.105). En musikgenre 
internaliseras per automatik, det vill säga, påverkar individen i en djupare mening 
så att musiken eller genren blir till en del av individens personliga uttryckssätt. 
Detta kan ske genom att växa upp i en familj där medlemmarna till exempel 
praktiserar en viss musikstil eller att genom sociala praktiker, i en lärande miljö 
eller genom andra förebilder, ha mött människor som fått starkt inflytande eller 
påverkat sångaren i en musikalisk riktning. Eller som Staffan Bergwik, fil. Doktor i 
idéhistoria vid Uppsala universitet uttrycker det i SVT:s programserie ”Lärandets 
idéhistoria-Vad är kunskap”; 
 

Det är ständigt kollektiva samhälliga kulturella processer som involverar människor 
och grupper av människor och deras omgivning. Man kan säga att kunskap idag är 
situerade i tid och rum och är beroende av den tid och rum som den är placerad i.1  

 
Den sångare som är uppvuxen i en bestämd kulturell och rik musikalisk kontext 
behöver således i dessa fall sällan analysera tillvägagångssättet. I andra situationer 
önskar eller behöver sångaren kunna uttrycka sig på flera genrespecifika sätt vilket 
gör att skillnader och likheter behöver tydliggöras mellan de olika stilarna. 
Sångpedagogen roll kan här vara att instruera och leda sångaren in i gängse 
genrespecifika musikaliska uttryck om kompetens finns. Det kan vara så att denna 
kompetens hos pedagogen tillgodogjorts till stor del genom att lyssna sig till och 
försöka fånga det genretypiska.  
 
Risk finns att kunskapen stannar hos den enskilde läraren och att det inte kommer 
andra till del. Det kan även vara så att den enskilde läraren har sin subjektiva 
uppfattning om hur genrerna bör sjungas och som kanske inte överensstämmer med 
andras uppfattningar bland pedagoger och sångare i stort. Det kan också bli ett 
problem om den enskilde sångpedagogen upplever avsaknad av sådan komplett 
kompetens i mötet med sångelever som vill pröva något nytt. Det verkar mer 
vanligt att nischa sig genrespecifikt som sångpedagog. Flera inom yrkeskåren har 
delat med sig av den kunskap de har på internationell front genom metodböcker där 
framför allt de tekniska skillnaderna mellan genrerna verbaliseras. Som exempel 
kan nämnas bland många; Successful Singing Auditions (Kayes & Fisher, 2002), 
Singing and the Actor (Kayes, 2004), Sing it (Kullberg & Sjögren,1995), Yrke: 
Musiker (Irving, 1987), Rösten (Lindblad, 2009), Complete Vocal Technique 
(Sadolin, 2000) Stora Sångguiden (Zangger Borch, 2012), Singing and the teaching 

 
1 Staffan Berwik, fil doktor idéhistoria, Uppsala Universitet, http://www.ur.se/Produkter/176736-
Larandets-idehistoria-Vad-ar-kunskap 14:32 (160112) 
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of singing (Chapman, (2012) Sångövning (Gabrielsson, 2013) The Structure of 
Singing (Miller, 1986).  
 
Det verkar dock vara svårare att arbeta fram ett samlat metodspråk för vokal 
uppförandepraxis inom olika genrer på en mer grundläggande nivå eftersom varje 
genre i sig består av många olika stilar och uttryckssätt. Det finns en uppsjö av 
genrer som finns och brukas i västvärlden idag. Människor praktiserar och 
musicerar i genrer i sitt mer ursprungliga uttryck men även i alla dess förgreningar, 
gränsöverskridande blandningar och underuppdelningar av olika slag. Alla vore de 
intressanta att undersöka vilket tyvärr inte får plats här. Uppsatsen behandlar tre 
olika genrer, folksång, klassisk sång och rocksång, som enligt min erfarenhet står 
relativt lång ifrån varandra utifrån parametrarna tonbildning, genredialekt och 
textbearbetning eller så kallad prosodi. Som jag redan nämnt kan sångpedagoger 
behärska någon genre bättre än andra. Som sångpedagog på det estetiska gymnasiet 
behövs god insikt och förmåga att förklara och undervisa inom olika genrer. Det 
framgår av ämnesplanen för gymnasiet, Gy11, hämtat från skolverket, vilket 
beskriver de centrala innehållen i kursen ”instrument eller sång 3” (Skolverket 
2011). 
 
Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla färdigheter bland annat i 
att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. Eleverna ska ges möjlighet att inhämta 
kunskaper om begrepp och stildrag från olika tider och kulturer, förmåga att improvisera samt 
kunskaper om röstfysiologi och röstvård (ibid). 
 
Vidare ska eleverna få möjlighet att fördjupa sig i avancerad sångteknik, musikalisk 
tolkning, musikalisk uppförandepraxis och form samt i olika musikaliska genrer, 
stilar och epoker (ibid).   

Syfte  
Syftet med studien är att belysa vad som är genrespecifikt i tre sånggenrer; folk-, 
klassisk- och rocksång genom hur sångpedagoger och forskare beskriver det 
specifika, dessutom hur tre sångpedagoger, representanter för respektive genre, 
beskriver hur de undervisar genrespecifikt.  
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Kapitel 2 Historisk bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel finns kort historik om folksång, klassisk sång och rocksång där jag 
tar upp genretypiska uttryck och tekniker. Inom varje genre myllrar det av 
underrubriker och sångstilar som kan vara kopplade till ett historiskt skede, 
geografiskt område, folkslag, språk och dialekter, släkter, social kontext, 
ensemblespel eller solistiska uttryck, miljö, användningsområden eller helt enkelt 
att det är skillnader i tycke och smak. Dock har alla stilar och genrer rötter varifrån 
de utvecklats åt olika håll. Med detta i bakgrunden kan det verka befängt att försöka 
fånga en unik genre med sitt särskilda uttryckssätt. Detta till trots har jag valt att 
skrapa på ytan till dessa genretypiska världar för att försöka få riktlinjer eller 
anvisningar som kan hjälpa mig som sångerska och pedagog. Efter varje 
presentation av genrens historia tar jag upp forskningsläget som är relaterat till 
genren samt forskning som är kopplad till lärande. Dock har jag valt bort forskning 
om sångpedagogik och genrespecifika metoder eftersom de oftast i huvudsak talar 
om teknik och inte om uppförandepraxis i stort vilket jag undersöker i detta arbete.   

Den vokala folksångtraditionen i Sverige 
Sången har varit det sätt man under årtusenden i många kulturer och samhällen 
berättat om viktiga händelser, överfört traditioner, religiösa övertygelser och 
uttryck, politiska ståndpunkter, fungerat som hjälpmedel i det dagliga arbetet, 
förmedlat tröst, kärlek och sorg. Folkmusiken, den instrumentala och vokala, har 
ursprungligen lärts ut via gehör. Notskriften har använts under de senare 
århundraden för att teckna ner melodier som minneshjälp och för musikens 
överlevnad (Ling, 1989, s.2). Definitionen av folkmusik kan vara som Ling 
formulerar sig att det är det gamla bondesamhällets musik med rötter i arbete och 
fasta sedvänjor men som samtidigt blandas med städernas populär- och konstmusik 
(Ling, 1989, s.1)  
 
Inom folkmusik finns en mängd varianter till exempel episka visor, lyriska visor, 
ballader, skillingtryck, vaggvisor, folkliga koraler, sång- och danslekar, arbets- och 
yrkesvisor, locklåtar, vallvisor och kulning.   
 
Enligt folklig tradition ska berättarsången kunna materialiseras i sjungandet i nuet 
(Rosenberg, 2014, s. 7). Texten får liv och är sångens absoluta centrum, mål och 
mening. Ett av de mer fantasirika sångsätten kunde höras i kyrkorna och genom 
koralsången. Människorna sjöng sina psalmer med utgångspunkt från koralbokens 
grundmelodi utan ackompanjemang, i sitt eget tempo och med individuell 
ornamentik. Församlingssång med aktivt gudstjänstdeltagande växte fram under 
1600-talet och i slutet av århundradet kom Swedbergs psalmbok2 som fick ett 
enormt genomslag. Melodierna lärdes ut på gehör oftast av en försångare. När 
orgeln kom som ackompanjemang i kyrkorna tog organisten över den rollen och 
den gemensamma församlingssången, som vi känner den idag, tog alltmer form. 
(Rosenberg, 2014, s. 88) 

 
2 Jesper Swedberg, 1653-1735, psalmdiktare, domprost och förste teologie professor i Uppsala 1694 
På Karl XI:s uppdrag ledde han arbetet med den karolinska psalmboken som kom ut 1695 som 
numera refereras till Swedbergs psalmbok.  
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Folksång – tidigare forskning 
I folksångens kulning är ljudet komprimerat. Det ligger i högt tonläge med högt 
subglottiskt tryck och ska uppfattas flera kilometer, kanske mil i omkrets. Vid 
berättarsång eller vaggsång är ljudet mer likt talet. Vid berättarsång läggs en 
dramatisk intensitet i den ofta lägre talröstens omfång (Rosenberg, 2014). Dåtidens 
folksång kan skilja sig från idag då det är vanligt att blanda in, eller krydda med 
andra genrers specifika uttryck, såsom pop eller jazz. Folksång som undersöks i den 
här uppsatsen ligger närmare det forskarna uppfattar som traditionellt sångsätt 
vilket utförts genom tiderna. Gunnarsson3 har formulerat ett antal parametrar som 
kan definiera uppförandepraxis folksång (Gunnarsson, 2006 i Ludvigsson, 2009). 
Dessa kan tokas såsom att; Röstläget ligger nära talrösten och är således relativt låg 
(lilla till ettstrukna oktaven).  
 
Röstklangen är ljus och den placeras långt fram, ibland ganska nasalt. Kvinnor 
använder sin bröstklang. Tonen är rak och vibratofri. Tonansatsen är markerad och 
det sker ingen avfrasering i slutet på frasen. Tonstyrkan är konstant, det vill säga att 
man inte begagnar sig av dynamik i någon större omfattning. Man sjunger på 
tonande konsonanter och på ett icke-egaliserat, differentierat sätt. Textningen i 
sången, det vill säga hur ljuden i orden, prosodin bearbetas i melodin, ligger nära 
talets och förändras inte. Den lokala dialekten kan påverka språkljuden och 
texthanteringen, prosodin. Utsmyckningar sker bland annat i form av för- och 
efterslag, och det förekommer också melismer och drillar. Fraserna framställs ofta 
som egna små enheter, ofta i en inte helt metrisk form och låtens tempo och puls 
skiftar beroende på sångare som mejslar ut fras för fras. Intonationen är variabel, 
det vill säga, att sångaren använder kvartstoner och andra mikrointervall 
(Gunnarsson, 2006 i Ludvigsson, 2009). Rosenberg (2014) beskriver det som att 
sångaren bidrar till kompositionen då det egentligen bara finns ett skelett, en ram att 
förhålla sig till.  
 
[…]Jag upplever att jag har en grundläggande gestaltning, en slags fraseringsteknik genom hela 
balladen oavsett version. När melodin går uppåt blir det gärna lite dynamiskt starkare, vilket är 
naturligt för oss människor. Fraserna startar gärna lite dröjande och varierar mycket i tempo. När jag 
sjunger känns det som en lek med tiden, med tajming där jag kan dra, hålla och släppa fram tonerna 
som det känns, men hela tiden på gränsen till vad frasen och min andning tillåter. Denna 
grundläggande gestaltning finns med i alla versioner och är vad jag skulle vilja kalla min idé om 
balladens musikaliska form. Jag varierar utsmyckningar och ansatser och exakta längder på toner. 
Det är mindre av melodisk variation[….] (Rosenberg 2014, s. 82) 

Den klassiska sångtraditionen  
Inom musikgenren klassisk sång finns många riktningar och traditioner. Den 
klassiska skolade sångtraditionen är lång med rötter i Italien och Frankrike. 
Begreppet Bel canto, eller vacker sång på italienska, växte fram under 1800-talet 
vilket kom att bli en särskild italiensk sångkonst. Sångtekniker växte fram och 
etablerades under 1600- och 1700-talet där egaliserad tonbildning förenad med 
briljant teknik premierades. Under romantikens början kom en slags motreaktion 
till detta och dynamiskt uttryck och olika nationers språk kom att bli de nya 
riktlinjerna. Inom operan skapades roller som fordrade fördjupad karaktärstolkning 
av sångaren som behövde vara lyhörd för dynamiska skiftningar i text, melodi och i 
ackompanjemanget. Det blev alltmer vanligt att sången skulle förmedla ett budskap. 
Lieden och romanssången etablerades vilka är liksom kammarmusikaliska draman. 

 
3 Gunnarsson, 2006. Svenskt visarkiv. I svenskt visarkiv finns endast 2011 (160117). 
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Dessa utfördes av sångsolister och ackompanjatör och krävde en djuplodande 
interpretationskonst. Under 1900-talet kom nya tiders kompositörer att vilja 
använda rösten som vokalljud, ljudhärmning, ljudande andning. (Sällström, 1979, 
s.558, 559)  

Man kan säga att vårt klassiska sångideal idag är grundat på en tradition från 1800-
talets repertoar och ideal. Tekniken har arbetats fram för att kunna överrösta en hel 
orkester i ett operadike och klangen, alltså vokalerna har stor betydelse. Det ska låta 
egaliserat och vackert (Irving, Hörngren & Neiken, 1982).  

Klassisk sång – tidigare forskning 
Tonsättaren Rossini uttryckte i ett dokumenterat samtal från 1858 att en sångare bör 
ha en naturligt vacker röst. Sångaren ska ha förmåga att blanda registren, det vill 
säga kunna sjunga med mixad röstfunktion, ha förmåga att kunna sjunga i såväl lågt 
register som i högt och rösten ska vara egaliserad. Rossini menade att sångaren ska 
känna sig bekväm med att sjunga komplicerade och virtuosa verk och på ett 
obehindrat och vant sätt sjunga i samma Bel Canto-stil som de bästa italienska 
sångarna (Elliot, 2006, s. 127). Det finns många tekniska tonbildningsideal och 
sångideal inom klassisk sång. De största influenserna kommer ifrån England, 
Frankrike, Tyskland och Italien (Miller, 1997, s.xxxv). Miller (1997), författare till 
National schools of singing beskriver många tekniska angreppssätt i hur en röst bör 
fortplantas i ansatsröret enligt de olika idealen. Han tar upp tillvägagångssätt inom 
andningsapparaten, förankringsmuskulaturen, larynx placering, munhåla med gom 
och tungans arbete, samt olika röstregister och röstfack där olika skolor och länder 
förespråkat varierade ideal (Ibid.).  

 

Från 1800-talets början ända in till våra dagar premieras legatosång över 
artikulation eller ordens naturliga prosodi. Nu, liksom då, föredras alltså ett sångsätt 
där registren blandas med varandra så att rösten blir egaliserad och jämn över hela 
omfånget. Rösttekniskt använder man begreppet och det kulturella verktyget 
covering för att alla vokaler ska ha samma klangfärg. Vissa sångare improviserade 
ornamentiken medan andra följde en mer strikt, noterad utsmyckning. Om 
ornamentering återkom till exempel vid rondo eller i en strofisk aria skulle en ökad 
progression ske när dessa återkom i stycket (Elliot, 2006, s. 143). Vibratot som 
utsmyckning har under århundradena blivit alltmer vanligt och efter sekelskiftet 
runt 1900-talet sjunger sångare i allt högre frekvens vibrato på i stort sett varje ton, 
och vibratot är nu större än någonsin (Ibid. s.299). I sin bok Singing and teaching 
singing refererar Chapman (2012) till Bunch som beskriver att resonansen eller 
klangen är bland det mest signifikativa och estetiskt viktiga vokala ljudet i klassisk 
sång (Bunch, 2000, s. 37 i Chapman, 2012, s. 87).     

Rockens historia 
Begreppet Rhythm and blues, R&B, blev ett samlingsnamn för alla former av de 
svartas musik under 1940-talet (Blokhus & Molde, 2004. s.68, 138; Nordström, 
1989, s.300). Efter andra världskrigen sjöngs musiken med mikrofon och 
musikerna använde elförstärkta instrument. Det rytmiska betonades kraftigt och 
man sjöng med en slags rå och intensiv blues-shouting med frispråkiga texter och 
starkt känslomässigt uttryck. Musiken byggdes på riff och upprepade fraser 
(Nordström, 1989. s. 301). Den vita jazzen och R & B kom att smältas samman och 
en ny musikstil föddes, Rock’n’roll, som var  ”[…]kraftigt trumspel, tung bas, lätt 
piano, tung gitarr, lätta blåsare och en kraftfull sångare. Det var bluesmusik med 
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tung back-beat, det vill säga tyngd på 2:an och 4:an i takten” (Nordström, 1989. s. 
301). Elvis Presley kom att bli den störste symbolen för rock’n’roll med sina 
vågade rörelser på scenen, förföriska röst, tuffa klädstil och frispråkiga texter vilket 
välkomnades av stora delar av ungdomskulturen och kommersiella krafter 
(Nordström, 1989, s. 301-302). Under 60-talet syntes den engelska och provokativa 
gruppen the Rolling Stones som från första stund intog platsen som rockmusikens 
”svarta får” (Nordström, 1989, s.304). En reaktion mot kommersialismen under 70-
talet var punken och vid samma tid kom en ny tyngre och rivigare version av rock 
att etablera sig; heavy metal. Det var kraft och energi, hög volym (Blokhus & 
Molde, 2004, s.409; Nordström, 1989, s.311). Sångarna sjöng mycket starkt i ett 
högt läge, ibland i falsett, och tillsammans med den tunga rytmsektionen gjorde 
stilen ett mycket hård och aggressivt intryck (Nordström, 1989). Under 80-talet 
kom bland andra musikstilarna Death metal och Black metal med obscena och 
mörka, sataniska texter och spektakulära framträdanden 

Något förenklat skulle man kunna säga att rockmusiken och rocksången i sin ”själ” 
alltid haft en provocerande och upprorisk röst i musiksamhället. Med en överlägsen 
och djärv jargong, utmanande stil och sitt högljudda sätt att musicera på vill 
musiken inte stängas in i välpolerade former som skett i historien parallellt med 
musikens utveckling (Blokhus & Molde, 2007, s. 345, 362). Rocken har hela tiden 
hittat nya vägar och uttryck dit ingen vågat sig förut.  

Rocksång – tidigare forskning 
Forskning inom rocksång är ännu relativt begränsad. Den jag använder mig av är 
speciellt inriktad på röstakustik vilket skiljer sig från den övriga forskningen i 
uppsatsen. Forskningen inom rock handlar främst om ljudframställningen av 
genrespecifika element såsom dist (distorsion), twang och belting, men också om 
subglottiskt tryck. Vid mätning av det subglottiska trycket (lufttrycket i luftvägarna 
under glottis) i rocksång visade det sig att värdena var väldigt mycket högre där i 
jämförelse men andra genrer. Sångarna i experimentet använde hög adduktionsgrad 
i stämbanden. (Zangger Borch & Sundberg, 2011, s. 536; Zangger Borch, 2008) 
Andra mätningar gjordes i LTAS, Long-term average spectra, det vill säga 
långsiktigt genomsnitt av mångfald av många utvalda toner i decibel och frekvens. 
Med frekvens menas den övertonsrikedom som bildas genom formanterna.4  
 
Rock är utmärkande bland andra genrer just för att tonerna är starka med högt 
decibeltal och är väldigt övertonsrika vilket man något förenklat kan förklara 
resultatet i mätningarna (Zangger Borch & Sundberg, 2011, s. 535; Zangger Borch, 
2008, s. 21). I rock används en relativt hård variant av belting som kan förklara det 
hårda subglottiska trycket. (Popeil, Sundberg & Tahlén, 2009)  
 
Det mest signifikanta ornamentet i rockmusik är enligt, Zangger Borch (2008), dist 
vilket är ett begrepp som innebär att tonen låter överstyrd, den ”spricker” (Zangger 
Borch, 2008, s. 65, 2012). I doktorsavhandlingen Sång inom populärmusikgenrer 
(Zangger Borch, 2008) gjorde författaren tillsammans med en forskarkollega 
mätningar där resultaten visar att ”distsång uppkommer av en kombination av 
periodiska stämbandsvibrationer och operiodiska vibrationer i supraglottala 
strukturer.” (Ibid, s.19) Luftflödet får dock inte vara för högt. (Zangger Borch, 
2012, s.65) Pulsationen från luftflödet kommer i kontakt med strukturerna i 

 
4 formanter är frekvensband med hög energi hos röster eller hos musikinstrument. De framträder 
som tydliga band vid spektralanalys av sådana ljud och flyttar sig inte när ljudets tonhöjd ändras. 
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ansatsröret ovan stämbanden vilket stör ljudvågorna, eller som Zanger-Borch själv 
beskriver; ”en kombination av periodiska stämbandsvibrationer och operiodiska 
vibrationer i subglottiska strukturer…” (Zangger Borch, 2008, s.19). Hur 
strukturerna och slemhinnorna ser ut och rör sig kan däremot vara högst 
individuellt. Dock innebär detta en belastning för stämbanden även om de 
egentligen inte är inkluderade (de ska vara mer öppna och avslappnade).  

Tidigare forskning om lärande i musikalisk kontext 
Hultberg (2009) har beskrivit en kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande 
genom musicerande. I sin modell har hon utgått ifrån Vygotskijs (1930/1995) 
resonemang om lånad erfarenhet, det vill säga att vi får tillgång till andras 
erfarenheter. Hon tar också upp Polanyis (1967) förklaring om ”tyst kunskap” (tacit 
dimension of knowledge) (Vygotskij, 1930/1995; Polanyi, 1967 i Hultberg, 2009, 
s.52) Där beskriver hon förutsättningarna för ett musikaliskt lärande. Komponenter 
som individens förkunskaper och förtrogenhet, vilken kulturell verktygslåda som 
används, i vilken musikalisk inramning detta sker och de individuella 
förutsättningar, förväntningar och strategier är förutsättningar som möjliggör för en 
individ att närma sig en stil eller genre tillsammans med andra medmusikanter. 
(Hultberg, 2009, s. 56) 

Tidigare forskning om metaforer som språkbruk i 
undervisning 
”Metaforer är ett sätt att förtydliga begrepp och uttryck med hjälp av välkända 
bilder som förklarar något och skapar förståelse” beskriver Larsson i sin 
magisteruppsats om att använda metaforer i sångundervisningen (2010, s.9). Det 
kan alltså handla om att försöka förtydliga en instruktion genom en bild eller 
beskrivning på något annat. Det räcker inte med en intellektuell förståelse utan det 
behövs oftast en kroppslig eller känslomässig erfarenhet att relatera till (Larsson, 
2010, s. 42). Metaforer kan fungera om de är kopplade till tidigare erfarenheter hos 
en elev och är kontextberoende för att kunna förstås. Ett exempel kan vara att om 
en elev har tidigare erfarenheter av att cykla så kan metaforen handla om cykling. 
Metaforen kan beskrivas såsom att det krävs fart för att kunna styra cykeln vilket 
innebär inom sångteknik att ha rikt luftflöde och muskulär förankring när eleven 
sjunger.  
 
Dessa metaforer kan stimulera föreställningsförmågan och ha betydelse för 
musikaliska förlopp, röstteknik och emotionell gestaltning, men de kan också 
utgöra hinder om läraren grundar sig på okunskap, oerfarenhet, fördomar och 
antaganden om elevens associationsförmåga och erfarenhet som inte stämmer 
överens med elevens (Ibid. s. 42). Larsson menar att metaforer verkar användas på 
olika sätt och i olika stor utsträckning beroende på genre. Inom klassisk sång är det 
en mer vedertagen metod då sångteknik och interpretation kan behöva visualiseras 
medan jazzsångare inte alls talar på samma sätt. Där kommer bilderna och 
inspirationen ifrån dem själva genom det personliga uttrycket (Ibid. s. 71).   
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Kapitel 3 Teori   

Detta kapitel behandlar sociokulturellt perspektiv vilket är det perspektiv uppsatsen 
och undersökningen lutar sig mot. Först presenteras sociokulturell teori och vad det 
innebär. I detta sammanhang är det tydligt hur musikgenrer vuxit fram tillsammans 
med andra människor i kulturella kontexter vilket det sociokulturella perspektivet 
representerar. Därefter tar jag upp det som ibland kallas ”tyst kunskap” som jag här 
kallar förtrogenhetskunskap. På det sätt människor uppfattar och utövar musik i 
olika genrer kan oftast inte förklaras i enbart ord utan kunskapen internaliseras i 
musikaliska miljöer. Stycket därpå behandlar verksamhetsteori, det vill säga hur 
praktiker växer fram under större samarbets- och organisationsformer. Till sist tas 
medierande verktyg upp, under de förutsättningar och med vilka hjälpmedel som 
behövs för att förmedla kunskap. Sammanfattningsvis kan sägas att kapitlet 
innehåller teorier som förklarar de miljöer eller ”världar” musik utövas i olika 
genrer, på vilket sätt det lärs ut och med vilka medel som används. Jag använder 
begreppen verktyg och redskap synonymt i det här arbetet. 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv  
Kunskap är resultat av människors samverkan och inbördes påverkan under en tid i 
en kulturell kontext vilket kan sammanfatta Berwiks uttalande i Utbildningsradions 
program om Lärandets historia utifrån ett sociokulturellt perspektiv.5 Eller som den 
amerikanske teoretikern och pragmatikern Dewey uttryckte det; ”the very process 
of living together educates” (Dewey, 1916/1966, s.6). Han menade att vi lär genom 
att leva och göra tillsammans. Säljö citerar konst- och vetenskapsprofessorn 
Wertsch:s definition på att ett lärande förutsätter flera faktorer i en social kontext;   

Alla komponenter - individen, den sociala praktiken och redskapen – hör samman 
och är lika nödvändiga för att förstå människors handlande eftersom de bestämmer 
varandra. (Wertsch, 1991 i Säljö, 2014 s.105) 
 

Säljö refererar till Lave, som beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv antas det 
att tänkande är en kollektiv process, det sker både inom en människa och 
kommuniceras mellan dem (Lave, 1988 i Säljö, 2014, s. 108). Vygotskij var en av 
Sovjetunionens mest ledande teoretiker inom utvecklingspsykologi. Från 
Vygotskij:s kulturhistoriska teori har Säljö hämtat idéer som kan sägas ligga till 
grund för den sociokulturella teori som han utvecklat vidare. Han refererar till 
Vygotskij som utvecklade tankar om att vi lär oss i samspel med andra (i motsats 
till att allt lärande sker individuellt). ”Varje funktion i ett barns kulturella 
utveckling uppträder två gånger eller på två plan. Först på det sociala planet o 
därefter på det psykologiska planet” (Vygotskij, 1981, s163 i Säljö, 2014, s. 105). 
Det vill säga, först uppträder den som en interpsykologisk kategori och sedan 
intrapsykologiskt. Med andra ord, där vi delar en upplevelse med andra fortsätter 
den som en individuell process inuti. Vygotskij menade att vi ständigt kan 
appropiera, eller som Säljö uttrycker det; ”vi har i varje situation möjlighet att ta 
över och ta till oss kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer” (Säljö 
2014, s.119).  
 
Latour menar att allt tänkande sker ”[…]i sociokulturell bemärkelse med redskap, 
eller så kallade, kulturella redskap (språk, bilder, penna, papper, böcker, mikroskop 
 
5 Staffan Berwik, fil doktor idéhistoria, Uppsala Universitet, http://www.ur.se/Produkter/176736-
Larandets-idehistoria-Vad-ar-kunskap 14:32 (160112) 
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och så vidare) och lika mycket med exempelvis ögon och händer ”(Latour, 1986 i 
Säljö, 2014 s 119). Med andra ord förstår vi begrepp olika beroende på våra tidigare 
erfarenheter.   
 
I hjärtat av musikens väsen har det bland musikanter och musikkunniga bildats en 
gemensam praxis, en slags musikalisk genrespecifik diskurs eller uttryck, och kan 
inte separeras från det sammanhang och kultur där människor verkar under en tid 
då genrer vuxit fram. Detta är inte något som skett under ett enstaka tillfälle i 
historien utan växer och utvecklas vidare i olika riktningar beroende på vilka 
människor som utövar musiken, inom vilken kultur, socialt sammanhang, 
nationalitet och historiska skeende de befinner sig i. Det verkar med andra ord 
finnas ett utgångsläge, en ”nu-kunskap” om hur uppförandepraxis i mer generella 
drag utförs i olika genrer i det sammanhang och kulturella kontext musikanten 
befinner sig.  

Förtrogenhetskunskap – outtalad eller underförstådd 
kunskap 
Det förefaller inte vara helt lätt att beskriva vad musikalisk uppförandepraxis är i 
någon genre. Den praktiken, hur man egentligen gör, verkar ofta hamna inom 
området för det som vissa väljer att kalla ”tyst kunskap”. Jag använder här 
förtrogenhetskunskap, outtalad eller underförstådd kunskap, av den anledningen att 
den hörs, syns och märks även om den inte är verbaliserad. Denna 
förtrogenhetskunskap är outtalade insikter om vad som kan fungera eller inte i en 
viss situation. Några exempel på detta är om hur vi förstår att bete oss som musiker 
på en scen, eller när det passar att göra en vågad utsmyckning i en sång eller att 
veta vilken övning som är den bästa för eleven framför mig. 
Förtrogenhetskunskapen ”ger fingertoppskänsla för hur en situation uppfattas av 
olika människor och vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra” (Säljö, 
2014 s 130).  
 
Säljö (2014) tolkar den ryske psykologen Manuilenko (1975) som tar upp en aspekt 
av vad som menas med att våra handlingar är delar av eller situerade i sociala 
praktiker. Dessa är beroende av vilka förutsättningar vi uppfattar vara aktuella i en 
given situation. Det illustrerar samtidigt hur vi socialiseras till att uppfatta uppgifter 
som delar av olika sociala praktiker eller verksamheter. Goffman (1974,1981), har 
utvecklat begreppet frames, eller social inramning. Han beskriver det som att vi kan 
med hjälp av tidigare erfarenheter läsa av och tolka miljöer och omgivning och 
förstå vad som förväntas av oss och vilka som är adekvata reaktioner i en särskild 
situation (Säljö, 2014, s.129). Min tolkning med bakgrund av detta är att vi 
människor internaliserar en otrolig mängd kunskap bara genom att vistas i en miljö 
där andra människor befinner sig och agerar eller handlar. Är vi på en konsert med 
en sångare, erfar vi medvetande i kroppen, till exempel genom att få gåshud. Vi 
uppfattar hur denne sångare sjunger och musikerna spelar (vilket i sig är ett stort 
informationsflöde av uttryck, tolkning, textbearbetning, musikaliskt utförande, 
kroppsspråk, sångteknik, instrumentation, arrangemang, scenspråk mm.) men även 
hur åhörarna agerar i situerad miljö och kulturella kontext.  
 
Det är inte helt lätt att verbalisera förtroendekunskap eller så kallad outtalad 
kunskap. Det är kanske till och med omöjligt. Likväl formar det oss på grund av 
alla dessa intryck och erfarenheter att vi förstår hur vi kan och kanske bör agera 
eller respondera vid nästa konsert. Vi processar intrycken och informationen om 
vad som förväntas av en sångare som står på scenen, både för andras räkning och 
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för oss som musiker. Hultberg (2009) tolkar Bruners (1996/2002) beskrivning om 
konventionernas plats till musikaliska sammanhang när någon ska spela till 
exempel efter en notbild. På det sätt musikerna ska använda notationen som 
kulturellt redskap bestäms av deras förtrogenhetskunskap i stilen. Det finns 
kunskap som inte har verbaliserats men som är en förutsättning för att kunna 
musicera genretroget (Hultberg, 2009, s. 56).  

Verksamhetsteori 
Vygotskij introducerade, nuförtiden väl etablerade tankar, att vi lär oss i samspel 
med andra i motsats till att lärande sker individuellt (Säljö, 2014, s.48). Leontiev 
(1978, 1981), en elev och kollega till Vygotskij, utvecklade vidare en begreppsram 
som han kom att kalla verksamhetsteori eller aktivitetsteori som beskriver sociala 
praktiker i samhället (t ex. skola eller sjukhus)som utvecklats under längre tid och 
som pågår mer eller mindre hela tiden. Han delade upp dessa i tre nivåer. 
Verksamhetssystem är en kollektiv, utvecklad och varaktig verksamhet eller 
aktivitet som utvecklats under en lång tid. Dessa har bildat egna traditioner och 
kunskaper inom sitt eget fält eller område och återskapas kontinuerligt genom att 
människor fortsätter med dessa sociala praktiker som efterfrågas eller som 
människor är beroende av.  
 
Handlingar är den delen där individen själv har ett specifikt mål med sina 
aktiviteter. Det kan vara att träna in en sång för att kunna den utantill. Så har vi 
operationer som är aktiviteter där vi så småningom inte behöver tänka på vad vi 
gör, de görs per automatik (Säljö, 2014). Det kan i det här fallet vara hur vi gör när 
vi sjunger. Det är något som tränas in under längre tid så att det så småningom inte 
blir nödvändigt att tänka på själva aktiviteten. Paralleller kan dras till 
uppförandepraxis i olika genrer. Den folkliga sången i Sverige till exempel, har 
vuxit fram genom århundraden i olika sammanhang, i olika sociala praktiker och är 
ett resultat av ett sådant så kallat verksamhetssystem.  

Hur verktyg medierar 
För att kunna kommunicera och överföra information eller kunskap behöver vi 
fysiska och språkliga redskap (Säljö, 1995, 2014; Vygotskij, 1934,1986; Wertsch, 
1991). Vi människor i samspel med dessa så kallade medierande redskap utgör en 
viktig del av kulturella resurser (Säljö, 2014, s.74). I en musikalisk kontext skulle 
det kunna vara instrumenten, mina fingrar som spelar på ett instrument, datorn, 
mikrofonen eller ljudupptagningen. Det kan också vara själva noterna, notbladet, 
stämbanden, sångtekniken med mera och med vilka ord och musikaliska termer vi 
använder oss av när vi kommunicerar. 
 
Säljö (2014) resonerar om de intellektuella och fysiska redskapen och att dessa inte 
går att separera. De hör ihop trots att det kan vara ett stort avstånd mellan dem. Om 
vi placerar in uppförandepraxis i olika genrer i resonemanget blir vi först lyssnare 
och kan följa musiken ibland med hjälp av handledning, någon som förebildar eller 
förklarar musikens uppbyggnad eller mål. Det kan dock dröja innan vi har förstått 
och behärskar alla leden eller komponenterna så att vi kan musicera själva enligt 
konstens alla regler. Säljö talar om en modell för kunskaps- och färdighetstradering 
där vi ”exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så 
småningom genomskåda dem, bli förtrogna med dem och kan kanske till slut 
genomföra dem från början till slut” (Säljö, 2014 s 121). Vygotskij, utvecklade ett 
begrepp som han kom att kalla närmast utvecklingszon, (ZPD, zone of proximal 
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development). Säljö översätter Vygotskijs beskrivning som avståndet mellan vad 
”en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera 
under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra” 
(Vygotskij, 1978 i Säljö, 2014, s.120), men också att om vi får handledning eller 
assistans av någon i omgivningen kan vi ofta lösa problem lättare än om vi var 
själva.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv kan vi utifrån ovan nämnda teorier dra slutsatsen att 
äga en kunskap, såsom uppförandepraxis i olika genrer, innebär att besitta 
information, äga färdigheter och förståelse för praktiken. Det krävs vidare att 
sångaren eller pedagogen bör kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter 
och vilken förståelse som är relevanta i ett visst sammanhang och inom ramen för 
ett verksamhetssystem. Ett verksamhetssystem som har sitt (eget) perspektiv, 
prioriteringar och värderingar där genom att ”[…]förstora eller framhäva vissa 
komponenter och bortse från andra – som kunskaper och färdigheter växer fram och 
blir brukbara” (Säljö, 2014, s.141). Lånad erfarenhet är ett begrepp Vygotskij 
resonerade kring vilket Hultberg (2009) tar upp i sin avhandling. Med det menas att 
vi kan få tillgång till andras erfarenheter genom att ta del av det som de redan 
producerat. Det kan vara att lyssna på någons inspelning eller läsa nedskriven 
musik (Vygotskij, 1930/1995 i Hultberg, 2009, s.52).  
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Kapitel 4 Metod 

I metodkapitlet presenteras upplägget för tillvägagångssättet i undersökningen. Jag 
tar upp en förstudie och frågeställningarna presenteras. Därefter beskrivs 
intervjuformen, kvalitativa intervjuer. Vidare beskriver jag mitt urval av 
informanter, vilka kriterier jag sökt efter, information om informanterna och 
genomförandet av intervjuerna. Därtill kommer etiska överväganden, tolkning och 
analys och trovärdigheten för denna uppsats. 

Förstudie 
Inför frågeformuleringarna träffade jag Kerstin Gabrielsson för en förberedande 
intervju. Kerstin är jazzsångerska och kompositör och har många års erfarenhet som 
sångpedagog på gymnasiet, vuxenutbildningar såsom SMI och stadsteatern i 
Stockholm. Hon har skrivit en metodbok i sångteknik inom olika 
populärmusikaliska genrer och har stor kompetens inom vokala uttryck och 
pedagogik. Vi diskuterade relevansen i undersökningen, om hennes erfarenheter, 
reflektioner, tolkningar och tankar kring genrebeskrivning och uppförandepraxis i 
stort.  
 
Kerstin beskrev sin pedagogiska filosofi och hur hon praktiserar undervisningen på 
sina sångelever. Vi kom tillsammans fram till ett antal parametrar varav några kom 
till användning för att definiera det specifika i de tre genrer som undersöks i 
uppsatsen. Intervjun med Kerstin kom att dokumenteras skriftligt under tiden vi 
samtalade. Med utgångspunkt från tidigare forskning kom detta att bli underlag för 
de intervjufrågor och dess innebörd som användes vid mötet av informanterna. 
Parametrar som kom att bli av betydelse var rytmik, ansats och avslut, dynamik, 
egalisering och differentiering, vibrato, olika register och registerbrott, frasering 
med flera.  

Kvalitativa intervjuer 
I denna undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer av 
halvstrukturerad karaktär. Detta innebär att djupgående intervjuer görs med ett 
mindre antal informanter där frågorna är fastställda och svaren kan bli komplexa 
och innehållsrika. (Malterud, 2009; Trost, 2011). Frågorna besvaras av tre 
pedagoger utifrån sina subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Jag letar efter 
generella förhållanden och metoder induktivt och går in i det mer specifika för att 
se skillnaderna mer konkret. Jag har utgått ifrån vedertagna axiom inom diskursen 
sångpedagogik (Trost, 2011). Då intervjumetoden var halvstrukturerad kunde detta 
leda till följdfrågor eller att frågornas svar kom att hamna i annan ordning. 

Urval av informanter  
Tre sångpedagoger var tillfrågade att delta i separata intervjuer. Dessa är utvalda 
utifrån vokal genreexpertis i området som praktiserande sångare och musiker, och 
inom sångpedagogik. De tre tillfrågade tackade ja. Två av informanterna har forskat 
om vokal uppförandepraxis inom sina respektive genrer vilket jag tagit med i 
uppsatsen. Av respekt för informanternas arbete och expertis offentliggör jag 
informanterna nedan.  
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Information om informanterna 
1. Susanne Rosenberg, specialist inom folksång; Folkmusiksångare, 

kompositör, doktor i musik samt sångpedagog. Lektor och prefekt vid 
Kungliga musikhögskolan i Stockholm. 

2. Bo Rosenkull, specialist inom klassisk sång; operasångare (baryton), sång- 
och sångmetodiklektor på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, 
Stockholms musikaliska institut samt operahögskolan vid Göteborgs 
universitet. 

3. Daniel Zangger Borch, specialist inom rock, pop och soulgenren; filosofie 
doktor i musikalisk gestaltning. Aktiv professionell sångare och 
sångpedagog inom populärmusikgenren. Har sin verksamhet samlad på 
”Voice center” i Stockholm. 

Frågeställningar 
I undersökningen fanns tre huvudfrågor som ställdes till varje sångpedagog. Utöver 
dessa tillkom under tiden följdfrågor och frågor som gick mer in på djupet i vad 
som menades i deras svar som exemplifierades.  

1. Vad är vokal genrespecifik uppförandepraxis?  

2. Går det att separera a) tonbildning, b) genredialekt, c) prosodi  

3. Hur undervisar sångpedagoger genredialekter och genrespecifik 
uppförandepraxis?  

Genomförande 
Intervjuerna spelades in med Ipad.6 Jag transkriberade dessa så ordagrant det var 
möjligt. I denna uppsats finns delar av materialet med dock i redigerad form så att 
ord, formuleringar och meningar blir begripliga och språkligt koncentrerade.   
 
Rosenberg intervjuade jag i dennes arbetsrum på sin arbetsplats. Rosenberg har 
många begrepp, uttryck och beskrivande bilder som beskriver observationer och 
analyser i folksång. Jag har fått tillåtelse att använda mig av hennes beskrivningar 
och modeller på musikaliska förhållningssätt.  

Rosenkull äger stor kompetens i sitt expertisområde inom klassisk sång hade jag 
kontakt med vid två tillfällen. Först en intervju där vi sågs personligen men där 
tiden inte räckte till. Från det tillfället finns endast skriftliga noteringar då 
inspelningen misslyckades. En tid för fortsättning per telefon bokades in. 
Nästkommande intervju per telefon spelades in på Ipad. Vid det tillfället 
upprepades det vi tidigare samtalat om.  

Zangger Borch intervjuade jag på hans arbetsplats. Zangger Borch har stor 
erfarenhet och kompetens i sång inom populärmusikens område. Det blev därför 
naturligt att tala om och jämföra pop, soul och rock som till viss har liknande 
parametrar. Under en timme delade han med sig av sin expertis och erfarenheter i 
området.  

 
6 Ipad 2; Apple 
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Etiska överväganden 
Informanterna blev informerade om hur det inspelade materialet skulle behandlas 
och användas i uppsatsen. Samtliga har givit sitt samtycke enligt lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor enligt vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2015). Alla tre informanterna är väl etablerade pedagoger inom 
sitt gebit och kan kännas igen genom sina uttryck, prioriteringar och värderingar. 
Då två av informanterna har forskning jag använt mig av i uppsatsen anser jag det 
mest ärligt att nämna dem alla vid namn. Detta sker i samtycke med informanterna. 
Tidigare forskning inom folksång och rocksång är idag begränsad. Jag har valt att 
även göra intervjuer med de forskare jag funnit på grund av deras kompetens inom 
respektive genre samt som pedagog, för att få veta på vilket sätt de undervisar sina 
sångelever, vilket inte är presenterat i informanternas tidigare forskning.    

Analys och tolkningsprocess 
Denna undersökning görs från ett vokalt och pedagogiskt perspektiv. Min 
genrehemvist är förvisso väldigt bred men jag är till grunden klassiskt skolad. Min 
tolkning kan bli färgad av min förförståelse och mitt förhållningssätt till de vokala 
och musikaliska verksamhetssystem som tas upp i uppsatsen. Dock har jag genom 
litteratur och samtal med kompetenta musiker och vänner försökt få mig ett brett 
och öppet förhållningssätt till genrerna. Med hjälp av förstudien har jag formulerat 
ett antal parametrar som visade sig vara relevanta att använda vid undersökningen 
av det genrespecifika. Tillsammans med vad som tagits upp i tidigare forskning, i 
resultatet av förstudien och intervjuerna har dessa parametrar framkommit som 
ligger till grund för analys av uppförandepraxis i de genrer som berörs i uppsatsen. 
Resultatet har sammanställts i tre tabeller vilka blev tydliga verktyg att tyda det 
genrespecifika i varje parameter. En av informanterna, Rosenberg, presenterade en 
metafor i form av en byrå (Rosenberg, 2016) som tillsammans med sociokulturella 
teorin hjälpte mig i analysen. Dessa två modeller, tabellerna och byrån, har hjälpt 
mig att förstå och tolka genrerna jämlikt vilket är sammanställt i analysdelen i 
resultatkapitlet.  

Vokal uppförandepraxis i olika genrers uppkomst kan förklaras utifrån det 
sociokulturella perspektivet då tillvägagångssätt och utförande formas i kollektiva 
kulturella verksamhetssystem. På samma sätt kan tydning och tolkning ske vid 
undersökning av tillvägagångssättet för inlärning och internalisering. Min 
förhoppning var att hitta verktyg som ligger utanför de genrespecifika 
verksamhetssystemen, och då främst verbala, för att se om en sångelev skulle kunna 
tillgodogöra sig uppförandepraxis utan egen förankring i kulturen. Parametrarna 
blev ett gott redskap att konkretisera uttrycken mer genreövergripande och den 
vokala sångbyrån ett sätt att tyda och tolka en genres uppbyggnad. 

Trovärdighet 
Som sångpedagog har jag studerat olika slags genrer. Som sångerska från ett 
klassiskt perspektiv har jag vana att analysera rösten och musikaliska uttryck. I 
mötet med andra genrer analyserar jag hur det genrespecifika utförs för att få en 
djupare förståelse. Detta innebär att respekten för olika uttryckssätt vuxit men också 
insikten av att uttrycken i olika genrers uppförandepraxis byggs upp på olika sätt 
och att det finns olika utgångslägen och prioriteringsordning mellan genrerna.  
Jag har genomfört undersökningen i enlighet med god forskningsetik.  



 15 

Kapitel 5 Resultat  

I detta kapitel redovisar jag resultatet av intervjuerna. Dessa är tematiserade efter 
frågeställningarna där vi får informanternas svar i ordningen Rosenberg i folksång,  
Rosenkull i klassisk sång och Zangger Borch i rocksång. Fråga ett och två är 
besvarade i samma del. 

Genrespecifik vokal uppförandepraxis i folksång, klassisk 
sång och rock och att separera a) tonbildning b) 
genredialekt c) prosodi  
I vokal folksång 
Det som kännetecknar folksång är att alla låter olika. Hur kan det vara så och på 
samma gång tala om en sångstil? Sättet att uttrycka sig igenom sången är generella 
eller likadana men resultatet blir olika eftersom alla sångare med sin personliga röst 
och uttryckssätt är olika. 
 
Rosenberg inleder med att berätta att man till att börja med placerar klangen ganska 
långt fram. Det ska låta som när man pratar. Det som avgör hur ljudet produceras 
och vilka övertoner i klangen som tas fram och som prioriteras vilket är beroende 
på ansatsrörets längd, från stämbanden till mungipan. ”Ansatsen, är betydelsefull”, 
säger hon, ”det vill säga, hur du sätter an tonen.” Rosenberg har hittat på ett eget 
ord, upphämtningar, för den typiska ansatsen inom folksång, till skillnad från 
förslag. Förslag hänger ihop med det musikaliska perspektivet, det vill säga det är 
en ton som man kan höra. Upphämtningar är en slags grundornamentik som är 
någonting mellan ett förslag och rakt på tonen. I ett förslag finns en relation till 
tonaliteten vilket man kan se om man undersöker och gör en grafisk representation 
av vad någon sjunger. En upphämtning följer ordets naturliga melodi och är inte 
tonalt viktig. Rosenberg ritar en bild på en upphämtning (fig. 1) och förevisar med 
rösten. Hon gör en upphämtning men gör efter landning på ton en kort och kvick 
(min anm.) drill. Detta sker inte bara i början av en fras utan även inne i sången, 
men att det görs nästan obemärkt. Hon förevisar och sjunger där första konsonanten 
”V” ligger i talläge i visan Vem kan segla förutan vind; ”VVem kan ssegla 
fförutan..”  
 

 fig. 1 
 
Att sjunga på tonande konsonanter är signifikativt för folksång menar Rosenberg 
och prövar; ”Det är en ros utsprunnggen av Jesse rot och stamm” och håller kvar 
tonen på sista m:et; ”då blir det lite typiskt, det blir dessutom ett litet ljud där man 
släpper m:et.” Trycket är kvar efter den sista konsonanten, så när sångaren släpper 

Starten på 
tonen 

Starten på 
ordet 

Kort nästan 
obemärkt drill 

meloditon 
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trycket på tonen i slutet på en fras så skjuter tonen iväg en kvart eller kvint på grund 
av högt subglottiskt tryck, berättar hon; ”Den där lilla snärten i slutet kanske man 
trycker till lite extra om man vet att den kommer att höras.”   
Att sjunga korta fraser är typiskt i alla folkliga former såväl i vissång, balladsång, 
koralsång till kulning. Fraserna är inte längre än vad en inandning klarar men 
sångaren behöver vara bra på att disponera luften inom sången, förklarar Rosenberg 
vidare.  

 
Man kan säga att det idiomatiskt, alltså språkriktig och äkta på det sättet. Att 
när du spelar eller sjunger så använder du det du har. Språket, tonhöjd och 
andning, och på så sätt uttrycker musiken genom de olika parametrarna som 
du behärskar. 

 
I folksång görs följaktligen ingen direkt avfrasering utan sångaren släpper tonen 
ganska direkt när meningen är slut.  
 
Folksång sjungs med differentiering, det vill säga icke egaliserat vilket innebär att 
varje ord eller fras är klart avskild från det som var innan. Språket är tillgången till 
att variera sig och inte ett problem, förklarar Rosenberg. 
Sång i en slags folklig stil är en ganska outtalad kunskap, som inte analyserats.  
Hon berättar att folksångare genom tiderna liksom Lisa Bourdrés7 skulle inte kunna 
svara på att hon använder variabel intonation med kvartstoner. Men att däremot en 
fiollärare på 80-talet kanske kunde det. Det verkar vara skillnad på vokalister och 
instrumentalister. Då vokalisters instrument sitter inuti kroppen blir det svårare att 
vara fysiskt exakt och intonationen är beroende av gott gehör eller som Rosenberg 
uttrycker det, att det ”hänger på örat”.   

Att skilja på a) tonbildning, b) genredialekt, c) prosodi i folksång 
Rosenberg tror inte man kan särskilja prosodi och textbearbetning, genredialekt/ 
uppförandepraxis och tonbildningen utan menar att det är inbakat i själva sättet 
sångaren använder ljuden i språket som är en del av de musikaliska parametrarna i 
uttrycket. Klangplacering eller tonbildning till exempel har med det att göra 
förklarar hon. ”Hur du egaliserar eller differentierar tonerna spelar roll och det är ju 
texten som är bärare av ljuden, eller ljuden bärs av texten” 

I vokal klassisk musik 
”Man sjunger mycket på vokaler!” utbrister Rosenkull. ”Konsonanterna har ibland 
underordnad betydelse i klassisk sång. Man måste förstå att det är långa vokaler och 
korta konsonanter.” Klangen på tonen är väldigt viktig och tekniken i sig är en 
konstart inom konstarten. Att kunna avnjuta en vacker och avspänd ton som låter 
enkel att sjunga har en otroligt hög prioritet och är signifikativt för genren, menar 
Rosenkull. Det förordas att mjuka ansatser kommer direkt på tonen och eventuella 
konsonanter läggs direkt på tonhöjd och hårda glottisansatser undviks. Texten kan 
ibland ha en sekundär betydelse eftersom det är klangen i sig som är viktig. 
Kvinnor sjunger främst i huvudregistret men bör ha tillgång till bröstregistret, och 
många behöver öva på att dra ner huvudregistret, förklarar han vidare. Vi talar om 
platsen för det personliga uttrycket i genren och Rosenkull menar att i klassisk sång 
är det mindre viktigt med det egna uttrycket, det vill säga, när någon sjunger 
klassiskt måste denne underordna sig traditionens påbjudna krav. Han förklarar att 
en egaliserad röstbehandling är bland det viktigaste och mest signifikativa i klassisk 

 
7 Lisa Bourdrés; 1866-1952, svensk folksångerska från Gästrikland. Några av de många sånger hon 
sjöng av olika upphovsmän är upptecknade eller inspelade av Bengt Grane.  
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sång. Detta innebär att sångaren formar orden till en enda enhet där vokalerna är 
placerade i samma vokala klang eller rum och skillnader mellan vokala färger och 
olika register arbetas bort. Allt för att klangen ska upplevas så mjuk och behaglig 
som möjligt. ”För en sångare är det viktigt att utnyttja resonansutrymmena och 
förstärka ljudet inuti sin egen kropp istället för i någonting utanför”, berättar 
Rosenkull och förklarar, att hitta klangens rundhet, skönhet och värme men också 
möjligheten att kunna sjunga starkt och svagt är en väldigt viktig beståndsdel.  
 
Struphuvudet ligger lågt i klassisk sång vilket innebär en lägre andning samt ett 
större chiaroscuro, mörker eller ljus i klangen. Rosenkull förklarar att det är viktigt 
att använda hela kroppens styrka och resurser vilket krävs i klassisk sång. Det kan 
dock skilja på repertoar och olika individer. Sjunger någon en visa eller romans 
jobbar sångaren med kroppen på ett något smidigare och lättare sätt i jämförelse 
med att sjunga en Wagneraria. Då krävs en fullare och rikare klang med större tryck 
och stabilitet.  
 
Romanser kan ackompanjeras av piano eller med orkester, informerar Rosenkull, 
och sångens nyans hörs tydligare när pianot används. Det innebär att plats behöver 
lämnas för att pianostämman som har en mer kommenterande roll. I en operaaria 
kan man inte sjunga för luftigt och svagt när orkestern ligger på med bleckblåsare 
och andra ljudstarka instrument, utan då måste sångaren få till en tät och stark ton. 
Det är således väsentligt att i klassisk sång att få prova på akustik i olika rum. I ett 
litet rum hörs allt, men på en scen försvinner mycket och då måste sångaren sjunga 
med en stor övertonsrikedom. I opera så gäller det att ha ett välljud som ska finnas 
där hela tiden. 
 
Melodin är ofta en del av musiken och harmoniken, hävdar Rosenkull när vi pratar 
om melodins och sångarens förhållande till ackompanjemanget, vilket kan vara just 
ackompanjerande, reflekterande eller kommenterande vilket sångaren behöver vara 
medveten om. Det är sångaren och ackompanjemanget som tillsammans skapar 
musiken. En annan viktig parameter i klassisk musik är frasering. Med vilken 
energi sångaren för melodin eller berättelsen framåt. Rosenkull brukar säga att 
sångaren ska sätta sig i framsätet och sjunga, vara den drivande. Det görs genom att 
sången ligger lite före, att sjunga med en viss intensitet eller som han uttrycker det, 
angelägenhet. Det är viktigt hitta rätt ansatsenergi i början av en fras, att möta tonen 
med lagom mängd energi för att tonen ska bli så klangrik som möjligt. Rosenkull 
uttrycker det ”Vid hög ton; sjung på hatthyllan och inte i skohyllan.” och vidare; 
”någon sa att man ska sjunga efter en ängel som redan sjungit tonen. Alltså ska man 
som sångare inte störa för mycket med dramatik.” I klassisk musik finns redan en 
färdig form för tillvägagångssättet, förklarar Rosenkull. Alla instruktioner finns i 
notbilden. Sedan kan sångaren välja graden av t ex ett ritardando eller ett 
crescendo. Kompositören har ett klart tänk, en musikalisk idé i alla genrer oftast, 
anser Rosenkull och menar att det handlar om att bilda sig en musikalisk 
uppfattning. Det är viktigt att förstå vad en notbild är, att man kan se hur melodin 
rör sig och var det finns pauser.  ”De sångare som har svårt med lyssnandet kan få 
hjälp av det visuella i notbilden.” påpekar han.  
 
När notbilden satt sig i ”ryggmärgen” kan sångaren börja jobba med texten. ”Det är 
det som är så spännande!”, säger Rosenkull, ”att vi sångare alltid har en dikt att 
förhålla oss till, eller en undertext om det är en vokalis. Då betyder sången 
någonting.”  
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Att skilja på a) tonbildning, b) genredialekt, c) prosodi i klassisk sång 
Rosenkull tänker att det är något flytande gränser mellan olika slags klassisk sång 
eller till och med visor och menar att det därför kan vara svårt att skilja på dessa 
ingångar i musiken. Dock, menar han, så har klangen, tonbildningen väldigt mycket 
med genren att göra, att det ofta är det som är det signifikativa och som inte går att 
plocka ur sammanhanget. Den dynamiska beståndsdelen som jag tolkar som 
genredialekt, går i sin tur inte att skilja från tonbildningen. Det finns sångare som 
fastnar i att bara skapa klang på samma sätt som det finns sångare som fastnar i att 
bara skapa effekter eller bara deklamera en text, berättar Rosenkull och tillägger; 
”lite tillspetsat kan man säga att i första rummet för klassisk sång är klang och för 
andra genrer är text om man ska hårdra det.”  

I vokal rockmusik  
”Det som gör att det svänger i rockmusik är detsamma som i andra 
populärmusikaliska genrer. Det har med rytm att göra.” svarar Zangger Borch på 
min fråga om vad det är som gör att det svänger. ”Men ska vi tala om sväng,” 
invänder han, ”då blir det ett helt nytt ämne.” Vid frågan om det finns någon typisk 
frasering i rock menar Zangger Borch att det inte går att tala om frasering som om 
det vore en separat parameter. ”Frasering kan vara många saker som tillsammans 
bildar soundet och inte bara är en typ av fraslängd.” Ett sound, fortsätter han, 
innehåller många parametrar och dynamiska förändringar. Inom populärmusik går 
det väldigt tydliga trender på vilket sätt genretypiska parametrar utförs och som 
förändras relativt snabbt. Det som till exempel är modernt i soulvärlden just nu är 
att soulsångaren ligger lite bakom beatet medan pop- eller rocksångaren ligger rakt 
på. En parameter, eller viktig faktor, är att sångaren ska låta unik och personlig och 
då kan saker som vibrato, omfång eller ansatser skilja sig individuellt. Dock finns 
det några signifikanta parametrar i rock, förklarar Zangger Borch. Sångtekniskt har 
sångaren ett högt subglottiskt tryck som resulterar i stark volym. En vanlig 
utsmyckning i många genrer är vibratot. I rock sjunger man däremot mera raka 
toner utan medvetet vibrato.  
 
En annan typiskt parameter för populärmusikgenrerna pop, soul och rock är en 
metrisk tajming, dvs. sången och musiken måste förhålla sig metronomiskt. 
Zangger Borch berättar att en av de viktigaste och tydligaste ingredienserna i 
rocksång är distsång, vilket är det vanligaste ornamentet. När stämbanden vibrerar i 
tonhöjd görs dist i strukturerna ovanför stämbanden. Det är inte ovanligt att tonerna 
sätts an med full kraft till skillnad mot ansatsen i folk- och klassisk sång. När sedan 
sångaren går upp i högre tonregister driver denne på för att få med sig kraften upp 
vilket innebär ännu högre subglottiskt tryck. Detta är en stor skillnad från pop 
menar Zangger Borch, och påpekar att detta med populärmusikens område är stort. 
I pop görs tonen hellre tunnare upptill vilket gör att det blir lite lägre volym och 
ansatserna är dessutom gärna mjukare. Ytterligare en parameter inom så kallade 
utsmyckningar är growl som ligger i det allra lägsta omfånget utan någon som helst 
grundton. Ljudliga inandningar används ibland som en del av soundet. Rent 
tekniskt finns det inga regler för hur sångaren ska göra berättar Zangger Borch. Om 
låten kräver en sångteknisk lösning så får sångaren lösa det. Det beror på 
situationen.  

Att skilja på a) tonbildning, b) genredialekt, c) prosodi i rocksång 
Inom rocksång är möjligheten att skilja på dessa tre parametrar irrelevant. Zangger 
Borch menar att det är ljudet som är det ”rockiga” och kopplar ihop det musikaliska 
med det instrumentala och arrangemanget väldigt starkt. Det vokala ljudet, 
tonbildningen eller soundet som man talar om i populära musikgenrer, är det som 
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utmärker rocksången. Att tala om någon särskild genredialekt som i de andra 
presenterade genrerna går inte.  Det är verkligen dessa ingångar som tillsammans 
skapar genren vi hör. 

Sångpedagogers undervisningsmetod i genredialekt och 
genrespecifik uppförandepraxis 
Undervisningsmetod i folksång 
Rosenberg berättar att sångpedagogen måste lyfta upp det som är specifikt och 
hjälpa eleven att lyssna. Detta kan i sin tur leda till att sångaren måste göra tekniska 
val vilket kan innebära att eleven behöver öva. I en undervisningssituation utgår 
Rosenberg ofta från själva musiken och har övningar för att öva och öka kompetens 
och kunskap inom den. Stöter sångaren på ett problem under en sång så stannar hon 
vid den sekvensen och gör anpassade övningar. Problemen kan bestå i allt från att 
eleven inte behärskar att sjunga kvartstoner till att denne inte klarar skapa tydliga 
upphämtningar eller inte orka hålla frasen, berättar hon. Detta sker löpande. 
Rosenberg refererar till sin egen metodbok i kulning (Rosenberg, 2003) och menar 
att ”Många övningar kan se likadana ut som i klassisk sång men det gäller att få till 
det speciella soundet i kulning, tje tje…” (Hon förevisar och prövar utifrån 
metodboken, Ibid. s. 47).  Rosenberg har skapat en modell som beskriver 
folksångens uppbyggnad. (fig. 2) Modellen består av en byrå med tre våningar 
(Rosenberg, 2016)  
 

 
 
Nedersta lådorna innehåller redskap som generella kunskaper såsom vilken 
kompetens eller kunskap som behövs för att kunna sjunga. Den andra nivån  
handlar om det genrespecifika eller genredialekten och i den översta nivån ligger 
kryddorna, drillarna och effekterna. Rosenberg visar att låda ett i nedersta nivån 
består av ”andningsbehandling” det vill säga, på det sättet en sångare behöver fylla 
lungorna med luft och under kontrollerad form släppa ut luften. Däri ligger även 
magmuskulaturernas arbete eller förankringen som det också kallas. I låda två 
innehåller ”förmåga att förhålla sig till tonhöjd”. Detta innebär att sångaren behöver 
ha ett gott uppövat gehör och ha god förmåga att styra tonhöjden i rösten. 
Rosenberg går sedan direkt över till att tala om översta nivån på byrån. I den finns 
det många små lådor som alla innehåller det mest specifika inom genren. De så 
kallade kryddorna de tydligt urskiljbara. Det handlar till exempel om drillar på ett 

Fig. 2. 
Byråmodell. 
Används med 
tillstånd av 
författaren 
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exakt sätt, som att kunna sjunga likadant som en speciell sångerska på en viss 
inspelning. Det krävs i sin tur en slags specialkompetens för att kunna lära ut det, 
menar hon. Mellannivån i byrån innehåller specifik kompetens för att kunna utföra 
en genre. Den nivån är den svåraste att verbalisera anser Rosenberg. Häri ligger till 
exempel sångteknik och klangbehandlingen men också förmågan att använda det 
subglottiska trycket på ett genrespecifikt sätt. En folksångare behöver disponera 
luften på ett särskilt sätt genom att ha ett högre lufttryck eftersom de också sjunger 
kortare fraser. Detta är typiskt i kulning och en sångare behöver olika 
andningsteknik för olika sångsätt inom folksång och då krävs övning, påstår hon. 
Det finns detaljer inom en genre som sångaren kan förledas och tro att ”om jag bara 
övar på det här kommer jag bli bra på allt!” Det stämmer inte menar Rosenberg. En 
sångare måste rikta in sig för att bli riktigt bra och förstå olikheterna och 
skillnaderna mellan olika nivåer (i byrån). Sedan övar sångaren på alla moment 
(alla byrålådor, min anm.) vilket resulterar i bred kompetens. Går en sångare direkt 
till översta nivån kan denne härma och nästan lyckas utan att egentligen ha 
förmågan att kunna göra det. Men sjunger den sedan med operaklang i kulning, 
kommer kvalitén i kulningen i just det sättet att använda rösten, inte att finnas med, 
påpekar hon. Sångaren förvärvar bara en ytlig kompetens om bara översta lådraden 
uppmärksammas.  
 
Att använda sig av dialekter är vanligt i folksång och Rosenberg menar att det får 
varje sångare göra som det känns mest naturligt. En sångare bör använda det som är 
dennes talspråk i grunden, berättar Rosenberg, som har utvecklade planer på att 
göra ett uppvärmningsprogram som studenten bör göra varje dag. Det innehåller 
alla delarna i sång från det grundläggande med andning och tonhöjdsprickning till 
genrespecifika till väldigt specifika och avancerade ornament och liknande 
uttryckssätt. Som exempel berättar hon att det inte finns övningar med 
durtreklanger, eftersom exempelvis lockrop sjungs sällan i treklanger. ”Musiken är 
uppbyggt på en annan tonalitet, därför finns övningar som kombinerar 
tonalitetsuppfattning med placering.” Rosenberg beskriver att tonaliteten i folksång 
bygger o på att först etablera ett tonförråd där grundtonen ligger i mitten, i centrum 
av tonförrådet. En grundton sångaren ständigt förhåller sig och återkommer till. Att 
använda tungan är viktigt i kulning. I metodboken finns rytmiska övningar med 
tungstudsar (Ibid. 2003, s. 50). Vid individuell undervisning använder hon lämpliga 
övningar i stunden. Susanne har ”en hel ryggsäck” av övningar med sig som finns 
nedskrivna på noter, på beskrivningar eller bara ”i huvudet.” Hon började skriva 
metodik och teknikmaterial för tio år sedan och fick då anledning att verbalisera 
sina kunskaper. Innan dess fanns kunskapen bara i minnet.  
 
Vidare talar Rosenberg om hur man som pedagog kan få andra att erfara flow och 
menar att där finns parametrarna lek, risk, re-orientering och ”att gå in i en roll med 
någon annan där det handlar om att vara i det någon annan gör.” Susanne funderar 
på om hur man kan arbeta fram ett material i folksång inom gymnasieskolan där 
dessa tre parametrarna finns med; att det är lekfullt, lite riskabelt, att det är något 
som re-orienterar en själv i hur man uppfattar världen. Där sångaren och musikern 
går in i musiken på ett sätt som är typiskt i gehörsmusiken, att man härmar.  
 

De är de viktigaste parametrarna för att hamna i flow på rätt nivå. Det måste 
vara olika grad av flow-parametrar för till exempel olika åldersgrupper, om 
det är i skolan eller utanför så det blir lagom utmanande och spännande. Så 
att inte temat ”folksång” endast blir att man ska sjunga en melodi för att det 
står i läroplanen utan att man får lära sig något nytt och att det faktiskt är lite 
spännande också. Att man fattar att det är en konstform. 
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Jag frågar om det inte är svårt att hitta en balans mellan det som är det personliga 
uttrycket och vad som är ”rätt” i uttrycket. Rosenberg berättar att det ibland är 
enkelt då en elev försöker göra något som den inte behärskar. Då kan hon hjälpa 
dem att hitta vägen dit. Andra gånger sjunger eleven så att det låter som en 
popballad och då kan det blir problem, förklarar hon vidare. ”Eleven kanske vill 
sjunga på det sättet och varför ska någon ändra på det?” ifrågasätter hon och 
påpekar att det är viktigt att vara uthållig som pedagog och berätta och visa på att 
”om du lägger till de här parametrarna och gör på det här sättet och om du lär dig 
den här tekniken eller de här uttryckssätten, då kommer det att bli rikare för dig än 
vad det är nu utifrån ett folksångsperspektiv.” Rosenberg menar att den här 
problematiken kan vara svår. ”Studenten kanske tycker att den redan kan det här, 
jag vill ha det så här. Men det låter inte folksång.”  

Undervisningsmetod i klassisk sång 
”Det där kan du nog få olika svar beroende på vem du frågar”, svarar Rosenkull på 
min fråga om hur man undervisar uppförandepraxis i klassisk sång. ”En del 
pedagoger talar om att de jobbar bak i ryggen eller klämmer ihop skinkorna, eller 
någon som bara öppnar och låter det komma.” Rosenkull finner det spännande hur 
man som pedagog kan ta upp och ner verktyg ur den där ”kunskapsburken” och se 
vilka olika beståndsdelar som får olika resultat. ”Jag upptäcker lite nya saker med 
mig själv och mina elever och studenter varje dag” berättar han, och kan komma på 
att ”just det här tror jag ändå blir förlösande för just den här eleven". Många gånger 
har han planerat övningar men idéerna kommer ofta i samma stund tack vare 
beprövad kunskap och lång erfarenhet. Han berättar att det är väldigt olika vad 
elever och studenter kommer med för referenser så det kan vara svårt att veta vilken 
person pedagogen har framför sig och hur pass öppen eleven är till sinnet. För den 
eleven som aldrig sett en notbild, endast lärt sig sånger gehörsmässigt och bara 
lyssnat på pop kan det ta relativt lång tid att få dem medvetna om vad de faktiskt 
gör, menar Rosenkull. Om däremot en elev sjungit mycket i kör så finns det 
förmodligen ett annat sätt att lyssna och är antagligen mer van att sjunga mer exakt 
efter notbilden. Rosenkull anser att ska man jobba långsiktigt, så behöver sångaren 
lära sig förstå en notbild. ”Det finns något som händer med mig när jag också får se 
språket. Vi lär oss på olika sätt, de som inte sett en notbild kanske är lat eller inte 
förstått vilken nyckel det kan vara. Man stärker både gehöret och kunskapen om 
musik”.  
 
När en pedagog undervisar ungdomar handlar det mycket att ingjuta mod och gå 
förbi den där lilla ”skämströskeln”, anser Rosenkull. Ofta tycker eleverna att de 
låter ”pipigt” och fult, eller är ovan att ibland använda ett äldre språkbruk som 
förekommer i äldre klassisk musik. ”Det handlar om att bli bekväm med flera sidor 
hos sig själv.” menar han och berättar att ungdomar väldigt ofta inte känner igen sig 
själva eller sin röst när de börjar öva klassisk sång. Rosenkull uppmuntrar dem då 
genom att säga ”Nej, kanske inte så mycket av dig men det är ändå en del av dig 
som kanske kommer att bli en större del av dig”.  
 
Rosenkull brukar citera Susanne Osten8 som säger att ”Ibland handlar det om att ge 
folk det de inte visste att de ville ha” det vill säga att erbjuda något som någon utan 
förkunskap kan uppleva väldigt attraktivt. Vid väldigt ovana (obildade) sångare 
brukar han ibland använda sig av ett enklare, mer vardagligt språk såsom begreppen 
”ljus” och ”mörk” ton, ”sjung ljusare upp till flickrösten” för att få sångrösten att 
 
8 Susanne Osten; född 1944, svensk dramatiker, regissör, författare samt tidigare teaterchef och 
professor i regi på DI. (www.kulturhusetstadsteatern.se, 160109) 
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sjunga i högt respektive lågt läge. Rosenkull berättar; ”Någon sa att; – Jaha, får man 
sjunga där uppe?, och anser att det handlar väldigt mycket att som pedagog förstå 
hur eleverna förstår och tänker”.  
 
Rosenkull upplever att det är svårare med sångelever som har problem med rytmen 
än att hitta rätt ton och han använder mycket rytmik i undervisningen, som att 
eleven få gå runt i rummet. Han kan till exempel klappa pulsen på elevens axel. 
Ibland ökar eleven farten när denne går runt i rummet utan att det finns någon 
koppling till pulsen. Kroppen blir då skild från den rytmiska upplevelsen. 
Rosenkull har träffat på elever som sätter igång fötterna och så gör rösten något 
annat och menar att vi har olika lätt för olika saker. ”Musiker, till exempel, kan inte 
alltid dansa. Man har eller inte har och är olika snabba i utveckling också. En elev 
förväxlade slag i takten med sekunder till exempel”. Rosenkull fortsätter;  
 

Jag jobbar mycket med att blanda sättet på instruktionerna, verbalt, visuellt, auditivt 
och kinestetiskt. Jag kan be dem att under puls att ta en penna i handen, titta på 
pennan och knacka mjukt i pianot, så de både ser, hör och känner rörelsen i 
kroppen. Det är också viktigt att vi inte använder orden falskt och orent, utan 
snarare ”du är inte riktigt mitt i tonen”, eller ”du kommer inte riktigt bort till den där 
tonhöjden.  
 

Rosenkull anser att det kan vara väldigt stigmatiserande för en sångare om någon 
påpekar att denne sjunger falskt och menar att det är viktigt att börja väcka 
lyssnandet på ett positivt sätt. Han spelar upp en talscen; ”Jag kan inte hålla ton”! 
”Hörde du vad som hände där?” ”Jag kom lite snett va?”, och menar att det är då 
man märker att de börjar lyssna och reflektera. Rosenkull anser att det är viktigt att 
kunna skilja på person och instrumentet för att inte eleven ska bli osäker och 
exemplifierar; ”Nu är inte instrumentet vaket! Eller; nu behöver vi träna de och de 
musklerna.” Det har inget med att personen är dålig, förklarar han och menar att 
detta är en svårighet för sångare att instrumentet är inuti kroppen, att sångaren både 
är och spelar sitt instrument. Därför kan det vara jätteskönt att sära på person och 
instrument menar han. Rosenkull förevisar en situation; ”nu är det för att dina 
stämband inte lärt sig att sjunga på ett slankare sätt, det ska vi lära dem..."  
 
Rosenkull talar ofta om angelägenhetsgrad i energin i sången och använder sig av 
en skala på ett till tio (1-10) eftersom det bli lättare för eleverna att förstå och 
resultatet blir tydligare. Samma sak när det är olika volym eller dynamik. 
”Angelägenhetsgrad 3 och volym 7 [...] det blir mycket högre densitet i 
sången.” Något annat som Rosenkull pratar mycket om med sångelever på alla 
nivåer är begreppen preparera, agera och att sen reflektera som han kallar en slags 
trestegsraket. Först förbereder sångaren med andningen. Sedan försöker sångaren 
tänka tonen denne ska ta inom sig och agerar, det vill säga, tar tonen. Därefter 
kommer reflektion. 

 
Rosenkull jobbar mycket med olika sinnen och försöker variera det under lektionen 
och ger glada tillrop eller direktiv under elevens sång. ”Om jag vill att de ska ha en 
tätare ton kanske jag förebildar klangen genom att ropa något direktiv i den klang 
som gäller; – lite mer gråt i tonen!”, (han förevisar; "Ja" med gråt i rösten, "och så 
tar vi nästa ton") ”Det är ju också ett sätt att visa före”. Något pedagoger kan 
glömma bort ibland, anser Rosenkull, är hur de spelar piano vilket ger olika slags 
energi. Han påpekar att det är lätt att sjunga med vissa pianister de gånger då 
pianisten spelar musikantiskt och andas med sångaren. Det finns pianister som styr 
eller följer en sångare, berättar han. 
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”Bryter man ner det där skulle det kunna bli en doktorsavhandling i sig, hur jag 
visar före och exemplifierar. Det gör jag egentligen bara genom att vara den 
personen jag är i rummet. Hur står jag själv, vad säger jag med mitt kroppsspråk!” 
utbrister Rosenkull och berättar att uppmuntran, glada tillrop, utmaningar och 
aktiva verb under elevens sång kan vara ett bra sätt att instruera. Pedagogen lockar 
och lirkar. Det kan vara svårt för en manlig pedagog att förevisa exakt i rätt tonhöjd 
och register för en kvinnlig till exempel, och vice versa. Då är det viktigt att försöka 
förevisa vilken funktion pedagogen är ute efter snarare än exakta formen. Att 
förebilda under tiden eleven sjunger med att gnälla som en hundvalp kan till 
exempel resultera i att eleven vidgar larynx och lyfter mjuka gommen som om 
denna skulle göra detsamma, fast under sång. ”och så ropar man till om man vill att 
de ska hålla instrumentet öppet. –Ja! men det var ju kul, är det sant?! (Han 
exemplifierar alla slags tillrop) Det sättet kan vara väldigt viktigt.” Rosenkull 
funderar på vad den slags instruktionen kan kallas för men hade inget begrepp för 
det. Vi hittade tillsammans på ”coaching on the go". 
 
Rosenkull använder sig mycket av metaforer när instruktioner ska ges verbalt och 
menar att det inte riktigt går att säga ”Nu ska du sträcka stämbanden.” utan 
instruktionen blir ”Kan du sjunga som om din bror gått bort i kriget...du går till 
madonnan i kyrkan och ber...” 

Undervisningsmetod i Rocksång 
Till skillnad mot vad som framgick av resultatet av intervjun med Rosenkull 
uttrycker Zangger Borch att han inte använder sig så ofta av metaforer. Dock menar 
han att vissa instruktioner är trots allt svårare att förklara utan metaforer, som till 
exempel ”öppna i halsen” vilket betyder att eleven behöver vidga larynx. Zangger 
Borch använder mentala föreställningar eller metaforer mer som ett interpretatoriskt 
verktyg, och då för de elever som redan har en viss teknisk kunnighet och återger 
ett fiktivt direktiv; ”Nu tänker du för mycket. Berätta en historia!” Zangger Borch 
anser att pedagoger bör använda ord som är endast relevanta för eleven och inte 
använda ord och begrepp som bara tillhör en liten del av redan sångtekniskt 
intresserade. I och med att Zangger Borch dessutom undervisar sångare under 
relativt korta perioder ofta inför något särskilt så är det viktigt att ta vara på tiden 
mest effektivt.  Då behöver han som pedagog använda så lite benämningar som 
möjligt, till exempel sådana som ”mixregistret” och tala om det som om det vore ett 
eget register. Sådant kan skapa förvirring hos eleven och tar tid i anspråk att 
förklara. Dock kan det finnas behov av att tala om att eleven inte ska sjunga i falsett 
med maximal volym, menar Zangger Borch men ifrågasätter trots detta behovet för 
att använda begrepp såsom mixröst. Om det i så fall behövs en förklaring på vilket 
slags mix som menas? Det finns väldigt många varianter på begrepp varnar han, 
och att risken finns att man som pedagog uppfinner ord som inte stämmer med 
pedagogers och sångares tolkning och användande av begrepp i stort. Zangger 
Borch menar att det är säkrare som pedagog att hålla sig till det som är vedertagna 
begrepp, till exempel bröstregister, eller helt enkelt den röst man pratar med, 
falsett, och mer eller mindre volym. Det är riskabelt att använda begrepp som curb 
eller neutral, edge, croon, cry, sob och så vidare.9 
 

 
9 Curb, neutral, edge, croon, cry, sob; benämningar på röstkvaliteer uppfunna av Jo Estill, 1921-
2010 amerikansk sångpedagog som utvecklade en sångmetodik under benämningen ”Estill Voice 
Craft”. Många andra pedagoger har vidareutvecklat begreppen eller omtolkat dem t ex. Cathrine 
Sadoline (2000) 
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Vissa benämningar har satt sig på rösthimlens terminologi och de måste man ta 
med, säger Zangger Borch. Ett sådant begrepp är till exempel belt där det finns 
pedagoger och metodiker som vill bryta ner begreppet i ännu mindre och 
detaljerade delar. Zangger Borch kan upplysa eleven när de sjunger i belt och kan 
ha en övning för det, men använder generellt inte begreppet i realtid. På samma 
tillvägagångssätt jobbar han med begreppet twang. Twang färgar tonen på ett visst 
sätt och har vetenskapligt forskats på, berättar han och menar att många nya 
begrepp kan bli förvirrande för eleven att ta till sig. ”Så länge orden inte blivit en 
del av hela röst-communityvärlden då tycker jag inte de ska med.” Zangger Borch 
syftar på fonetiker, logopeder, sångare och sångpedagoger och förklarar att om 
pedagogen använder för okända eller tolkningsbara begrepp exkluderas många 
sångare. Med andra ord är det inte relevant att prata det språket om pedagogen först 
måste initiera sina elever i begreppen vilket snarare kan blir en barriär för inlärning, 
anser han och använder själv uttryck som ”din normala röst” när det handlar om 
bröstregister eller modalregister (min anm.) och ”sjung jättesvagt däruppe” när 
eleverna ska upp i falsett.  
 
Vad som utmärker en rockig sång eller sångare såsom Jon Bon Jovi med låten 
”Livin on a prayer”10 är att den, för det första, är placerad i så högt tonläge att han 
knappt kan klara det, beskriver Zangger Borch. ”Hela grejen med popvärlden är att 
vara unik:” De musikaliska idealen i rock är hög energi, högt subglottiskt tryck, dist 
och det kan förekomma vibraton men det behöver inte vara så. Han förklarar att 
första formanten11 är högre i rock och pop. Käköppningen är också speciell i 
rocksång. Sångarna öppnar munnen för att komma upp i registret. Zangger Borch 
drar jämförelser och paralleller med soulen som har sina egna parametrar, wail till 
exempel och att man ligger kvar på slutnasalerna tydligare i en fras. Det sjungs med 
stora vibraton och har lägre subglottiskt tryck än i rocksång. En signifikativ 
tonbildning eller sound i soul är att tredje formanten sänks vilket kan åstadkommas 
med tungspetsen, förklarar han, och menar att struphuvudet sänks och tungspetsen 
pekar bakåt. (Zangger Borch förevisar hur tonen åker liksom in i munnen och blir 
ett annat vokalljud)  
 
Om en elev vill lära sig utsmyckningarna dist och growl får man inte vara för rädd 
säger Zangger Borch. ”I growl ska det kännas upptill bak. Ljudet hittar man om 
genom att leka hund som skäller. Det är viktigt att våga göra det ljudet. När det 
gäller dist ska strukturerna ovanför ihop utan att stämbanden följer med.” För en 
sångare som inte är van kan strukturerna ligga långt inbäddade i larynxtuben och 
måste klämmas ihop rejält för att höras. Då dras ofta stämbanden med inåt och blir 
påverkade negativt vilket gör sångaren hes. Det kan till och med smärta i halsen 
efteråt. En person som ofta använt dist och growl har de lösare strukturerna, eller 
fickbanden som de också kallas, blivit större och ”fladdrigare”. Det blir med andra 
ord lättare med tiden, berättar han. Dessa växer till sig och blir grövre om man 
pressar ihop dem ofta. I klassisk sång är det tvärtom där sångaren vidgar larynx och 
fickbanden sitter inbäddade långt in. Det är ingen skada för stämbanden om man 
gör rätt, tröstar Zangger Borch, men varnar för att det inte är samma sak som att 
harkla sig.  
 
Knarr-effekter som används främst i soul (men även i rock) kan övas upp genom 
det så kallade V8-growlet (Zangger Borch eget uttryck). Det går helt enkelt ut på att 
 
10 Jon Bon Jovi; amerikansk sångare, gitarrist, låtskrivare och skådespelare. Skrev ”Livin on a 
prayer” från deras tredje album Slippery When Wet 1986.  
11 Första formanten; vokalen I; http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/svi.htm (151126) 
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försöka låta som en gammal V8. Zangger Borch beskriver att det är kannbrosken 
som knackar mot varandra och ger exempel på Louis Armstrong12 som ofta sjöng 
på det viset. ”När det gäller de här ljuden” berättar han, ”brukar jag använda mig av 
ord som härleder till något, inte blomsterspråk eller metaforer men ändå  
primal-soundsbeskrivningar.”                                                                             

 

 
12 Louis Armstrong, även kallad ”Satchmo”, 1901-1971, amerikansk jazzsångare och trumpetare. 
Känd bland annat för sin sångröst och improvisationsförmåga. 
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Kapitel 6 Analys och syntes  

Vad som hittills framkommit av presenterade resultat analyseras i tre steg. Först 
kommer en kort inledande beskrivning av vad som framkommit av intervjuerna. 
Därefter fortsätter en analys av hur det kan förstås genom sångbyrå-verktyget. Till 
sist kommer en syntes av studien som redovisas i form av tabeller.  

Inledning  
Vid första frågeställningen om vad som är genrespecifik uppförandepraxis 
förklarade informanterna det specifika i tonbildningen. Pedagogerna anser att det är 
en av de större utmärkande dragen i respektive genre. Därefter går prioriteringarna i 
parametrar isär. Texten och textbehandlingen styr sångsättet i folksång med de 
speciella ansatserna, så kallade upphämtningar medan mjuka ansatser, sjunga på 
vokaler i legato är signifikativt i klassisk sång. I rocksång kan förutsättningarna för 
att vi ska uppfatta genren sammanfattas med att hög energi, högt subglottiskt tryck 
och distorsion. Det är möjligt att förstå det hittills presenterade resultatet genom 
den sociokulturella sångbyrå som kom fram i intervjun med Rosenberg. Med hjälp 
av den kan det vara tydligare att se skillnader i uppförandepraxis mellan genrerna.  

Sociokulturell sångbyrå 
Modellen med byrålådan som Rosenberg (2016) (fig. 2; se sid 26,35) skapat kan 
förklara hur genrerna i sig själva är uppbyggda och hur de olika parametrarna 
hänger ihop. Innehållet i byrån har vuxit fram och utvecklats social och kulturellt 
varför jag väljer att kalla den sociokulturell sångbyrå. Utifrån byråmodellen går det 
att konstatera att andningsapparaten och förankringsmuskulaturen ligger i en nedre 
låda och gott gehör med tillhörande förmåga att pricka toner ligger i en annan. Det 
är i nästa nivå, i mellanlådorna som genrerna skiljer sig. I folksång skulle det kunna 
vara på vilket sätt luftdisponeringen görs och hur det subglottiska trycket används. 
Röstkvalitén ligger i en av de mellersta lådorna som talar om på vilket sätt man får 
fram just den specifika klangen. Här ligger även metriken, på vilket sätt sångaren 
eller melodin förhåller sig till en särskild puls eller tempo, eller som är signifikativt 
för folksången, hur melodin förhåller sig rytmiken i texten. Däremot hur mycket 
man trycker till, eller sjunger på en viss konsonant kommer förmodligen hamna i 
ett mer personligt uttryck i den översta lådraden, nivå tre. Där ligger även drillarna 
och dragningarna, den så kallade folkliga dynamiken som är de som man som 
lyssnare först lägger märke till. Dessa kan dock göras under förutsättning att 
lådorna i nivå ett och två är genomarbetade om avsikt finns att få en djupare 
förankring och förståelse för genren. 
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Översätts byrå-principsmodellen till klassisk sång torde lådorna på mellannivå 
innehålla bland annat tonbildning, egalisering av rösten och frasering. Dessa är 
beroende av en god andningsteknik och förankringskontroll där grundpelarna ligger 
i nedre nivån. Det specifika för klassisk sång får sångaren arbeta med under lång tid 
i mellannivån. I de översta lådorna finns ornamentikkonsten från 1700-talet, de 
olika slags rösttyper med dess specifika kvalitéer och uttryck inom operan som 
exempel. Dessa står i förhållande till hur sångaren arbetat i mellannivån och vilka 
riktningar inom genren som tagits där.  Från ett rocksångsperspektiv innehåller 
lådorna i mitten belting och hög energi för att få den speciella röstkvalitén. Däri 
ligger så klart också det höga subglottiska trycket. Dessa är beroende av den 
nedersta nivån. På mellannivån finns också förhållandet till rytmiken och tajmingen 
som är det specifika för genren. I de översta lådorna ligger det som vi lyssnare först 
observerar. Där finns dist, growl och andra excentriska uttryck som kräver ett 
ordentligt grundarbete i tidigare skede. Det personliga uttrycket verkar finnas i alla 
lådor i rocksång men att det utmärker sig som starkast i de översta.  

Att separera a) tonbildning b) genredialekt c) prosodi 
Till min fråga om det går att skilja på a) tonbildning, b) genredialekt, c) prosodi i en 
genre svarade samtliga informanter att det nästan är omöjligt. Pedagogerna menar 
att dessa komponenter bildar tillsammans den genren vi hör. Tar vi bort den 
specifika tonbildningen försvinner det typiska ljudet, klangen eller soundet som 
förknippas med en genre även om genredialekten och prosodin finns kvar. Sången 
kan då upplevas ”tunn” eller grund. Avlägsnas genredialekten kan det till och med 
låta konstigt, liksom en sångare med sin specifika klang eller sound är malplacerad 
i en annan genre. Försvinner prosodin och textbearbetningen (och om man även 
räknar att scatsång eller en trallsång också är en slags prosodi) blir det ingen rytm i 
melodin . Då kan sången upplevas diffus, icke-rytmisk och otajt . 

Undervisning i specifik genre 
I analys hur pedagogerna undervisar genredialekter och genrespecifik 
uppförandepraxis har dessa tre något olika utgångslägen och prioriteringar. För att 
göra det hela än mer tydligt skiljer jag på de mer allmänna pedagogiska verktygen 
från med vilka kulturella verktyg de undervisar i sin specifika genre. Jag försöker 
dessutom undvika att markera vilka genrespecifika parametrar informanterna anser 
viktiga för en sångare. Det verkar som att nivå två i byrån härbärgerar en slags 
genrekompetens vilken är svårast att verbalisera i förhållande till grundkunskaper 
och specifika uttryck. Sångelever har oftast redan internaliserat genren inom olika 

Fig. 2. 
Byråmodell. 
Används med 
tillstånd av 
författaren 
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verksamhetssystem långt innan pedagogen kommer in i bilden. Detta sker genom 
förebilder och andra sammanhang där förtrogenhetskunskap appropierats. När en 
sångelev från ett annat verksamhetssystem, musiksocial kontext vill närma sig en, 
för denne, ny genre krävs flera komponenter. Pedagogen behöver ha en relativt djup 
förståelse och insikt i genrens historia och uttryckssätt. Därtill behöver pedagogen 
vara förtrogen med de verktyg, det vill säga fysiska och språkliga verktyg för att för 
att verktygen ska kunna fungera som medierande, vara vägledande för eleven. Här 
använder sig Rosenkull, pedagog i klassisk genre, bland annat av många metaforer 
och kinestetiska verktyg som kulturella redskap. Rosenkull uppfattar det lättare att 
få fram instruktionerna på så sätt och undviker då att det kan upplevas komplicerat 
och skapa spänningar för eleven genom att använda för många fysiologiska termer. 
Zangger Borch, pedagog i rocksång däremot, undviker gärna metaforer av 
”blomsterkaraktär” men beskriver med enkla vardagliga och för eleven relevanta 
ord hur eleven bör göra. Rosenberg som undervisar i folksång, använder gärna 
visuella redskap såsom att teckna instruktionen bland andra metoder.  

 

Alla tre informanter förebildar ofta. Fördelen med detta är att eleven relativt fort 
kan greppa vad som krävs medan nackdelen är att förståelsen för och insikten i vad 
som egentligen sker fysiologiskt kan gå förlorad. Konsekvensen av det kan vara att 
det kan vara svårt för eleven att återskapa handlingarna på egen hand. Det är först 
när handlingarna blir operationer, när kunskapen automatiserats, som sångaren 
behärskar genren mer självständigt. Pedagogen behöver vidare exponera eleven för 
de verksamhetssystem eller kulturella praktiker där genren har sin naturliga 
hemvist. Det kan ske genom att pedagogen genom sin personlighet och egen 
musikaliska kompetens influerar och inspirerar eleven att ta in, appropieras genren. 
Det kan ske bland annat genom att musicera med andra eller lyssna på genretrogna 
sångare och musiker till exempel i konsertmiljö. På så sätt finner vi eleven inom 
närmsta utvecklingszon (ZPD) (Vygotskij, 1978 i Säljö, 2014, s.120) där 
pedagogen handleder till en början med tydlighet för att eleven allt eftersom kan 
operera på egen hand. Rosenberg talar om att hjälpa sångaren hitta ett flow i 
musicerandet och Rosenkull försöker få eleven att känna sig bekväm med sig själv, 
sin röst och sin kropp. Zangger Borch värnar om att sångaren ska hitta sin 
personlighet och sitt personliga uttryck.      

En karta över det genrespecifika i tabellform  
Utifrån vad som framkommit av analysen av intervjuerna samt tidigare forskning;  
(Bunch, 2000; Chapman, 2012; Elliot, 2006; Goffman, 1974, 1981; Gunnarsson, 
2006; Hultberg, 2009; Larsson, 2010; Ludvigsson, 2009; Miller, 1997; ; Popeil, 
Sundberg & Tahlén, 2009; Rosenberg, 2014; Zangger Borch, 2008,2012; Zangger 
Borch & Sundberg, 2011) har jag sammanställt några av de omnämnda 
genrespecifika parametrarna i form av en tabell . Varje genre präglas av sin 
specifika kontext vilken inte är synlig i tabellen nedan. Vissa av de genretypiska 
uttryck som används i en stil kan inte alltid jämföras med samma parameter i en 
annan. Det framkommer inte heller vilka parametriska förhållanden det finns inom 
en genre och vilka förutsättningar som krävs för att kunna utföra dem. Det kan 
däremot Rosenbergs byråmetafor göra (Rosenberg, 2016, fig. 2; se sid 26,35) Detta 
är något jag återkommer till senare i kapitlet. Tabellen kan användas i instuderings- 
och undervisningssyfte som ett komplement till byrån (Ibid). Syftet med 
sammanställningen är att ringa in det vi kan höra och observera mer eller mindre 
omedelbart. Några av rutorna innehåller knapp information. Detta innebär att denna 
parameter är oviktig, irrelevant för den aktuella genren eller att information saknas 
vilket framkommer vid aktuell ruta. Parametrarna redovisas i bokstavsordning. 
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Genredialektala parametrar 
Genredialektala 
parametrar 

FOLKSÅNG KLASSISK SÅNG ROCKSÅNG 

ansats och avslut Upphämtningar och 
eventuellt en liten drill. 
Tonen tar slut när luften är 
slut. Man sätter musikalisk 
punkt efter avslut. 

Rakt på tonen med 
konsonanten i tonhöjd.  
Mjuka, kontrollerade ansatser. 
Inga glottisstötningar.  
Välvårdade konsonanter 

Rakt på tonen oftast med full 
kraft. Beror på energi. Kan 
innehålla t ex. knarr eller andra 
individuella val. 
Använder  ofta glottisstöt 
Individuellt val vid avslut 

egalisering och 
differentiering 

Ingen egalisering 
Tydlig skillnad mellan 
toner och ord 

Egalisering prioriteras 
Differentiering kan inträffa vid 
dramatiska och 
interpretatoriska tillfällen 

Individuellt val 

dynamik Följer röstens egen 
dynamik, starkare på högre 
toner, svagare på lägre. I 
övrigt relativt jämn styrka 

Följer notbild och 
interpretatorisk instruktion. 
Följsam till instrumentation 

Ofta hög volym med lägre 
volymmässiga partier för 
variation och för att bygga upp 
intensitet 

effekter irrelevant Information saknas Hörbara inandningar, ljudliga 
stötar, stönanden, knarr, mm. 

energi Hög i kulning Dramatiken i texten  och musik 
styr 

Använder mycket hög energi 

frasering Mejslar ut varje fras för sig 
och följer texten 

egaliserad                 
Legatosång förespråkas 

Individuellt val. Del av sound 

för- och efterslag Vanliga inslag Vid notation Information saknas 

improvisation Viktigt uttryckssätt Vid notation Vanligt förekommande 

intonation Variabel, 
kvartstonsintervall 

Rakt på tonen eller centrerad 
ton 

Individuellt val 

melismer Förekommer ofta Vid notation Individuellt val 

omfång Cirka en oktav med omfång 
runt talrösten 

Beror på sångare. 2-3 oktaver Beror på sångare. Höga toner 
premieras 

prosodi, språkmelodi Dialekter förespråkas som 
individuellt uttryck  

Förhåller sig till det språk som 
ska sjungas. Dock premieras 
vokaler. Konsonanterna är 
tydliga men korta 

Information saknas 

rytm, metrik Följer språkets metrik Följer notbild som inte alltid 
sammanfaller med språkets 
egen rytm 

Stor vikt vid att förhålla sig till 
rytmen i musiken. Texten kan 
användas percussivt 

tajming, sväng Tempo och puls skiftar med 
sångaren. Accentuerar 
prosodin om sväng ska 
fram 

Böljande, efter behag. 
Dirigent/ackompanjatör 
och/eller sångare driver framåt  

Stor betoning på att förhålla 
sig strikt till pulsen och 
rytmen.   

textbearbetning Texten styr. Sjunger på 
konsonanterna  

Textning tydlig, i regel korta 
konsonanter 

Använder konsonanterna 
rytmiskt. energihöjande 

utsmyckning Melismer, drillar, för- och 
efterslag 

Ornament i viss musik 
koloratur  

dist, growl,  

vibrato Vanligtvis rak ton men 
något vibrato kan 
förekomma naturligt 

Mycket vibrato. I regel som 
resultat av övertonsrikedom 
och subglottiskt tryck   

Beror på sångare men sker i så 
fall ofta pga. av sublottiskt 
högt tryck 

 

 

Informanterna hade svårt att tala om genredialekt eller uppförandepraxis utan att 
tala om tonbildning. Alla refererade till vilket ljud som kommer ut vilket i sin tur 
beror på vilken sångteknik man använder. Därför har jag gjort en tabell som pekar 
på några områden inom tekniskt utförande. Parametrarna redovisas i 
bokstavsordning. 
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Sångtekniska parametrar 
sångtekniska 
parametrar 

FOLKSÅNG KLASSISK SÅNG ROCKSÅNG 

andning och disponering av 
luft 

Andas in och sjunger på den 
luft man har. Tar i regel slut 
när frasen är slut 

Oftast relativt djup andning. 
Stor disposition av luftflöde 
och tryck under fras. Högre 
andning vid snabba passager 

Beroende på dynamik. Ofta 
hög andning. Högt 
subglottiskt tryck 

förankring/ 
stöd 

Grundläggande teknik Avancerad teknik med olika 
aktiviteter i muskulaturer 
beroende på tonhöjd, volym,  
början eller slut på frasen 
samt dynamik. 

Grundläggande till 
individuell avancerad teknik  

luftdisponering Fraslängd ofta anpassad 
efter luftåtgång 

Anpassas efter fraslängd. Individuellt val 

nasalitet/twang Individuellt I regel inte Med fördel, individuellt val 

register-bearbetning Sångaren sjunger med den 
röst den har. Enkelhet 
förespråkas  

Egaliserad röst med 
blandregister. Kvinnor drar 
ner huvudklangen och 
använder mixröst. 
Registerförändring ska inte 
märkas  

Modalröst, Forcerad belt 
funktion i högt läge. Ibland 
kan falsett hos män 
förekomma, då ofta i 
twangfunktion 

röstkvalité/ 
klang 
/tonbildning 

Talnära, klangen ligger 
långt fram i munnen 

Övertonsrik, covering, 
egaliserad 

Den personliga rösten 

struphuvudets läge Neutralt, högt vid kulning Lågt Högt i beltfunktion, följer 
tonläget 

subglottiskt tryck Högt särskilt vid kulning  Generellt ja, men som styrs 
av förankringen. 
Muskulaturen ger inte efter 
för subglottiskt tryck  

Mycket högt subglottiskt 
tryck 

 

I musikaliska verksamhetssystem kan det finnas ytterligare parametrar vid sidan av 
genredialekt och sångteknisk. Jag har försökt kategorisera några av dem i tabellen 
nedan. Parametrarna redovisas i bokstavsordning. 

Inlärning och utförande, övriga parametrar 
Inlärning och utförande, övriga 
parametrar 

FOLKSÅNG KLASSISK SÅNG ROCKSÅNG 

instuderings-teknik Traditionellt sätt på gehör. 
Notation eller gehör anses 
mer som ett skelett att 
smycka ut efter behag 

Noggrann instudering av 
notbild 

Individuellt val och efter 
förutsättningar. Ofta på 
gehör 

förhållande till kompositör Fri tolkning Noggrann instudering. 
Trogen tidsepok, musikalisk 
uppförandepraxis och 
kompositörens avsikter 

Individuellt val alternativt 
låtskrivarens önskan 

melodi i förhållande till 
harmonik/ackompanjemanget 

Ingen vid sång à capella. 
Alt. alla musiker 
hierarkiskt likvärdiga 

Melodi är en del av musiken. 
Ackompanjemanget har en 
kommenterande eller en 
dementerande roll 

Information saknas 

notbunden Ett förhållande till noterna 
som fungerar mer som ett 
melodiskelett 

Ja, om inget annat står annat i 
notationen 

Individuellt val 

personligt uttryck Personlighet premieras 
dock inom ramen för den 
vokala traditionen 

Musikens eget uttryck står i 
fokus. Personligheten får 
komma i andra rummet 

Personlighet är A & O i 
rocksång 

 
Tabellerna ger en förenklad men tydlig bild på vad som skiljer genrer åt inom 
samma parameter. Det kan på så sätt bli ett kulturellt redskap för vad som kan 
behövas beaktas i närmandet av en specifik genre. Dock visar den inte helt rättvist 
vad som utmärker genrernas exklusivitet. Rosenbergs sångbyrå (2016) (fig.2; se 26, 
35) kan då fungera som ett utmärkt komplement i tolkningen av en enskild genres 
uppbyggnad.  
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Kapitel 7 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att identifiera vad som är de genrespecifika dragen i 
folk-, klassisk- och rocksång. Undersökningen bestod också i att ta reda på hur 
sångpedagoger och forskare beskriver det specifika, dessutom hur tre 
sångpedagoger, representanter för respektive genre, beskriver hur de undervisar 
genrespecifikt. Studiens syfte är således uppfyllt.  
 
I detta kapitel tar jag först upp och problematiserar förtroendekunskap av 
musikaliska konventioner i ett verksamhetssystem som en förutsättning till lärande.  
Jag tar upp beståndsdelarna tonbildning, genredialekt och prosodi och deras 
nödvändighet för genren. Därefter diskuterar jag lånad erfarenhet ur ett 
sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Jag presenterar och diskuterar pedagogernas 
metoder och deras användande av metaforer och därefter metoddiskussion samt 
vidare forskning och behovet av en mer grundläggande kartläggning av genrernas 
uppbyggnad vilket presenteras utifrån Rosenbergs byråmodell (2016). Till sist 
kommer en epilog. 

Förtroendekunskap, verksamhetssystem och musikaliska 
konventioner 
Musik är alltid en del av det sammanhang och kultur där musikgenren vuxit fram. 
Sociala praktiker av det slag där det bildats en gemensam praxis, en slags 
musikalisk diskurs eller uttryck (Leontiev, 1981 i Säljö, 2014). Samtidigt verkar det 
finnas en ”nu-kunskap”, en slags trend i hur en sångare bör uttrycka sig för att vara 
genretrogen i ett verksamhetssystem. Ju mer ”rätt” någon sjunger, desto mer äger 
denne förtrogenhetskunskap i det genrepecifika (jfr. Polanyi, 1967: tacit dimension 
of knowledge). Det är liksom luften vi andas. Hur kan vi på ett rättvist sätt beskriva 
hur det doftar en vårdag i skogen eller osar på ett saneringsverk. Vi kan bara 
försöka beskriva det för en som aldrig satt sin fot där och som kommer tolka våra 
ord och bilda sig en uppfattning. Men vi delar egentligen inte upplevelsen. Någon 
som däremot varit där förstår ofta precis mina vaga antydningar och associationer 
när dessa nämns. Det är kanske därför vi är så beroende av andra beskrivningar av 
våra upplevelser än bara fysiska förnimmelser. Det kanske bara är med det 
metaforiska språket vi kan kommunicera och dela förtroendekunskap som Larsson 
(2010) beskriver.  
 
Enligt Hultberg (2009) internaliseras musikalisk kunskap via flera komponenter. 
Hon talar om vikten av den yttre inramningen av lärandet samt elevens eller 
medmusikantens förutsättningar, förväntningar och strategier utöver den kulturella 
verktygslåda som pedagogerna eller sångaren har tillhanda (Hultberg, 2009, s.56). 
Musiker kan inom samma verksamhetssystem läsa av varandra genom att de är 
förtrogna med musikaliska konventioner. Dock torde ju förtrogenhetskunskapen 
hos individer inom ett verksamhetssystem vara individuella skillnader. Människor 
är olika mottagliga för att uppfatta och utveckla förtrogenheten med musikaliska 
konventioner. Vissa människor tycks bara ”ha det” medan andra har en 
medvetenhet men får kämpa om att ”greppa det”. Ytterligare människor 
uppmärksammar inte skillnaderna eller har en annan uppfattning om vad 
konventionerna är. Ett musikaliskt verksamhetssystem kan inte direkt jämföras med 
ett annat vilket jag nämnde i sammanfattningen. Förstått genom den sociokulturella 
teorin och genom vad Goffman benämner som ”framing” (1974,1981) har 
rockmusiken en helt annan social inramning än den klassiska musiken (Säljö, 2014, 
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s. 129). Att medvetandegöra vad som kan vara viktigt i en genre kanske är 
obetydligt i en annan vilket går att uttyda ur tabellerna. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det verkar enklare att identifiera det genrespecifika i översta lådraden där 
de tydliga utsmyckningarna ligger. Det är lättare att ”ta på” och kortsiktigt arbeta 
med.  

Om att separera a) tonbildning b) genredialekt c) prosodi 
Resultatet visade att informanterna var mycket tveksamma till att skilja på dessa 
byggstenar. Det verkar också vara en icke-fråga i tidigare forskning. Jag vill nog 
hävda att vi kan plocka ur delar ur komponenterna men att upplevelsen av genren 
kan bli ny eller annorlunda. Ska vi hårdra det kan texten lyftas ur sammanhanget i 
klassisk sång. Jag vågar påstå att tonbildningen kan plockas ur komponenterna i 
folkmusik och genredialekten i rock. Spekulerar jag vidare vore det spännande att 
se hur mycket vi förstår att det är en romanssång om den sjungs med annan 
tonbildning än den klassiska? Om det går att höra att det är en folkmelodi som 
sjungs med klassisk genredialekt eller med rockens speciella uppförandepraxis. 
Korsningarna mellan beståndsdelarna kan prövas i det oändliga. Anledningen till 
detta är experimentlusta och en obstinat vilja att rucka på konventionerna. Dock 
saknas det ingångar i det resonemanget som jag först inte tänkte på. Melodin är ofta 
förankrad i ett musikaliskt tonspråk som är kopplat till en viss historisk tid och 
genre (Ellliot, 2006, s.127).  
 
Texten, språket, handlingen och den textliga behandlingen är även den kopplad till 
viss musikalisk kontext (Gunnarsson, 2006 i Ludvigsson, 2009). Harmoniken och 
instrumentationen, om sådan finns, är direkt ett resultat av en kompositörs eller 
låtskrivares kulturella musikaliska kontext. Likaså har arrangemangen och 
instrumentalisternas uttryck en genrespecifik hemvist (Blokhus & Molde, 2004, 
s.409; Nordström, 1989, s.311). Trots ovanstående resonemang vill jag dock hävda 
att man kan höra vilken genre det är utan att vara extremt genretrogen i utförandet. 
Man kan förstå att man hör att det är folklig sång utan ord, likaså att det är en aria 
eller sång ur den klassiska genren i en vokalis. I många av dessa sånger finns 
element av ordlösa melodier och improvisation av typiska genrespecifika slag. 
Samtidigt används texten, orden som urskiljningsverktyg och som en slags 
förtydligande effekt av det genrespecifika vid sidan av ordens innehåll. I folksången 
sjunger man även på konsonanterna, leker med de tonande ljuden som bildas av de 
nasala bokstäverna m, n och ng. I genrer som i rock och folksång används orden 
som ett rytminstrument, som ett ackompanjemang som driver sången framåt.  
   
Det finns en spänning i att utföra en sång genretroget och samtidigt använda ett 
personligt uttryck. Hur mycket av sin egen personlighet, tidigare appropierad 
kunskap, tycke och smak är lämpligt i förhållande till de givna konventionerna? 
Om parametrarna i tabellerna blandas som en kortlek, vad blir det då? ”Ju fler 
kockar, desto sämre soppa?” Eller kanske en ny spännande kulinarisk rätt? 
Förmodligen behövs väl vägda mått av alla ingredienser eller parametrar för att det 
ska låta både genretroget, personligt och spännande. 

Lånad erfarenhet 
När en elev kommer förutsättningslöst till en pedagogs undervisningsrum är det 
personliga mötet viktigt. Som Rosenkull påpekade förebildar pedagogen genom sin 
personlighet, sitt uttryck och förmodligen även i undervisningsmiljön. Eleven kan 
få tillgång till pedagogens och kompositören -, låtskrivarens erfarenheter – låna 
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dem, som Vygotskij talade om, – genom att lyssna på instruktioner, inspelningar   
et cetera vilket Hultberg beskriver (Vygotskij, 1995/1930 i Hultberg, 2009, s 52). 
Redan i initialt skede finns en outtalad kunskap som byggs upp intrapsykologiskt 
när eleven deltar direkt eller indirekt. Med andra ord, när vi delar en upplevelse 
med andra, interpsykologiskt, fortsätter upplevelsen som en process inuti, 
intrapsykologiskt (Vygotskij 1981 i Säljö, 2014, s. 105).  

Pedagogernas metoder och användandet av metaforer 
Som framgick av resultatet använder alla tre pedagoger metaforer men på lite olika 
sätt. För att förenkla och differentiera dem från varandra talar Rosenberg om hur 
det kan kännas fysiskt i kroppen och använder en del kroppsliga begrepp. 
Rosenkull målar upp bilder, dofter och situationer som gör att eleven ska ställa in 
instrumentet efter en känsla och Zangger Borch använder substantiva metaforer 
som hjälper eleven att låta som till exempel en hund som skäller. Precis som 
Larsson (2012) beskriver så använder pedagogerna metaforer på olika sätt i 
respektive genre. Kanske har det att göra med att målet med uttrycken i de 
genrespecifika kan skiljas åt. Målet i folksång kan tolkas som att det är ett högst 
personligt uttryck i enkel och historisk dräkt. I klassisk sång verkar målet vara att 
gestalta ett skeende som överensstämmer med kompositörens (och poetens) avsikt. 
Rocksångens och rockmusikens mål är alltid personliga efter sångarens önskemål 
men kan också ha en mer påträngande, provocerande och upprorisk roll i samhället 
(Blokhus & Molde, 2007, s. 345).   

 
Går det då att överhuvudtaget ha en gemensam begreppsuppfattning om hur man 
gör i vokal musikalisk uppförandepraxis? Låt säga att en sångare hör andra 
musicera och gör det begripligt för sig själv (Vygotskij, 1981). Sångare formulerar 
sig sedan antingen genom ljud, verbalt eller kanske både och. Men vägen 
däremellan blir ju silat av ens egen personlighet, tycke och smak. Det kan således 
inte bli exakt lika, eftersom vi är unika. Som pedagog är det ett måste att använda 
medierande verktyg såsom att kunna förevisa och förebilda för en elev med, till 
exempel, vilken teknik, tonläge och energi som kan användas. Metoderna på de sätt 
som används kan delas upp som fysiska, psykologiska och materiella. Tolkningen 
av begreppen som används torde dock bli ungefärliga. Hur tolkar pedagoger olika 
begrepp? Vi lämnar de vanliga röstlägen som är vedertagna, sopran, alt, tenor och 
bas, och talar mer om vilka funktioner som behövs för en särskild röstkvalité, vilket 
problematiserades av Zangger Borch. Någon kanske menar belt men kallar det 
något annat. Det är detsamma i klassiska (och musikal-) världen då pedagoger 
använder sig av begreppet mixröst som kan tolkas på olika sätt. En pedagog talar 
om huvudklang medan en annan använder ordet falsett. Det finns många 
underrubriker inom varje begrepp som jag inte tar upp här.  
 

Metoddiskussion  
Denna undersökning begränsades till tre genrer och tre pedagogers uppfattning om 
genrespecifik uppförandepraxis och deras undervisningssätt inom respektive genre. 
Tillvägagångssättet för min undersökning har fungerat relativt bra. Det finns dock 
väldigt olika slags forskning inom folksång, klassisk sång och rocksång vilket 
gjorde att det var något svårt att göra en jämlik jämförelse genrerna emellan. 
Genrerna är i uppbyggnad, uttryck och mening väldigt olika vilket visade sig inte 
minst genom att jag kunde få olika slags svar på samma fråga av informanterna. 
Några hade mycket att säga och andra lite vid frågor om, till exempel, vissa 
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parametrar som gäller det genrespecifika. Det kan förstås bero på mina tidigare 
referenser och förförståelse som kan innebära att mina frågor inte var tillräckligt 
genrespecifikt riktade. Intressant vore att ha gjort observationer vid sånglektioner 
för att se på vilka sätt pedagogernas undervisning som helhet togs emot och 
uppfattades av eleverna. Samtidigt vore det intressant att se vilka metoder, uttryck, 
begrepp och beskrivningar som gjorde att eleverna förstod det genrespecifika och 
kunde utföra dessa.  

 

Begränsningen till just dessa tre genrer var till en början inte självklar då jag haft en 
önskan att kartlägga betydligt fler genrer. Under första hälften av arbetet fanns det 
fler färdigställda intervjuer inom andra genrer som inte fick plats i detta arbete. I 
och med den självkritiken vill jag mena att alla genrer är lika intressanta men på 
grund av uppsatsens begränsning valde jag genrer som jag uppfattar står relativt 
långt ifrån varandra inom västerländsk musikkultur. 

Vidare forskning 
Min avsikt med undersökningen var att hitta likheter och skillnader i tre olika 
genrer. Jag ville försöka se om det går att rucka på konventionerna genom att 
plocka bort självklara beståndsdelar. Som sångpedagog önskade jag mig sedan hitta 
verktyg att förmedla det genrespecifika när jag handleder sångelever i deras 
utbildning. Arbetet med denna uppsats har hjälpt mig se skillnader och likheter i de 
genrer som det handlat om. Jag har också fått andra genrer ”på köpet” då jag 
försökt nå ytterligheterna inom vår tids genrebegrepp. Jag kan tydligare se 
uppbyggnaden av en genre tack vara Rosenbergs sångbyrå (2016) vilket givit mig 
en djupare förståelse och en större respekt för respektive genre. Bättre än tidigare 
kan jag förstå på vilka sätt jag som pedagog kan instruera och inspirera mina 
sångelever till att närma sig genrer som kan vara nya. För vidare forskning kan på 
liknande sätt ytterligare kartläggning i olika genrer göras. Det är fortfarande svårt 
att verbalisera och tydliggöra förtroendekunskap inom en genre vilket skulle vara 
viktigt och intressant ur ett perspektiv som sångare och pedagog. Intressant vore 
också att göra djupdykningar i genrer och förgreningar som inte har kartlagts i 
större mängd och försöka hitta musikaliska och sångpedagogiska perspektiv inom 
forskningen som inte är verbaliserade.     

Epilog 

Att försöka beskriva vad som är genrespecifikt är inte enkelt. Det musikaliska 
specifika uttrycket i varje genre, från sin unika sociala kontext och 
verksamhetssystem är ett språk för något mycket mer komplext. Det handlar inte 
heller om bara en genre. Det handlar om den lilla människan som musicerar. Om 
det fanns möjlighet att följa en särskild person, med dennes arv, miljö, historia och 
personlighet med allt vad det rymmer, vore det kanske det enda sättet som skulle 
kunna ge en rättvis bild. Men den uppgiften är omöjlig. Vi är tvungna att 
generalisera grovt för att hitta likheter och skillnader. Detta skaver egentligen...men 
syftet med denna undersökning var just att hitta det specifika i tre genrer för att 
kunna undervisa bland annat utifrån kursplanen på gymnasiet (Skolverket, 2011) 
och hjälpa eleverna att vidga sina uttrycksmöjligheter. Att de själva ska kunna 
skapa historia med sina egna specifika uttryck.  
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