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Abstract 

The purpose of the study is to investigate how song-teaching deals with interpretation, specifically in the 
African American genres focusing on music-profiled high schools in Sweden. A lot of younger students of 
music and song today are familiar with the concept. That was not the case when I was a student, therefore I 
wanted to examine what methods are being used, and how they are being used. The literature mostly focuses 
on interpretation in relation to opera and musicals. I wanted to examine what methods are being used in 
African American genres, such as pop, soul, folk, jazz and so on. The difference is that in those genres you 
don’t have the same elaborate story or scene to relate to as you do in opera and musical. I went about the study 
in several ways, all informants involved are singers and/or song-teachers. I have interviewed, observed, 
discussed and read literature in order to find out how interpretation is integrated in song-education of young 
singers of today.  
 
The analysis shows that the methods for interpretation applied and used in opera and musical are the same 
strategies and methods used for interpretation in styles such as the African-American genres. However, the 
expectations on how you use these methods vary, and it is often used as a technique to develop skills in how to 
express fully in singing, rather than how to act on stage. In comparison the African American genres lack of 
the given scenario that students of opera and musical often have to take into consideration. 
 
Keywords: singers, interpretation, jazz, education, musical, opera, song. 

Abstrakt  

Studiens syfte är att undersöka hur sångundervisning idag tar sig an interpretation, med inriktning på 
afroamerikanska genrer, med fokus på musikergymnasium. Idag känner många sångelever till begreppet och 
har varit i kontakt med det i sin undervisning, men då jag själv utbildades var så inte fallet. I denna studie 
undersöks därför om och hur utveckling skett på området. 
 
Interpretation är ett bekant begrepp för den som ägnar sig åt exempelvis musikal, eller opera, men det är inte 
lika vanligt att man talar om begreppet inom jazzvärlden, således har jag valt att inrikta mig på att undersöka 
de afroamerikanska genrerna, och med det avses för det mesta pop, soul, jazz, visa, blues. Studien genomförs 
metodiskt via intervjuer, deltagande observationer, samtal och litteratur. Jag har närvarat vid två 
musikgymnasium, och informanterna i studien är sångerskor och sångpedagoger inom afro-genren.  
 
Analysen visar att inom litteraturen på området rör det sig främst om metodik för musikal och/eller opera, 
dock är dessa metoder även anammade inom de afroamerikanska genrerna för det mesta. De måste dock 
modifieras och användas annorlunda då sångare inom afroamerikanska genrer oftast icke har så givna 
scenarion att förhålla sig till som inom opera och musikal, vilket upptäcktes under deltagande observationer 
vid två musikergymnasium. Detsamma framgår i de intervjuer som genomförts. Undervisningen i 
interpretation blir således ett verktyg för att utveckla sin förmåga till uttrycksfullhet. 
 
Nyckelord: sångare, interpretation, jazz, utbildning, musikal, opera, sång. 
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Inledning 

 

Jag är en frilansande jazzsångerska samt sångpedagog, som har studerat musik större delen av mitt liv, både 
inom den klassiska genren samt inom den afroamerikanska, innefattande jazz, pop, soul, blues, musikal och 
visa.  

Jag har ofta och mycket tänkt på hur man hittar den där kanalen, det där flödet, i ett framträdande – när allt 
bara är rätt, när man bara är i musiken, uttrycker musiken, inte reflekterar utan bara agerar. Dessa 
framträdanden är även de som varit de bästa jag upplevt överlag, hos både mig själv och andra. Det är som att 
det som sker är essensen av vad det innebär att syssla med musik, och det blir äkta och sant. 

Inom pedagogiken finns det en metod att arbeta med detta och den metoden kallas för det mesta interpretation. 
Ibland kallas det något annat, som scenisk framställning, eller kreativ kommunikation. Men syftet är att arbeta 
med sitt uttryck, oavsett genre eller instrument. 

Jag själv saknade utbildning i interpretation under nästan hela min sångutbildning. Vi berörde ämnet flyktigt, 
och ingen talade särskilt mycket om uttryck eller hur man skulle beröra en publik, så därför ville jag 
undersöka hur undervisningen i interpretation ser ut idag, på musikgymnasium, och även  på högskolenivå.  

I denna uppsats riktas fokus på “min” genre, den afroamerikanska. Jag har sysslat oerhört mycket med 
jazzmusik och upplevt att det är stort fokus på den teoretiska aspekten av musiken så fort det kommer till 
improvisation. Att man ska ha kontroll på skalor och harmonier, licks1 och fills2 och föregångare inom ens 
instrument, deras solon och stil, bland annat. Dock hörde jag aldrig en enda gång under mina fyra år på Kungl. 
Musikhögskolan någon lärare tala om interpretation i samband med improvisation. Hur uttrycker man en 
känsla, en intention med sin improvisation? Jag kände aldrig att det fanns något som helst fokus på den 
aspekten av musicerandet och är väldigt nyfiken på hur det ser ut idag. Om inte, blir följden att jazzmusiker 
uttrycker sina känslor i mindre utsträckning än de som arbetar med interpretation i sitt musicerande?  

För studerande på gymnasienivå finns också fastställt i kunskapskraven att eleven diskuterar och redogör 
utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med 
välgrundade resonemang samt att eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt 
uttryck. (www.skolverket.se)  

Det framgår alltså i kunskapskraven att det ska ingå i elevens undervisning att ges förutsättningar för att själv 
kunna interpretera ett musikstycke.  

På Kungl. Musikhögskolans musikerprogram med jazzinriktning lyser dock just uttrycket ”interpretation” med 
sin frånvaro, förutom i kursen i ensemblespel. På huvudinstrument anges dock att eleven ska kunna ”visa 
fördjupad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck (www.kmh.se) 

Där man skulle kunna tolka termen ”musikaliskt uttryck” som ett annat uttryck för interpretation. I 
beskrivning av utbildningen Musiker- jazz 180p står även ” Särskilt stor vikt läggs vid medverkan i olika 
ensembler och vid självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition och 
musikproduktion.” (http://www.kmh.se/kmh-30000)  

Inom motsvarande klassiska utbildning står faktiskt inte heller mycket om interpretation – dock en hel del om 
konstnärlig gestaltning. (http://www.kmh.se/kmh-40000). Kan man tänka sig att det är samma sak? Att 
konstnärligt gestalta något, är inte det att interpretera? Om så är fallet så läggs det mycket större vikt vid detta 

 
1 Lick= en fras, en notföljd som används i ett solo, ofta förekommande inom rock och jazz. 
2 Fill= en improviserad fras som spelas när inget annat händer i musiken just där och då.  
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på den klassiska sidan än på jazz-sidan vad det verkar. På gymnasienivå ser det dock klarare ut. Om vi 
studerar kursplanen för en sångstudent på musikgymnasium så ser man att kursen på nivå 1 har bl.a. som 
centralt innehåll i undervisningen ”grundläggande musikalisk tolkning stil och form”, nivå 2 ska innehålla ” 
Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck.” och nivå 3 ”Konstnärligt uttryck och tolkning vid 
musikframförande.”(www.skolverket.se)  Och som vi då kan se i nedan i paragraf 1.1 så är interpretation ett 
annat ord för tolkning.  

På gymnasienivå har vi alltså detta som ett av de centrala innehållen i undervisningen, vilket indikerar att detta 
är av vikt att kunna. Även inom afroamerikansk genre. Så här såg inte min studietid ut, då fanns inte dessa 
kursplaner, och jag tvivlar på att pedagoger som undervisade då i sång ens alltid hade en pedagogutbildning. 
Jag saknade interpretation i min gymnasiala musikutbildning och även i min högskoleutbildning, men hur ser 
det ut idag? Det ska vi ta reda på.  

 

Vad är interpretation? 
Inter,pre,ta,tion 

 

Interpretation betyder tolkning, att interpretera betyder att tolka eller att förklara. (www.svenskaakademien.se) 

Inom sångundervisningen handlar det främst om hur man tolkar en sång, en låt eller ett stycke.  

 

Varför? 
Ja varför behövs det en uppsats om interpretation? Jag upplevde initialt att jag saknat interpretatorisk input i 
min egen undervisning. Det har tagit flera år efter avslutat högskoleutbildning att insamla lärdom om 
interpretation; vad det ÄR, hur man övar det, vad det är bra för. Jag har upplevt att inom afroamerikanska 
genrer så är det en smula eftersatt. Medan det inom klassisk sång är en oundviklig del av sångundervisning så 
har det i jazz och soul och pop och alla andra afroamerikanska genrer lyst med sin frånvaro, iallafall för mig. 
Där har mitt intresse väckts. När jag väl fick göra det litegrann var det som en ny dimension öppnats. En 
kreativ brunn, som jag önskar alla sångerskor och sångare att få ta del av – för det är utvecklande och nyttigt 
och kan förhöja din sångprestation ganska mycket, om du är öppen för det. Men jag är numer gammal i gemet, 
nu för tiden ser undervisningen annorlunda ut, eller?  Du som läser detta har kanske stenkoll? Eller så är du, 
som jag var en gång, en sångstudent som söker kunskap och som vill utvecklas musikaliskt. För dig och för 
mig  skriver jag den här uppsatsen. Finns det ett glapp i forskningen? Ja, om man ser till afroamerikanska 
genrer så gör det det, med tanke på att den mesta litteratur som finns är med klassisk eller musikal – 
inriktning. Om man inte har en roll i ett givet scenario att sätta sig in i – som i en musikal eller opera – hur 
arbetar man interpretatoriskt då?  
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Syfte och forskningsfråga 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisning i interpretation ser ut bland sångpedagoger inom 
afroamerikanska genrer, främst på gymnasienivå. 

För att konkretisera detta har följande forskningsfråga formulerats: 

Hur arbetar man med interpretation inom sångundervisning i de afroamerikanska genrerna?  

 

Vetenskapligt perspektiv 
 
Jag har valt en kvalitativ ansats i detta uppsatsarbete och använt mig av ett hermeneutiskt perspektiv.  

Detta valdes som det mest naturliga alternativet då det rört sig om att samla in data kring hur informanterna 
själva upplever och tolkar sina upplevelser av hur det är att arbeta med interpretation. Det är sedan min roll att 
samla in och sammanställa deras uppfattningar och slutligen själv göra en tolkning av resultatet.  

Hermeneutiker menar att det inte finns någon objektiv verklighet utan att vår verklighet är upplevelser som vi 
tolkar genom vår förförståelse, det vill säga färgas av vad vi tidigare upplevt och gått igenom. Det blir således 
en subjektiv bedömning av upplevelsen vi utsätts för, och där finns inget rätt eller fel.  

 

Hermeneutik, läran om tolkning, kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen.  
Kontexten (sammanhanget) är mycket viktig för att förstå de enskilda delarna. Tex så förespråkar man att 
man sätter sig in i författarens situation för att nå en så djup förståelse som möjligt av texten.  
Förståelsen är viktigare än förklaringen inom hermeneutik. Det finns inget absolut rätt svar. 
(www.studeravidare.se, u.d.) 

 

Jag har haft en egen förförståelse av vad interpretation borde vara och har påbörjat detta arbete för att se om 
den kan utvecklas genom att samla in mer information om detta ämne. 

Arbetet sker således som i en hermeneutisk spiral: min egna förförståelse får omvärderas genom insamlandet 
av data, det kan urskiljas specifika metoder, gemensamma nämnare, och genom den information jag samlar på 
mig utvidgas min insikt i ämnet samtidigt som ämnet i sig kan inringas och konkretiseras.  

Jag har observerat undervisning inom detta område, samt genomfört kvalitativa intervjuer och enkäter med 
individer med personlig och praktisk erfarenhet av interpretation, för att nå fram till resultat. Även om det går 
att samla på sig mycket information i litteraturen så är praktiska upplevelser i detta ämnet det bästa, då det är 
individ- och upplevelsebaserat lärande det handlar om. 

Svårigheten med hermeneutik är dock att det är mycket som känns öppet för just min personliga tolkning , 
vilket kräver att jag måste vara kreativ i min analys och försöka frångå mina egna fördomar kring ämnet. Vara 
öppen för den information jag samlar in och göra en ansvarsfull tolkning av denna.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras här genom redovisning av relevant litteratur som berör ämnet.  

Detta för att förenkla separationen mellan – och enkelt ge en överblick över – olika vedertagna metoder inom 
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interpretatorisk sångmetodik. 

Många sångpedagoger arbetar efter en metod kallad ”Stanislavskijs fem V’n”.  

Konstantin Stanislavskij (1863-1938) var en rysk skådespelare och teaterdirektör som arbetade fram en egen 
pedagogisk metod för att få skådespelare att bli bättre på att uttrycka känslor i sitt skådespeleri. Han räknas än 
idag som en av teaterhistoriens ledande teoretiker, och var en av grundarna av Konstnärliga teatern i 
Moskva. En del av hans system sägs vara övningen med de fem V-na. 
(http://lbgya.blogspot.se/2014/01/konstantin-stanislavskij-de-fem-v.html): 

 

Vem är jag?: Ålder, kön, yrke, klasstillhörighet. 
Var är jag?: Land, ort, plats. 
Vilken tid är det?: Årtal, årstid, klockslag. 
Vad vill jag?: Detta är rollens aktion. 
Vad hindrar mig?: Inre och yttre hinder.  

(http://www.mimersbrunn.se/article?id=2678) 

 

Här bör förtydligas att Stanislavskijs fem V främst tycks vara en praktikerbaserad metod. 

Jag har inte hittat någon vetenskaplig text där hans teori om metoden med de fem V-na tydligt framträder. 
Inom vissa teatersammanhang verkar det röra sig om fler än fem V – i andra färre. Det verkar dock vara ett så 
pass vedertaget begrepp att jag fann det värt att i alla fall nämnas. Jag har inte läst igenom alla Stanislavskijs 
böcker, då de inte direkt berört mitt ämne, men hans påstådda metod med de fem V-na återkommer inom 
mycket av litteraturen nedan, och därför ansåg jag det värt att nämnas.  

Referenser till Stanislavskij i den litteratur där hans V används saknas bland de böcker jag läst. Litteraturen 
som figurerar i detta arbetet och som använder sig av hans fem V, eller en snarlik metod,  är  Singing and the 
Actor av Gillyanne Keyes (2004), Sing it av Berit Kullberg och Ragnhild Sjögren, (2004  Singing and 
Imagination-  A Human Approach to a Great Musical Tradition av Thomas Hemsley. (1998). 

 

”A singer who makes a string of noises without communicating the meaning for the words is just playing an 
instrument.” (Kayes, 2004, s. 169). Sångpedagogen och röstcoachen Gillyanne Kayes håller seminarier 
världen över och har coachat många West End- och popartister och är även författare till boken vi nu ska 
behandla. Kayes bok Singing and the Actor (2004) berör främst sångteknik för sångare och skådespelare. 

Kayes granskar hur man bör gå till väga när man ska lära sig en sång, stycket kallas ”Working with the words/ 
Adding the rhythm”. 

 

Start with the text only. Do not bother with the melody. Read the text aloud in ordinary speech, paying 
attention to the stress, inflection and meaning. Some of these will change slightly when you add the 
melody and rhythm, but that doesn’t matter at this stage /../ Say the words line by line in the rhythm of 
the music. You will find that you are intoning the words as you sustain each syllable for its note value. 
/../ Scan the phrase lengths and  pay attention to airflow. Notice difficult sounds. (Kayes, 2004, s. 120). 

 

Börja alltså med att lära in texten som den står skriven, genom att läsa den högt, utan melodi. Lägg märke till 
innebörden, betoningen. Läs sedan texten med den rytmisering den har i melodin. Lägg märke till hur man 
betonar vissa ord enligt notvärdena. Enligt Kayes (2004) ska man avsluta med att känna fraslängderna, 
luftflödet och svåra ord och ljud. 

Vidare beskriver hon hur man bör ljuda sig igenom sången innan man sjunger den med riktiga ord, därefter 
sjunga med ord och isolera tekniskt svåra ställen. Därefter arbetar man med att hitta bra andningsställen i 
texten, som vid kommatecken eller punkter, och först därefter arbetar man rent rösttekniskt. Kayes (2004) går 
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sedan in på att kommunicera med publiken genom tydlig diktion. I slutet av boken kommer hon åter in på 
interpretation genom att ta upp direktiv att arbeta efter när man vill interpretera sin sång. Hon har satt upp ett 
antal frågor sångaren bör ställa sig och på så vis få en mer direkt relation till det man ska sjunga. Dessa är 
frågorna: 

 

Who? Who are you? Know your age, gender, status and so on. 

Why? Why are you singing the song? What do you want to achieve by the end of it? 

What? What exactly are you saying with the song? 

Where? Where are you when you sing? Be as specifik as you can. 

When? When does the song occur? What has happend before and after the song? 

(Kayes, 2004, s. 170). 

 

Kayes (2004) kallar metoden för ”the five W’s” – who, why, what, where, when. Eftersom hon arbetar mycket 
med musikalartister så ser hon det främst ur deras perspektiv, och anser att detta är viktigt för att kunna sätta 
sig in i musikalens handling bakom den enskilda låten man ska framföra. Kayes (2004) föreslår att man ställer 
de fem frågorna till sig själv med sången som utgångspunkt för svaren, och gärna skall svaren skrivas ner. 
Genom att gå igenom och svara på frågorna menar Kayes att man får en djupare insikt i vad man sjunger om. 
Kayes (2004) skriver att när hon arbetar på detta sätt i workshops får hon lika många svar som det finns 
individer i klassen. (Kayes, 2004, s. 171) Kayes (2004) tar även upp aspekter som att klargöra för sig själv sin 
karaktär i sången genom att fastställa vad karaktären har för social bakgrund, t. ex om han/hon är fattig eller 
rik. Vidare vad för särdrag karaktären kan tänkas ha, etniska värderingar, attityd mot andra. Om karaktären 
bör uttrycka någon speciell känsla; ilska, sorg, och så vidare. (Kayes, 2004, s 176) 

 

Thomas Hemsley (1998) trycker hårt på att fantasin har en viktig roll i inlärningen av en ny sång, att den 
måste finnas med i hela inlärningsprocessen så att man redan från början knyter an texten till känslor och 
uttryck. Han anser att ändamålet med att öva för professionell sång är att förbättra förbindelsen mellan fantasi 
och de ljud som ska komma från sångarens mun. Ju mer kompetent sångaren är desto närmare är den 
förbindelsen och därför beror slutresultatet på kvaliteten av den imaginativa aktivitet som startat hela 
processen. Hemsley (1998) anser att alltför många sångerskor spenderar tiden med att öva in svåra låtar enbart 
med tekniskt fokus, som att till exempel börja öva på att bara sjunga melodin på vokaler, något man gör för att 
överbrygga svåra röstkrävande tekniska partier, och att man då inte kopplar in fantasin förrän som sista 
moment i inlärningen, då allt annat redan sitter. Resultatet blir då alltför ofta en sång som, även om den är 
felfri och kraftfull, bara är relaterad till innehållet i sången på det allra ytligaste och generella sätt. (Hemsley, 
1998, s. 111-112). 

Hemsley (1998) anser att all interpretation av vokalmusik måste börja med hänsyn till texten, och hävdar att så 
länge en sångare inte satt sig in i vad textskrivaren menar med sin text så kan de inte framföra låten på ett 
passande sätt, den blir som tidigare nämnts ytlig och generaliserande. (Hemsley, 1998, s. 113). 

 

Sångare är enligt Hemsley (1998) inte fria att ge en individuell tolkning av en text utan hänsyn till musiken 
lika lite som de enbart skall tolka utifrån musiken och ignorera de ord som satts till. Kompositörer av 
vokalmusik har oftast en klar mening med vad de vill uttrycka och lämnar i ord och musik tydliga indikationer 
av hur verket bör framföras. Sångares ansträngning bör då vara att använda sin fantasi till att förstå dessa 
indikationer. Först därefter kan de betrakta sig själva som fria att ge sitt individuella intryck på framförandet. 
(Hemsley, 1998, s. 114). 

 

Om en sångare inte har en disciplinerad förståelse av, samt känsla för,,, den arkitektoniska aspekten av textens 
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sätt att påverka fraseringen och harmonin, så kan sången lätt bli självförhärligande, dvs. sångaren blir för 
uppfylld av hur bra han eller hon sjunger och glömmer att där finns en djupare mening att förmedla. Att arbeta 
med text kan enligt Hemsley (1998) gå till på följande sätt: 

 

Work on the text involves consideration of: meaning, the basic rhythm, and pulse, the sound of the 
words, where the thoughts arise. 

(…) 

At this stage it should be possible to answer the following questions: 

What is the poet saying and why? 

Who is singing? 

To whom is the singer singing? 

What is the mood, what is the atmosphere? 

 (Hemsley, 1998, s. 190). 

 

Hemsley (1998) frågar alltså: vad säger poeten med texten, och varför; vem sjunger och till vem sjunger man; 
vad är stämningen i sången, atmosfären. Om en sångare har övat på att återge olika stämningar med sin sång 
så kan de lättare låta sig styras av sin fantasi och intuition. Man måste ha klart för sig vilken stämning man 
uttrycker för att undvika att bli för otydlig eller för överdriven i sitt uttryck. Om man bara övat in ett sound – 
SITT sound – är det enda man kan göra att förändra dynamiken eller förvrida uttalet av texten för att få fram 
någon form av uttryck. Då, menar Hemsley (1998), ger sångaren oss bara en beskrivning av sången snarare än 
att verkligen uttrycka och förmedla sångens dramatik, poesi, de känslor och fysiska upplevelser som ger 
sången dess liv. Lyssnarens gensvar i sin tur blir med öronen, medan de inte rörs i sina djupaste känslor. 
(Hemsley, 1998, s. 124). 

Hemsley (1998) förklarar den ståndpunkten med att när sångarens inlevelse är tillräckligt stark så kan kroppen 
inte särskilja mellan vad personen upplever i fantasin och i verkliga livet, utan kroppen reagerar helt enkelt på 
de signaler den får från hjärnan. Att återuppleva något i fantasin ger ofta ett fysiskt gensvar, försök bara med 
att minnas en rolig händelse eller ett roligt minne utan att omedvetet dra på munnen. Sådan koppling mellan 
fantasi och verklighet är grunden i alla goda sångvanor. (Hemsley, 1998, s. 125) 

En känsla Hemsley (1998) dock bannlyser från all interpretation är depression, för när man är deprimerad 
sjunger man enligt Hemsley (1998) inte. Depression förmedlar bara tristess till åhöraren, man får gärna 
uttrycka sorg eller djup oro, men inte depression. Depression involverar en brist på vital energi medan sång 
alltid kräver ett överflöd av energi, även när man vill uttrycka djupaste sorg. (Hemsley, 1998. s. 132). 

Efter detta går Hemsley (1998) vidare med att tala om vikten av att läsa texten högt för sig själv, att uppfatta 
rytmen och pulsen i språket, som vi tidigare tittat på. Man ska vara medveten på om ord eller fraser upprepas 
för detta har ofta en mening i sig. Antingen vill kompositören intensifiera känslorna som uttryckts en gång till, 
eller så vill kompositören internalisera känslorna, nästan meditera över vad som sagts, man ska akta sig för att 
uppfatta det som meningslös repetition. Uttal är också viktigt, medvetenhet om vokalljuden, samt var och när i 
sången det uppstår nya tankar och nya känslor. (Hemsley, 1998. s. 133) 

Man skall beakta den melodiska och harmoniska strukturen av sången, vilket inte behöver innebära en 
teoretisk analys utan bara att sångaren är medveten om hur harmonierna rör sig från den ena till den andra, 
från en tanke till en annan. (Hemsley, 1998, s. 134). 

Shirley Emmons och Alma Thomas (1998) skriver om interpretation i kapitel 15 : Exploring and Planning 
”Meaning” for Performance, i boken Power Performance for Singers: Transcending the barriers. (1998) 

De skriver att man som sångare ofta är så upptagen med tekniskt fokus på sin sång att man ofta glömmer bort 
orden, texten och meningen med det man sjunger. Eller så reflekterar man i bästa fall på slutet av inlärningen. 
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Enligt Emmons och Thomas (1998) har musiken en mening i sig och om sångaren var ett instrument skulle det 
vara nog att behöva lära sig, men i sånger där ord förstorar eller förminskar meningen är det inte nog. 
Sekunden som ord används blir den som sjunger om en karaktär, en person som gör något någon annanstans, 
med en annan bakgrund, och när du sjunger en sång måste du mer eller mindre skapa ett minidrama på ca tre 
minuter, utan vare sig rekvisita eller kostym. (Emmons & Thomas, 1998, s. 197). 

Stora kompositörer har uttryckt sina känslor för texten via musiken, ofta med stor omsorg och subtilitet, så 
därför måste sångaren lära sig sammansmälta musiken och texten, då är man på god väg att få fram en mening 
i sitt arbete. Emmons och Thomas (1998) anser att man måste bryta ner texten, tänka igenom den i etapper, 
och de föreslår att man tar en låt text och skriver ner alla associationer man kommer på till följande frågor, 
fritt översatt: 

 

Place; var befinner du dig. Hur är det? Vilka intryck får du? Ta som exempel här Carmen, då kan 
intrycket vara att det utspelas utomhus. Man kan få en bild av kastanjetter, av att det är varmt och 
ödesmättat. 

 

Action; Vad gör din karaktär i sången? Flirtar? Bekänner sin kärlek? Avslöjar något? Ger sig hän i en 
omfamning? Tänk efter, skriv ner. 

 

Justification; Vad har fått din karaktär att agera som den gör? Vad har hänt? Varför sjunger din karaktär 
det den sjunger? 

 

Character; hur är din karaktär? Blyg, modig, arg, snygg, ful, framåt, tillbakadragen, ledsen, populär, 
utstött? Om den är ”blyg” lista då vad blyg innebär för dig. T.ex. rädd, självmedveten, utstött, hämmad, 
obekväm, osäker, annorlunda. (Emmons & Thomas, 1998, s. 202). 

 

Detta gör man för att få fram en så rik bild av det man ska gestalta som möjligt, för att sedan när det är dags 
för framträdandet kunna göra allt det som krävs; sjunga bra, agera (mer eller mindre), hålla uppsikt på 
medmusiker- vara i perfekt medklang med dem utan synbar ansträngning. När det väl är dags för ett 
framträdande skall man alltså vara så säker man kan på det man ska göra att man inte behöver tänka efter, 
analysera eller planera utan bara uttrycka och kommunicera. 

Tillvägagångssättet kräver en tankeprocess som använder två kanaler- högra hjärnhalvan (intuition, kreativitet, 
fantasi) och den vänstra (logik, analys, planering, strategi, kritik). Man börjar inlärningen med en dominans av 
den vänstra, i och med logiska och analyserande frågorna berörande själva sången. När man sedan funderar 
över meningen med sången kallas högra hjärnhalvan in och de två samarbetar kritiskt, logiskt, rationellt och 
samtidigt insiktsfullt, känslomässigt, intuitivt och kreativt. Samma funktioner samarbetar när man sedan börjar 
bryta ner meningen med texten i sången. Man väljer ut vad som är karakteristiskt för sången, lär sig och börjar 
öva. Vänster hjärnhalva dominerar igen tills det sitter så pass bra att man börjar få upp en rutin, då man når till 
stället där man börjar känna mer än tänka på vad man gör, man slappnar av och börjar tolka mer självständigt. 
Höger hjärnhalva är på banan. 

Så den stund man står på scenen bör man ha kommit dithän där man kan ”lämna” vänstra hjärnhalvan förutom 
under korta visiter ( analys) medan man i huvudsak stannar hos den högra och dess kreativitet, fantasi, 
intuition. Endast då kan prestationen bli en spontan aktivitet, som lek. Detta kräver enormt mod och tillit till 
sin förmåga, och detta uppnås bäst genom att man gått igenom alla förstadierna så att man är förberedd och 
verkligen kan det man ska framföra, menar Emmons och Thomas (1998). 

Utan mening, innebörd finns inget att framföra, enligt Emmons och Thomas (1998). Meningen med sången 
uppnår man när man lär sig denna form av inlärning som inbegriper båda hjärnhalvorna, och att kunna  tänka 
bara via ena kanalen, högra hjärnhalvan, vid uppträdandet med bara korta visiter till den vänstra hjärnhalvan. 
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När denna synkronisering fungerar optimalt så uppnår man det perfekta framträdandet enligt Emmons och 
Thomas. (1998, s. 205) 

 

I boken talar Emmons och Thomas (1998) även om något de kallar ”imagery”, översatt: bilder- bildspråk, 
vilket enligt dem är det man använder när man dagdrömmer, minns ett gammalt minne eller tänker på sin 
käresta. Detta kan användas vid interpretation som ett sätt att lättare koppla ihop fantasi med det man 
uttrycker. Emmons och Thomas (1998) menar att en bild eller en lukt kan få dig att minnas och återuppleva, 
så ett inre bildspråk är fullt naturligt. Vad många sångare missat är att det även kan användas som ett 
värdefullt instrument när det kommer till inlärning av ett nytt stycke, att minnas svåra rader eller bara förbättra 
sin prestation.  

När en sångare använder sitt inre bildspråk är det en medveten användning av sinnena för att förbättra hans 
eller hennes framträdande, och skiljer sig bara från drömmen i det medvetna och avsiktliga sätt vi använder 
det. (Emmons & Thomas, 1998, s. 161). 

Emmons och Thomas (1998) vill att man ska öva upp att använda alla sinnen; smak, lukt, syn, känsel, hörsel 
och använda dem när man framträder. Människor använder sig av sina sinnen olika mycket, och man har ofta 
ett eller två sinnen som dominerar Emmons och Thomas (1998) uppmanar läsaren att ta reda på vilka sinnen 
man främst använder när man uppträder, och hur, för att kunna förstärka detta. (Emmons & Thomas, 1998, s. 
166). 

Enligt Emmons och Thomas (1998) kan man även använda sig av ”imagery” inför ett uppträdande genom att 
visualisera sig själv uppträdandes, helst i realtid men också långsammare för att öva på svåra passager eller för 
att bryta en dålig vana, t.ex. sluta göra fel på samma ställe om igen. Då ska man tänka sig ett långsammare 
tempo just där, på bara det stället, tills det sitter, sedan visualisera hela frasen eller stycket igen i vanligt 
tempo. Tre femminuters övningspass om dagen räcker för att den metoden skall ge resultat enligt Emmons 
och Thomas (1998), och det är att föredra framför att öva 30 minuter en gång i veckan, eller on/off-övning, 
dvs. fem minuter ena dagen, inget nästa, sedan 20 minuter, sedan inget på två dagar, osv. Detsamma gäller om 
du blir arg, frustrerad eller uttråkad när du övar, då ska man sluta genast. Det finns inget sämre för röstträning 
än de känslorna. (Emmons & Thomas, 1998, s. 167-168). 

 

Emmons och Thomas listar övningar man kan göra för att träna upp förmågan till ”imagery”. 

Man bör vara avslappnad och sedan prova följande övningar för varje sinne: 

 

SYN 

Sitt bekvämt, blunda och visualisera: 
 

En känd sångare i din genre. 

En lysande orange solnedgång över havet. 

Ditt drömställe att uppträda på, med dig på scenen blickandes ut över lokalen. 

En skarpt gul cirkel. Se den klart gul, se den sedan ändras till svart. Håll fokus på cirkeln och se den 
ändra form till en fyrkant. Se den svarta fyrkanten bli en lång svart linje som försvinner bort. Få linjen att 
komma tillbaka och se den byta färg till en vackert grön triangel. (Emmons & Thomas, 1998, s. 168) 

 

HÖRSEL 

Slappna av. Låt ditt medvetande höra följande ljud: 
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Tystnaden i en tjock, vit dimma. 

Kyrkklockor ringa i fjärran. 

Rösten av din favoritsångare. 

Vind som viner i träden. 

En telefon som ringer. 

En hund som skäller rätt nära dig. Låt hunden röra sig bort men hör fortfarande dess skall på avstånd. 

Hitta på egna ljud, som havet, din favoritmusik, barnskratt et cetera. 

 

KÄNSEL 

Slappna av. Tänk dig att du inte kan se eller höra, känsel är ditt enda sinne. Låt dig själv känna följande: 

 

Varm sol på ditt ansikte. 

Mjukheten av silke mot huden. 

Den grova barken på ett träd mot dina händer. 

Den tjocka mjukheten av sammet. 

Stolen du sitter på. Se en bok framför dig. Ta upp boken och känn på dess omslag, känns dess struktur, 
dess sidor. Lägg ner boken och ta upp en marmorkula som ligger bredvid på bordet. Känn den rulla i din 
hand, känn dess kalla, släta yta och dess tyngd.(Emmons & Thomas, 1998, s. 169) 

 

SMAK 

Slappna av. Stäng alla dina sinnen förutom smak. Tänk dig följande smaker: 

 

En sur citron 

Den söta smaken av socker. 

Den brännande smaken av en stark chilirätt och den svalkande smaken av glass. 

Den saftiga, söta smaken av din favoritfrukt. 

 

DOFT 

Slappna av. Använd dig bara av doftsinnet och tänk dig följande:  

 

Doften av brinnande trä på landsbygden. 

Ugnsstekt kyckling som tillagas i ett kök. 

Nybakt bröd. 

Nymålat trä. 

Din favoritparfym. 

Gå tillbaka till din barndom och minns dofter som betytt något för dig, tänk igenom andra dofter du 
tycker om eller ogillar. (Emmons & Thomas, 1998, s. 170) 

 

Efter att ha provat övningarna bör man utvärdera vad som var lätt och vad som var svårt. Emmons och 
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Thomas (1998) menar att man då kommer att upptäcka att vissa sinnen var lättare att arbeta med än andra, 
man ska känna efter vilka sinnen som var starkast och vilka man bör arbeta mer med. 

”Imagery” (bildspråk, visualisering) kan tränas upp för att hjälpa dig förbereda dig inför en konsert, genom att 
se dig själv klara det, göra allt rätt och göra succé. Det är även en nyttig egenskap vid interpretation då man 
ska sätta sig in i en roll, en handling och förmedla känslan av detta till åhörare anser Emmons och Thomas 
(1998). Dessutom har det effekt vid skador och visualisering kan hjälpa dig att snabbare återhämta dig. 
(Emmons & Thomas, 1998, s. 279). 
 

Sing it av Berit Kullberg och Ragnhild Sjögren (2004) handlar om att sjunga jazz och gospel och boken 
behandlar sångteknik, improvisation, mikrofonteknik m.m. 
 
Ragnhild Sjögren är numera pensionerad före detta lärare i bl.a. sångmetodik på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Berit Kullberg är sånglärare på Betelseminariet i Bromma utanför Stockholm, samt i en kurs i 
tonårsmetodik på Kungl. Musikhögskolan.  
 
Interpretation behandlas kort och kärnfullt av Sjögren och Kullberg på sidan 30 i Sing It, och adresseras som 
att sångaren ska hitta sina egna uttryck, genom att först lära sig texten på låten man ska framföra, se så att man 
förstår alla ord, tänka igenom texten. Författarna ger följande punkter att följa: 

 

VARFÖR sjunger du låten, vad vill du berätta? 

VAD handlar låten om? 

VEM är personen som sjunger? Är det du själv eller spelar du en roll och gestaltar någon annan? 

NÄR är den skriven, för vad? Av vem? 

FÖR VEM sjunger du? Om det t.ex. är en kärlekssång, är personen du sjunger om i samma rum? 

VAR befinner du dig? Föreställ dig en plats, ett rum. Sitter du, står du, etc. (Kullberg & Sjögren,  2004, s. 30). 

 

Detta var några teorier och metoder i interpretation som jag funnit inom den litteratur som funnits att tillgå på 
området, och som märks så återkommer Stanislavskijs V´n vid några tillfällen.  

Den enda bok som berör interpretation inom specifikt afroamerikansk genre - förutom musikal, är Sing it av 
Berit Kullberg och Ragnhild Sjögren (2004) , och där framgår V- metoden. Det finns däremot ingen koppling 
i deras bok mellan interpretation och improvisation, trots att de berör båda ämnena. När improvisation ska 
förklaras och övas verkar fokus ligga mer på harmoniken och den musikteoretiska och harmoniska aspekten 
av låten. Härnäst följer en beskrivning av en essä jag fann som faktiskt knyter samman både interpretation och 
improvisation, om än ytligt.  

 

Jerrold Levinson (2012) har granskat olika sångerskor, övervägande kvinnor, inom jazzgenren och han anser 
att där finns en svårighet och utmaning i att interpretera en jazzstandard i den mån att en jazzsångerska har så 
pass stor musikalisk frihet att det är svårt att avgöra vad som är ren tolkning av text, vad som är sångerskans 
egna personlighet, vad som är musikaliskt utbyte och infall inspirerat i stunden av medmusikernas 
ackompanjemang. Dock finns där några grundläggande interpretatoriska dimensioner vad gäller interpretera 
en jazzstandard: bestämma tonart och tempo, rytmik, melodisk variation, tajming – ligga före eller efter 
beatet, samt om hon ska scatta3 eller sjunga ordlöst. En annan aspekt av att framföra en jazzstandard är att man 

 
3 Scat- ordlös vokal improvisation 
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enligt Levinson (2012) ”bör” kunna framföra sången som den var noterad i original. Om man inte gör det och 
publiken inte är bekant med sången, kan de omöjligen förstå vad sångerskan tagit bort eller lagt till, vad som 
är noterat och vad som är stundens infall, vilket gör att det sångerskan vill förmedla i viss mån faller bort. 
(Levinson, 2012) Han nämner också skillnaden mellan instrumentalisters och sångerskors olika sätt att 
interpretera en jazzstandard, på så vis att instrumentalister ofta kan improvisera över en sång utan att alls 
beröra ursprungsmelodin, medans sångerskor sällan gör detsamma. På så vis har instrumentalister eventuellt 
en större frihet än sångerskor.  

Levinson (2012) tar även upp aspekter som texttolkning, och anser att en sångerska som sjunger utifrån en stor 
inre sorg kan få till och med ” On the Sunny Side of the Street” att verka ledsam. Slutligen sammanfattar han 
det hela med att han allmänt anser att  jazzsångerskor naturligt internaliserar meningen i standards de sjunger, 
även om det inte rimmar väl med deras egna personlighet. Men att han utelämnat att titta på deras 
interpretation vad gäller solon, samspel med musikerna och arrangemang av låten utan bara tittat på hur de 
sjunger.  (www.philosophyofmusic.com, u.d.) 

Metod 

Etik 
Jag har i detta arbete hela tiden utgått från fyra forskningsetiska principer, framtagna av Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

De fyra är:  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  
(www.codex.uu.se, u.d.) 

Informationskravet – att deltagarna får information om vad de deltar i.  

Samtyckeskravet – de som är tillfrågade ska veta vad de är med om och godkänna det. 

Konfidentialitetskravet betyder att man ska skydda forskningsdeltagarnas anonymitet. 

Nyttjandekravet  – det man samlar in för forskning ska bara användas för forskning. 

Deltagare har alltid rätt att dra sig ur studien ända till sista stund.  

Urval 
Deltagarna i intervjuer och enkäter är alla utvalda i princip enligt samma kriterier: de har erfarenhet av 
interpretation och sångundervisning. Antingen som pedagoger eller som elever, men oftast både och.  

De är genrespecifika i sina uttryck och identiteter, det vill säga ingen sjunger klassiskt eller spelar klassisk 
musik, utan alla rör sig inom de afroamerikanska genrerna och har god kännedom om dessa, både i praktisk 
erfarenhet- som att framträda och sjunga för en publik, samt få och ge undervisning.  

 

Informanter 
Gymnasielever och sångpedagoger vid musikergymnasium, med inriktningar musikal samt singer/songwriter.  

Studenter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, och sångpedagoger vid densamma.  

Jag valde dessa personer därför att de studerar, eller undervisar inom, den genre som jag är intresserad av i 
detta arbete.  
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Litteratur 
Jag har valt litteratur baserat på dess för denna studies relevanta ämnesinnehåll. Litteraturen jag valt behandlar 
alla interpretationsmetoder inom sång, och redovisar olika ”skolor” inom detta undervisningsområde. Jag har 
fokuserat på de delar i böckerna som handlat om just interpretation, eftersom mycket även var om sångteknik i 
allmänhet. 

Jag har utelämnat de delar av litteraturen som inte berör interpretation.  

 

Observation 
Jag har varit deltagande observatör i klassrummet och fört fältanteckningar vid varje tillfälle. Jag valde 
deltagande observation för att så lite som möjligt störa eleverna i arbetet som pågick i rummet. Då det inte 
fanns möjlighet att filma så kändes deltagande observation som ett naturligt val.  

Observationerna har skett vid undervisning vid två musikgymnasium.  

På dessa skolor finns både instrumental- linjer samt olika sång linjer, såsom singer/songwriter, musikal, och 
renodlade sång linjer.  

Mina objekt har varit musikalelever på gymnasiet samt singer/songwriter elever på gymnasienivå, och 
lektionsformerna har varit enskilda sånglektioner, gruppsånglektioner, och lektioner i interpretation av 
musikallåtar samt poplåtar.  

De har varit från alla årskurser på gymnasiet. Alla med sång som huvudinstrument.  

De har redovisat olika genrer, övat på uppspelslåtar, fått tolka artister genom att skriva egen låt i samma anda, 
haft sångteknisk undervisning och interpretationsblock. 

Vid flera av tillfällena fanns en pianist närvarande som ackompanjatör, i de resterande fallen var det lärarna 
själva som ”kompade4” och låtarna har varit både musikallåtar samt pop. Eleverna har varit i klasser, men 
närvaron har varierat och det har deltagit allt från sju elever till femton. Vid ett par tillfällen befann vi oss i en 
aula, med riktig scen, ljus- och ljudutrustning, men vid de flesta tillfällena befann vi oss i vanlig lektionssal, 
med piano som i centrum av rummet och den långsidan har då fått fungera som ”scen”, medan eleverna suttit 
på stolar i en halvcirkel på motsvarande långsida av rummet. I alla lektionssalar har funnits PA att tillgå men 
det har enbart använts vid några tillfällen, vid de flesta tillfällen har undervisningen skett med akustisk sång.  

Läraren har oftast befunnit ibland eller bakom de lyssnande eleverna, så att den som ska framföra något får 
som en publik och läraren kan observera.  

Observationerna på den ena skolan har främst rört sig om enskilda sånglektioner samt gruppsång. De har 
redovisat olika genrer, övat på uppspelslåtar, fått tolka artister genom att skriva egen låt i samma anda, samt 
haft sångteknik och interpretationsblock. De har varit från alla årskurser på gymnasiet, 1-3. Alla med sång 
som huvudinstrument.  

Den andra skolan bedrevs deltagande observation och fördes fältanteckningar främst under gruppsång, och 
klasserna arbetade med interpretation, repetition, jullåtar, musikallåtar. 

 

 
4 kompa innebär ackompanjera, dvs spela till på ett komp- instrument, som piano eller 
gitarr, exempelvis. Instrumentalisten antas då mest ägna sig åt att spela ackorden medans 
sångaren sjunger melodin. 
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Intervjuer 
Som forskningsmetod har jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med öppna frågor där respondenterna 
kunnat tala fritt kring frågan för att få fram så mycket som möjligt av deras personliga ståndpunkter. 
Intervjuerna har sedan transkriberats, bearbetats och analyserats och i resultatkapitlet redovisas intervjuerna 
för läsaren i sin bearbetade form, medan jag sedan i analyskapitlet sammanfattar de åsikter som uppdagats, om 
de visar på likheter eller skillnader. Det har inte varit mängden av informanter som varit det intressanta utan 
mer en fråga om att få ett sammanhang av åsikter, för att se om helheten pekar på  kontraster och/eller 
likheter.   

Det har rört sig om följande intervjuer och informanter: 

Två sångerskor på musikerlinjen med afroamerikansk inriktning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. De 
kallas i denna uppsats för Britta och Berta. 

Båda i 25-årsåldern och har studerat vid KMH tre respektive fyra år. 

Intervjun går till på följande sätt: först frågar jag allmänt hur de ser på interpretation, hur de gör själva, sedan 
utgår jag från de frågor som finns i boken  Sing it, och som då är , enligt min tolkning, en version av 
Stanislavskijs fem V’n, som presenterades tidigare i den metodologiska delen av denna uppsats.  

Därefter frågar jag om de haft interpretation under sin utbildning i sång. 

Intervjuerna var ca 30 minuter långa och vi befann oss i ett ensemblerum i västra flygeln på KMH, där vi  
interpreterar ett för dem tidigare okänt stycke samt utvärderar resultatet. Stycket var Billie Holiday’s ”God 
bless the child”, och jag valde det stycket eftersom texten är svårtydd och väldigt öppen för tolkning, vilket 
jag ansåg vara intressant för just detta syfte.  

Detta skedde också under min tidigare studieperiod, år 2006, men materialet är orört sedan dess och inte 
ändrat eller manipulerat. (intervjuer i helhet, bilaga 2) 

 

Intervju på distans 
Alla informanter jag ville intervjua kunde inte träffas personligen så fyra av dem fick fylla i ett frågeformulär 
som jag delade ut till dem. Jag valde dessa informanter baserat på deras yrke, studieämne, och deras erfarenhet 
av sång och interpretation; de är alla sångerskor och/eller pedagoger inom afroamerikansk genre på 
högskolenivå. Se ”Informanter”.  

Fokusgruppsamtal 
Fokusgrupp är en kvalitativ forskningsmetod, vilken går ut på att en grupp tillfrågas om sina åsikter, attityder, 
erfarenheter och uppfattningar om ett visst ämne, kan även vara om ett visst tema eller om en viss sak.  

Frågorna är i detta fall ställda till en hel grupp, en gymnasieklass, vilka nyss avslutat ett projekt i 
interpretation. Det är en öppen diskussion, där alla tar del och uttrycker sina åsikter, även läraren. Frågorna är 
öppna, men inte givna till deltagarna i förhand utan allt sker spontant. Jag antecknade fokusgruppens svar och 
åsikter under tiden, vilket rörde sig om en timmes samtal, i ett klassrum på ett musikergymnasium. Klassen 
var en gymnasietrea med singer/songwriter - inriktning, det vill säga eleverna är sångare med inriktning mot 
att skriva egna låtar. I den interpretationsundervisning de haft har de dock sjungit redan existerande poplåtar 
som de valt själva, och arbetat med två lärare i interpretation. En i taget har sjungit medan resten av klassen 
agerat publik, eller i vissa fall deltagit i interpretationen som aktörer eller motparter i påhittade scenarier. 
(fokusgrupp, anteckningar, bilaga 3) 
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Resultat 

 

Intervjuer på distans 
P1=Sångpedagog knuten till afroamerikanska institutionen på KMH. 

P2= Sångpedagog knuten till afroamerikanska institutionen på KMH. 

S1= sångerska studerande på musikerprogrammet med afroamerikansk inriktning på KMH. 

S2= sångerska studerande på pedagogprogrammet med afroamerikansk inriktning på KMH. 

Frågorna i den utskickade intervjun:  

Vad är interpretation för dig, vad betyder det? 

Är interpretation en viktig del i sång och sångundervisning? Varför/Varför inte? 

Har du själv arbetat med interpretation? Hur? 

Har du själv upplevt att interpretation kan förbättra ett uppträdande, eget eller andras? Om ja, beskriv kort hur. 
(om det t.ex. var rent sångtekniskt eller om det kanske handlade om hur åhörarna berördes eller något sådant.)  

Att beröra publik med sin sång, att kunna uttrycka känslor med sin sång,, anser du att detta kan tränas upp 
eller är det bara något man har? (oredigerade svar bilaga 2) 

 

1. Vad är interpretation för dig, vad betyder det? 

 

P1 svarar att det är ”individens personliga gestaltning av text och musik grundad i stark känslomässig 
förankring”. P2 anser att det är ”tolkning av musik både textligt och musikaliskt”. S1 anser interpretation vara 
att ”utgå från hur ’jag’ skulle vilja säga detta i tal och att använda det när man sjunger”. S2 anser det vara att 
”förstå vad man sjunger om och lyckas förmedla detta till de som lyssnar”.  

 

Kommentar: Enbart en har använt ordet ”tolkning” i sitt svar, en har använt gestaltning, den generella åsikten 
tycks vara att det främst handlar om en text, att förstå och göra texten till sin egen, att förstå meningen med 
det man sjunger om samt att få med känslouttryck i sin sång. 

 

2. Är interpretation en viktig del i sång och sångundervisning? Varför/varför inte? 

 

”Ja, givetvis” menar P1. ”utan den blir musikframträdandet en ytlig teknikuppvisning som möjligtvis kan 
imponera på några men som knappast berör.” P2 svarar ”ja, man måste träna sig på att göra musik till sin 
egen, att finna sin egen röst annars förlorar musiken och världen sin själv”. Hon tycker att det handlar om att 
ta ansvar, ”att vara sångpedagog och musiker är ett vårdyrke skulle man kunna säga”, skriver hon.  Det är ens 
skyldighet att lägga ner sin själ i det man gör. Även S1 anser det vara viktigt och tycker en lärare bör ha som 
mål att hitta elevens egen röst och förmåga att beröra och hur vi tekniskt bär oss åt. S2 tycker också det är 
viktigt med interpretation men att interpretationen kan skifta i genomförande beroende på genre. 
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Kommentar: Alla tycker det är viktigt, det känns som om de alla anser det vara en nödvändig och naturlig del 
av sångundervisningen och i sångframförande. En definition gemensam med litteraturen är att om inte 
interpretation finns som ett moment i sången blir framförandet ytligt. Göra musiken till sin egen och att hitta 
sin egen röst är två uttryck som leder tankarna till att interpretation är viktigt för att integrera känslor, själv 
och hjärta i sången. En inte helt oviktig detalj alltså.  

 

3. Har du själv arbetat med interpretation? Hur? 

 

P1 och P2 har båda arbetat med interpretation i rollen som lärare men arbetar även med det på ett privat plan 
som framförande sångare. De båda startar inlärningen med text. P2  arbetar även med olika tempon och olika 
arrangemang. I ensemble-sammanhang provar P2 ofta att bryta isär låten och sätta ihop delarna på olika sätt 
som ett led i interpretation. S1 och S2 börjar även de med texten, ser till att de verkligen förstått innebörden i 
sången så att de kan berätta den på ett personligt sätt.  S1 tycker man ska sjunga med hjärtat, och att det kan 
vara svårt om inte texten direkt tilltalar henne, dock anser hon interpretatoriskt arbete hjälper vid det 
dilemmat. 

Kommentar: Alla har arbetat med interpretation. Alla börjar de med texten. P2 går även in i musikens 
beståndsdelar, bryter upp och blandar om för att se vad som händer. Intressant och ovanligt. En aspekt många 
sångare ofta hoppar över -  att även arrangemangsmässigt interpretera ett stycke musik och inte bara begränsas 
till sång och text.  

 

4. Har du själv upplevt att interpretation förbättrar ett framförande, eget eller andras? Om ja, beskriv 
kort hur (om det var rent sångtekniskt eller om det handlade om hur åhörarna berördes eller något 
sådant) 

 

Alla svarar ja på denna fråga, utom S1 som inte svarat alls, men ingen kan ge något särskilt exempel på hur 
interpretation hjälpt eller förbättrat. P1 säger att interpretation ofta löser tekniska problem och P2 anser det 
vara en förutsättning för att framträdandet blir bra. S2 tror det är omöjligt att bli berörd av en sång om 
sångaren bara sjunger den rätt upp och ner, utan interpretation.  

 

Kommentar: Svaret är ja. Men hur och varför interpretation är bra och kan förbättra ett framträdande är en mer 
esoterisk fråga. ”Löser tekniska hangups” och ”hjälper att beröra publiken” var det tydligaste svaret på den 
frågan som jag fick fram.  

 

5. Att beröra publik med sin sång, att kunna uttrycka känslor med sin sång, anser du att detta kan 
tränas upp eller är det bara något man har? 

 

Alla tror att det går att öva upp. Att det handlar om att öva på att sjunga med sitt hjärta, att ”gå in i en inre 
process” för att hitta inre förankring enligt P1. P2 säger att man bör ha en viss utstrålning, en vilja att 
kommunicera i sig själv, men att detta går att öva upp. S1 tror att det handlar mycket om rädsla att inte kunna 
interpretera och S2 övar interpretation varje gång hon lär sig en ny låt.  

 

Kommentar: Samtliga intervjupersoner ansåg att interpretation går att träna upp. Bara man är villig att jobba 
med det och inte är rädd för att släppa fram känslor i sin sång. Däri ligger en svårighet, att våga blotta sig för 
sina åhörare. 
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Sammanfattning av intervju på distans 

De flesta är eniga om att interpretation främst handlar om att lära sig texten från grunden, förstå innebörden 
och lyckas förankra denna i sina egna känslor och på så sätt förmedla en känsla till publiken. Interpretation 
kan även handla om att se på det musikaliska sammanhanget, hur förändringar i musiken kan förändra 
uttrycket i text och sång. Det är viktigt att öva på interpretation, att utan förmåga att binda samman musik, text 
med känslor blir framträdandet ytligt. Man bör öva och de flesta övar livet igenom.  

 

En personlig reflektion är dock att olika människor har olika förutsättningar för att klara detta, vissa uttrycker 
känslor mer ”automatiskt” eller kanske mer autodidakt. Medan andra måste arbeta igenom sitt skal för att våga 
släppa fram känslan. Det handlar alltså även till viss del om sångarens personliga mognad på ett mer 
emotionellt plan. Och hur benägen man är att blotta sig.  

 

Intervjuer 
Plats och tid: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, rum 542. Torsdagen 11 maj, kl. 12, 2006. 

 

Medverkande: 

Hanna Elmquist 

Två sångerskor studerande vid afroamerikanska institutionen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, här 
anonyma och benämnda Britta och Berta. Båda i 25-årsåldern och har studerat vid KMH tre respektive fyra år. 

Intervjun går till på följande sätt: först frågar jag allmänt hur de ser på interpretation, hur de gör själva, sen 
utgår jag från de frågor som finns i Sing it. 

Därefter frågar jag om de haft interpretation här på skolan. 

Sången de ombeds interpretera är ”God Bless the Child” av Billie Holiday/Arthur Herzog Jr. (Se bilaga) 

 

Session 1: Hanna Elmquist och Britta.  

 

”Så hur tänker du när du interpreterar” frågar jag Britta efter att vi spelat igenom låten några gånger. 

”Ja” säger hon tvekande ”Oftast i vår genre är ju låtarna på engelska så då får man börja med att se så man 
förstår alla ord. Den här låten är svår, det är inte så självklart men jag tycker den handlar om ytlighet – gud 
älskar barnet som måste fixa det själv om det föds in i fattigdom kanske…om rika vänner som t.ex. bjuder och 
är generösa – inte för att de vill att du ska ta något egentligen, utan bara för att de ska få se bra ut och verka 
generösa. Det är väl en låt om vad pengar gör med människor och att man inte blir lycklig bara för att man är 
rik.” 

Jag undviker att lägga mig i här utan låter henne reflektera. Interpretation handlar ju om hur just hon uppfattar 
det, i alla fall i detta fall. 

 

Härefter följer frågorna ur Sing it som vi jobbar med. 

Jag frågar följaktligen varför Britta sjunger denna låt och vad hon vill berätta. 
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”Den känns ju aktuell i dagens samhälle så jag sjunger väl den för att folk ska förstå att pengar inte är allt”, 
säger Fröken 1. ”Få folk att inse att när man föds är alla lika, alla är vi människor men pengar förändrar våra 
omständigheter och gör våra liv olika. Om alla bara kunde ha ett barns ovillkorliga syn på omvärlden”. 

Nästa fråga blir ”vad handlar sången om”? 

”Om fattiga och rika. Om klasskillnader i samhället”, säger Britta. ”Och vem är du när du sjunger den”, frågar 
jag. ””Mig själv, det är jag själv som berättar för andra” säger Britta. ”Så för vem sjunger du?” frågar jag. ”För 
världen.. (paus) eller kanske till en person, någon som är ytlig, för att få den att förstå vad som är viktigt… 
som Ebba von Sydow!” ”Och när utspelar det sig” undrar jag sedan. ”För längesen, men ämnet känns aktuellt 
än så jag behöver inte tänka mig att jag sjunger den för längesen även om den skrevs då. Jag sjunger den nu” 
svarar Fröken 1.  ”Och var befinner du dig?” frågar jag. ”Här ”svarar Britta, ”eller så kan man tänka sig att det 
är som typ i en film, ett krig pågår omkring men när jag sjunger denna tystnar alla. Jag står liksom och sjunger 
i ett myller fullt av jäkligt mycket skit”. ”ojdå” säger jag för nu börjar det dyka upp väldigt livliga 
associationer, vilket är just det som är meningen. 

” Ja gud vad man börjar komma på saker efter ett tag, det är nyttigt med det här, jag gör det alldeles för sällan” 
utbrister Britta. ”När man pratat om interpretation börjar man tänka på ett helt annat sätt, det är kul!” säger 
hon. Jag tänker att hon kanske inte gjort detta på ett tag och frågar om hon haft interpretation här på skolan 
någon gång, vilket hon svarar att hon har, under första året, inför en konsert. ”Även om jag först var lite 
skeptisk så var det ju bra! Musiker borde också få mer av detta, de vet oftast inte vad låten de spelar handlar 
om” säger Britta. ” Det är för lite fokus på texter i jazzvärlden” fortsätter hon ” man fokuserar mer på saker 
som tajm5, harmonier och strukturer, man glömmer bort att texten är viktig. Samtidigt är vi ju sångerskor, vi 
har ju dubbelt så mycket att uttrycka eftersom vi har ord. Men det är svårt att sitta själv hemma med 
interpretation, det borde vara oftare i skolan, under t.ex. gemensam sånglektion, så man fick höra vad andra 
tycker och kunna diskutera texter med andra. Vi sångerskor borde stå mer för vår sång och inte glömma bort 
orden.”  

Så tycker Britta, och med dessa ord avslutar vi vår session. 

 

Session 2 med Berta.  

 

”Jaha, då ska jag göra samma sak med dig som med Britta så vi börjar med frågan: hur tänker du när du 
interpreterar?” börjar jag. Berta svarar ” man börjar ju alltid med texten och jag har faktiskt sjungit den här 
sången förut men aldrig riktigt förstått texten, bara gått på en viss känsla i vissa fraser. Svår låt, men nu när 
man måste tänka efter ordentligt så skulle jag säga att den handlar om de svaga och utsatta  - om barnet som 
får klara sig själv. 

”Varför vill du sjunga sången” frågar jag. ”För att uppmärksamma fattiga, ensamma barn. Jag vill sjunga den 
som en välsignelse till bortglömda barn och för att uppmärksamma orättvisor. Svarar Berta. ”Så den handlar 
om..?” ”Ja” säger Berta, ”den är som ett konstaterande över orättvisor, över hur det ser ut i världen och en 
välsignelse i och med texten god bless the child.” ”Så vem är du som sjunger den då – vem är du när du 
sjunger?” undrar jag. ” Det är jag själv som vidarebefordrar denna observation till världen” säger Berta. ”Jag 
sjunger som mig själv, det gör jag nog för det mesta, vi jazzsångerskor ska ju oftast göra låtarna till våra egna” 
säger hon. ”När utspelar sig denna sång?” frågar jag. ” På 20-30-talet tror jag” svarar Berta. ”Men den är ju 
aktuell idag med så jag lever mig inte in i den tiden eller så, jag behöver inte låtsas att jag är tillbaka på 30-
talet” förklarar hon. ” Så vart befinner du dig då i sången, när du sjunger?” ”Där jag är, på en scen eller där jag 

 
5 Tajm- en musiker-term för att ha en känsla för rytmiken och takten i musiken. 
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ska sjunga den” svarar hon. ”En sista fråga, har du haft interpretation under din studietid på KMH6?” frågar 
jag. ”Ja, mycket” svarar hon. ”På sånggemensam har vi haft interpretationsprojekt och i ettan gick jag en 
musikalkurs där det var mycket vikt vid interpretation. Jag har även haft interpretation med mina sånglärare 
här på skolan och på sångmetodiken”. 

 

Vi talar lite till och det framkommer att Berta liksom Britta tycker det är svårt att på egen hand ta tag i 
interpretation men att det är ett enormt bra verktyg som de uppskattar att hålla på med och upplever som en 
viktig och bra sak i sångframförande. Vi talar även om att det just inom jazz finns många sånglåtar som varit 
instrumentala stycken från början och sedan textsatts och hur det påverkar tolkningen och känslan. En 
återkommande åsikt hos sångerskor verkar vara att musiker borde få mer interpretation då de sällan vet något 
om låten de spelar, de kan sällan texten och har ingen aning om låtens bakgrund, innehåll eller handling. 

Sammanfattning av intervjuer 
Båda sångerskorna tycker låten handlar om orättvisor, ensamt barn, det oskyldiga barnet, pengars makt och 
värde och interpretationen verkar sätta igång en hel del associationer och tankar. Man vill sjunga för världen, 
dela med sig av sitt budskap. Sällan strävar jazzsångerskor efter att gå in i en roll, vi sjunger oftast som oss 
själva, gör låten till vår egen, lägger egna känslor och värderingar i den och vi har extremt sällan någon press 
på skådespeleri i vår sång i lika hög grad som en operasångerska eller musikalartist. Hur man inom jazz 
interpreterar blir väldigt personligt och individuellt och där finns inga rätt eller fel. 

Det verkar vara svårt att arbeta ensam på sitt övningsrum med interpretation. Men det verkar vara ett 
värdefullt instrument för att plocka fram det bästa ur sig själv och sin sång. Det borde även tas upp mer i 
ensemblesammanhang så att musikerna också får ett hum om vad en låt handlar om, vilket de sällan har. 
Interpretationsundervisningen verkar ha varit ojämn, den ena har haft ”massor” medan den andra knappt 
någonting, och den som haft mycket interpretation har fått det på andra institutioner och kurser än just afro7 – 
sångmetodik tillhör pedagogiken och så hade hon gått en musikalkurs. Sånggemensam och enstaka gång inför 
konsert verkar vara de tillfällen då afro sångerskor kommer i kontakt med interpretation. Är inte det väldigt 
lite för en fyrårig musikerutbildning? Det verkar inte vara inkorporerat i någon studieplan utan sångerskorna 
får det ifall de har turen att få en lärare som värdesätter och bryr sig om interpretation. Detta baseras delvis på 
mina egna erfarenheter under min studietid på KMH och på dessa intervjuer. Trots att alla verkar tycka att det 
är viktigt och nödvändigt för bra sång.  

 

Fokusgruppen 
 

Samtal med gymnasieelever årskurs 3, singer/songwriter-klass (sånglinje med låtskrivarinriktning)  om 
interpretation, 2015-12-01. Här följer resultat av samtalet, vilket återfinns oredigerat i slutet av denna uppsats. 

 

Angående vad  interpretation är: 

Läraren anser det vara en träning i att finna sitt fokus, inte tänka för mycket på tekniska svårigheter utan en 

 
6 KMH - Kungl. Musikhögskolan. 
7 afro- här en förkortning av uttrycket ”afroamerikansk” (musik-genre). 
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metod för att kunna gå in i texten och vad man vill säga med låten. Interpretation hjälper till att hitta en 
lekfullhet och minska prestationstrycket. 

Eleverna anser det vara kul, läskigt och utmanande. Att det, trots att det först känns ovant, i slutändan hjälper 
till att flytta gränserna för ens nervositet och kapacitet.  

Det hjälper sångaren att sjunga sången mer moget. Det hjälper sångaren att slappna av och släppa på 
perfektionismen. Det hjälper mot nervositet på två sätt- dels att själva upprepandet och övandet på en låt får 
sångaren att känna sig tryggare, samt att bearbetningen man gör i det interpretatoriska arbetet får sångaren att 
tänja på sina gränser, och  hitta ett annat fokus än att just vara nervös inför sin prestation. Detta är något som 
kan kännas skrämmande först, ansåg eleverna, men i slutändan gav det goda resultat.  

 

Både lärare och elever ansåg följande: 

Interpretation kräver tillit mellan lärare- elev. 

Man måste ha bra grundläggande teknik för att kunna släppa på det tekniska tänket. 

De teatraliska övningar som man ägnar sig åt i det interpretatoriska arbetet får inte ta över själva framförandet, 
vilket måste kännas naturligt och som att man får ta del av sångarens personliga uttryck. 

Deltagande observationer  
Observationerna försiggick vid två gymnasieskolor med musikprofil. Jag deltog och antecknade vid 
musikalklassers arbete med interpretation, men ibland gjorde de också andra saker, som att sjunga visor, eller 
repetera jullåtar.  

 

Första skolan. Deltagande observationer, sammandrag av fältanteckningar 
Det startar med att klassen sitter vid ena långsidan av rummet, som är stort och ljust med fönster åt tre håll, en 
flygel, en whiteboard, PA och notställ, medan ”scenen” då är tänkt vara motsatta sida, bredvid flygeln och 
närvarande finns en pianist. De har alla vid de tillfällen jag närvarar redan låtar som de arbetat med, eller vet 
att de arbeta med. Alla har egna noter. Läraren startar med allmän information, noterar närvaro, frågar hur alla 
mår – några är lite krassliga så läraren talar en stund om vikten av att hålla sig hemma när man är sjuk så man 
inte smittar ner andra. De går igenom vad de ska göra, även information om hur och när konserten för detta är 
tänkt att vara, hur repetitionerna inför detta skall genomföras. Läraren frågar om eleverna minns vad de gjorde 
sist, en upprepning och uppfriskning av förra lektionen vilket skapar fokus och koncentration. Eleverna får 
svara och läraren instruerar dem att alltid använda Stanislavskijs fem V’n när de ska arbeta med musikal. 
Sedan får de sätta sig två och två, eftersom låtarna idag är duetter, och gå igenom Stanislavskijs frågor om 
vem man är, varför man ska sjunga, vad som just hänt och annan bakgrundsinfo de kan komma på och knyta 
till sin karaktär. Läraren använder uttrycket ”Stanislavskijs frågor” och jag googlade upp vem Stanislavskij 
var, medans eleverna arbetade, då de tydligen gått igenom denna information tidigare och jag ville inte störa 
genom att fråga om Stanislavskij. 

 

När de börjar arbeta så tar de två plats på ”scenen” som ska sjunga. Läraren frågar om vad de skrivit ner 
information om sina karaktärer och eleverna svarar. Där finns som sagt en pianist närvarande, så läraren är fri 
att iaktta och coacha kontinuerligt under lektionen, och hen befinner sig framför eleverna. Så får de sjunga 
igenom hela låten en gång innan läraren börjar arbeta med deras interpretation.  

Läraren ger sedan kontinuerligt eleverna frågor om deras karaktärer, ber dem köra igen, ger instruktioner om 
att tala högre, tydligare, texta mer. Ger instruktioner om att arbeta med klang- sångteknik, att sträva efter 
samma klangliga sound, samma av fraseringar när man sjunger duett, så att det låter harmoniskt. De får också 
instruktioner om hur de ska stå eller sitta på scenen, hur de ska agera mot varandra, eller när de ska vända sig 
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utåt, mot ”publiken” som i detta fallet är de andra studenterna i klassen. Det tas också upp andra studenter som 
får agera motspelare, eller till exempel deltagare på en fest om scenariot utspelas på en fest, eller i ett socialt 
sammanhang, som i låten ”Take me or leave me” ur musikalen Rent. Låten handlar om ett samkönat par som 
bråkar eftersom den ena är flirtig och ostrukturerad medan den andra är ordentlig och prydlig. Då skapar 
läraren ett scenario för eleverna att arbeta inom, genom att ta upp fler deltagare på scenen, som ska spela 
gäster på ett party, där paret skall börja bråka då den ena flirtar för mycket på partyt. Läraren uppmuntrar de 
andra, icke sjungande eleverna att mingla och dansa som om de vore på fest, och så får sångarna sjunga bland 
dem, använda dem som rekvisita, röra sig bland dem.  

Resultaten blir olika, men eleverna ger sig hän, dansar och ena sångaren lägger sig på golvet och åmar sig.  

I låten ”a boy like that” ur West Side Story får sångarna kommentarer som om de vore sina karaktärer på 
riktigt: Ok hon får väl älska honom då, men hon har lite förnuft också. Du är förfärad.  

Det arbetas olika med olika par trots att alla får samma utgångspunkt i och med frågorna de fick i början på 
lektionen, detta för att alla är olika bra på att leva sig in i sina karaktärer, och läraren anpassar sina 
instruktioner efter de elever hen arbetar med just då – Grundstrukturen är dock lika för alla – att gå in i 
karaktär, hitta fokus på vad de ska göra, sedan hitta sätt att förstärka inlevelsen, antingen genom rekvisita som 
en väska eller bord och stolar, eller genom sina kamrater som får deltaga i scenariot. Detta är strukturen på de 
lektioner jag iakttar på den första gymnasieskolan.  

 

Andra skolan. Deltagande observation. Sammandrag av anteckningar 
Vi är i aulan ibland och ibland i ett klassrum där det finns fönster längst ena kortsidan, tre pianon varav två 
finns längs med den ena långsidan och det andra vid den motsatta. Där finns även en whiteboard, PA och 
mikrofonstativ samt notställ. Eleverna sätter sig på ett likartat sätt som på den första skolan i klassrummet, och 
när de är i aulan sitter de på podiet, långt fram och på olika rader. Centrerat  i rummet men ändå lite utspritt. I 
aulan finns en riktig scen med en el-flygel, trumset, PA, ljusriggar, mikrofonstativ och notställ. Det finns 
ingen pianist utan lärarna turas om att ackompanjera. Det är två lärare som medverkar på lektionen. Stor 
frånvaro bland eleverna leder till en stunds initialt diskuterande om vilka som ska sjunga, och var de 
frånvarande eleverna kan befinna sig. Läraren sitter på scenkanten och samtalar med eleverna. När de sjunger 
befinner sig den ackompanjerande läraren vid flygeln och den andra i publiken med de andra eleverna. De har 
inga inledande frågor, utan får komma upp en och en och sjunga sin låt. Först får de sjunga igenom den en 
gång, sedan diskuteras vad den handlar om. Därefter plockas kamrater upp på scen för att agera medspelare i 
det scenario som läraren föreslår. Som i Amy Winehouse- låten ”I’m no good” så ska en spela pojkvän och en 
annan elev spela den pojke som sångerskan är otrogen med i sången. Pojkvännen ska stå som i en bar och den 
andra pojken var det mer oklart vad han skulle göra, vilket resulterade i att han mest stod där medan hon sjöng 
låten igen. Det blev roligt och uppsluppet, och avslutningsvis fick hon sjunga låten igen utan de andra på 
scenen och alla applåderade henne och tyckte att det blev mycket bättre, att hennes kroppsspråk var helt 
annorlunda och att uttrycket blev bättre. Sångerskan hade även fått kommentarer om kroppsspråket då hon 
allra första gången stod liksom hopkrupen. Det gjorde hon inte på sista genomsjungningen utan var mer öppen 
i sitt kroppsspråk och mer utåtriktad. Under en annan låt fick sångerskan frågor om vad det var för känsla hon 
ville förmedla, vilket var svårt för henne att förklara. Hon fick inget givet scenario utan skulle mer gå in i sig 
själv och dra sig till minnet likartade händelser eller känslor som de hon ville förmedla. Det tyckte hon var 
svårt och hon uttryckte nervositet över att alla andra eleverna satt och tittade på henne.  

Men överlag fick alla eleverna ”motspelare” att sjunga mot och/eller med, och då användes deras 
klasskamrater. De fick först frågor om texten, vad låten handlade om, sedan fick de ett givet scenario av 
lärarna att spela upp samtidigt som de sjöng. Det kunde vara att se sin motspelare i ögonen hela låten, att tänka 
att hen var den enda stora kärleken men fanns långt långt bort, eller att de var deltagare på ett AA- möte och 
skulle för första gången berätta allt om sitt svåra liv, och då fick klassen sitta i en ring allihop medans den som 
sjöng skulle tänka sig att hen berättade om allt jobbigt för allra första gången. Alla instruktioner utgick ifrån 
sångens text och de scenarier eleverna fick att arbeta med var en förlängning av denna. Lärarna var de som 
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skapade de givna scenarierna, eleverna kom sällan med egna förslag, förutom sin egna texttolkning.  

 

Observation enskilda elever 
Jag har även observerat och antecknat vid lektioner med enskilda elever. I korthet kan man säga att 
lektionerna, som är en 30 minuter långa, går till på samma sätt, enligt samma struktur, varje gång. Det låter 
kanske som en generalisering men så är det. Man värmer upp, dvs gör eventuellt andningsövningar, stretch, 
samt sånguppvärmning. Sedan arbetar man med en låt. I undantagsfall har eleverna ingen låt eftersom ett nytt 
”block” ska startas upp, då är det lärarens roll att dela ut låt eller ge i läxa att skriva kompskiss.8  Lektionerna 
försiggick vid gymnasieskola nummer två, som figurerade ovan. Lektionsrummen för individuella lektioner är 
mindre än för grupper, men innehåller el-piano, PA, notställ och stolar. De är av varierande trevlighet, vissa 
har fönster, andra inte. Vissa är mindre- andra lite större, och de flesta innehar en whiteboard. 

När interpretation förekommer sker det så att eleven tillfrågas av läraren vad texten handlar om, och vilken 
känsla de får av låten, och vilken känsla de i sin tur vill förmedla till publiken. Ofta är det här svårare att få 
direkta svar, det blir många ”jag vet inte riktigt”, vilket också indikerar att det är viktigt att lyfta upp detta och 
få dem att bearbeta låtarna på detta sätt, eftersom det framgår tydligt att de inte automatiskt gör det på egen 
hand. I alla fall är det väldigt få som gör det.  

Eftersom dessa lektioner är kortare är det svårt att arbeta på samma sätt som med sånggrupper, som har längre 
tid sammanlagt,  och dessutom arbetar med interpretation i längre perioder. Många elever har på sina 
individuella lektioner ett fokus på teknik, att de vill arbeta med sin sångteknik och ha mycket fokus på den, 
och mer arbeta på låtarna de har i läxa på ett sångtekniskt sätt, hellre än interpretatoriskt. Det är elevernas 
önskan, men ibland kan pedagogerna frångå detta och försöka integrera interpretation redan i instuderingen av 
en sång. Eleverna förstår oftast avsikten, men de tycker det är svårt.  

 

 

 

 

 

 

 
8 ”komp- skiss” betyder alltså en transkribering på notpapper av de ackord och i den form 
som de används i ett stycke musik, indelat i takter, med markeringar för repriser osv. 
Främst till för en ackompanjatör att spela efter. Där finns ingen melodi noterad. 
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Slutsatser 

Interpretation syftar till att knyta an kreativiteten med sångprestationen samt utveckla uttrycket och förmågan 
att beröra en publik.  

Interpretation är en metod för att finna fokus på sångtext och sångens innebörd. 

Interpretation kan främja sångteknik.  

Interpretation kan motverka nervositet. 

Det finns stora likheter mellan olika författares och lärares metodiker, vilket indikerar att metoderna är 
beprövade och framgångsrika.  

Man arbetar i högre utsträckning med interpretation på gymnasienivå än på högskolenivå inom sång i de 
afroamerikanska genrerna.  

Interpretatorisk metodik fokuserar övervägande på att sätta sången i en kontext, vilken sedan får sångaren att 
känna ökad inlevelseförmåga och fokus. Det i sin tur ger en större förmåga att nå ut med sångens mening och 
att känslomässigt beröra en publik.  
 

Diskussion 

	
Före studiens genomförande hade jag en annan förförståelse om hur interpretatorisk undervisning bedrevs 
idag och vilka metoder som användes, detta kan jag känna att jag för mig själv nu klarlagt och utvecklat. 
Litteraturen var av varierande karaktär och var inte specifikt inriktad på enbart interpretation, men det har varit 
intressant läsning och man kan utröna de olika författarnas idéer och uppfattningar angående interpretationens 
funktion. Där har också uppdagats flera röda trådar, likheter i pedagogiken som varit intressanta.  

Interpretation är alltså en metodik för att utveckla sin uttrycksfullhet i sång. 

En metodik för att knyta an känslor, inre scenarier, bilder, tankar, associationer till sången man står i begrepp 
att framföra, till dess text och innehåll så att detta levandegörs och på så vis förmedlar mer än bara 
meningslösa stavelser. Det är ett sätt att skapa ett fokus på det man står beredd att göra.  

Det står klart att där finns gemensamma punkter man bör arbeta utifrån, om man granskar litteraturen samt de 
metoder jag bevittnat i mina observationer, och under samtalet med min fokusgrupp.  

Dessa är de gemensamma nämnare som framgått: 

Grundteknik. Man bör ha en grundläggande god förmåga att kunna sjunga för att slippa ett alltför stort fokus 
på sångteknik, vilket inte är ett eftersträvansvärt uttryck när en låt kan framföras. 

Texten. Att klargöra vad låten handlar om, vad säger texten oss.  

Melodin. Man måste kunna melodin på låten man ska framföra. 

Därefter kan man arbeta med det rent interpretatoriska:  

Knyta an till ett relevant fokus; dvs. känsla, personlighet, karaktär, scenario. 

Behålla detta fokus när det är dags för konsert. 



 28 

 

Jag kom fram till att en gemensam nämnare inom metodiken är att använda sig av ett knippe frågor vid 
instudering av sång, frågor som ringar in och förtydligar för en sångare vem det är som ska gestaltas, var man 
är, varför man ska sjunga och så vidare. Denna metod verkar användas av de flesta jag studerat här. Jag har 
under mina observationer och intervjuer sett att det också är en nyttig och bra metod. Det tvingar sångaren att 
lägga sitt fokus på rätt ställe. På här och nu och vad man ska göra. Kanske är det det som är den springande 
punkten, att hitta fokus och att vara i det man gör. 

Om vi nu skulle utgå från att detta rör sig om Stanislavskijs fem V’n, så har jag förstått av vad som finns att 
läsa om honom på internet att dessa frågor är framtagna just som fokusfrågor. Användandet av dem har 
samma syfte i teater som inom sång, att skapa ett sammanhang och ett fokus för det du står i begrepp att göra. 

 
Pedagogerna jag läst har egna metoder, ofta med just ovan nämnda likheter sinsemellan. 

Gillyanne Kayes (2004)  har sina ”de fem V’na” – ”The five W’s”: Who, why, what, where, when.  

Kayes (2004) har arbetat främst musikalinriktat, och hon anser att texten bör börjas med, likaså gör Hemsley 
(1998) och Emmons och Thomas (1998), och utgår från de fem v’na. Kayes anser man skall börja med att läsa 
texten högt utan att bry sig om melodi. Lägg märke till betoning, ord. Hur betonas vissa ord, och på vissa 
notvärden? Tydlig diktion. Frågorna man ställer sig är till för att få en djupare insikt vad man sjunger om, hon 
blandar även detta med vikten av frasering och melodins konstruktion. Frågorna är till för att fastställa vilken 
karaktär man skall ta i sången, och om karaktären har någon specifik känsla den uttrycker.  

 

Thomas Hemsley har sin variant på samma tema: 
 

What is the poet saying and why?,  

Who is singing? 

To whom is the singer singing? 

What is the mood? (Hemsley, 1998) 

 

Liksom Emmons och Thomas hade likartade punkter, ”frågor” man ville ha svar på: place, action, 
justification, character (Emmons & Thomas 1998). 

 

Jag kan inte se annat än att det är en god metodik när man ska arbeta med interpretation! Vad jag observerat 
har det slagit väl ut hos elever, jag har inte sett eller hört någon säga att det inte fungerar, att det är är lönlöst 
eller dåligt. Jag drar slutsatsen att det är en framgångsrik metod för att landa i sången och hitta sitt stuk. Det 
har även slagit mig vid mina observationer, att även om eleverna inom afroamerikanska genrer,  inte tillämpar 
exakt denna metod när det väl är dags för konsert, så har själva arbetsformen varit till nytta, och utvecklat 
deras uttryck och inlevelse. Som en elev sade i fokusgruppen: ”det flyttar gränsen”. Gränsen för vart man går 
frivilligt. För jag tror alla har en tendens att köra på som man brukar, och det är vår roll som pedagoger att 
hjälpa eleverna att tänja på sina gränser, gå utanför sin trygghetszon och utmana sig själva. Sådant kan kännas 
läskigt först, precis som några elever också uttryckte att det var, men det är också sådant som utvecklar oss. 
Vidgar vårt medvetande och får oss att växa.  

 

I mina intervjuer använde jag mig av denna metod, att ”fråga” frågor rörande sången och karaktären i sången 
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för att få igång en inre tankeprocess. Sångerskorna upplevde arbetet med interpretation som roligt, intressant, 
och viktigt. Som något alla borde öva på ofta och att det bör finnas med i sångundervisning och 
sånginstudering.  

Dock märkte jag att det för dessa informanter – som för mig själv under min studietid  – var ett oklart begrepp 
vad interpretation egentligen innebär, hur man gör, vad som händer, hur det påverkar. Man har ett vagt 
begrepp om vad det kan tänkas innebära men de har aldrig riktigt fått jobba med interpretation mer ingående. 
Denna erfarenhet fick jag av de jag intervjuade på Kungl. Musikhögskolan, medan de elever jag nu mött på 
musikergymnasier vet precis vad det är, hur man gör, har en åsikt och en erfarenhet av interpretation.  

Varför denna skillnad? Det kan man spekulera i, men kanske är det så att det inte arbetas lika målinriktat med 
specifikt interpretation på högre nivå eftersom det antas att man har nått ett visst musikaliskt uttryck redan för 
att komma in.  

Att det anses som integrerat i den musikaliska mogenhet som efterfrågas vid intagningsproven?  

Eller kan detta vara en genrespecifik brist? 

Elever som studerar klassisk sång eller musikalsång på högre nivåer har mycket mer fokus på interpretation 
och gestaltning, enligt min erfarenhet. 

I deras framträdanden finns ofta ett inslag av skådespeleri som i den afroamerikanska genren saknas. Kanske 
är det därför det även saknas på jazzutbildningen? 

Eller kanske är inte jazzutbildningen särskilt anpassad för just sång?  

Det är konstigt i så fall, med tanke på att det ute i den ”riktiga världen” uppskattas och lyssnas mer på 
vokaljazz än på instrumental bland gemene man, och då avses icke främst icke musiker, undantaget de riktigt 
inbitna jazzlyssnarna. Sångerskor borde alltså skolas mer insiktsfullt i hur yttervärlden ser ut, vilka den 
framtida publiken kommer att vara, inte ’tvingas’ in i en instrumentalistroll vilket ibland känns som att de 
görs, i och med t.ex. mina intervjuoffers kommentarer om att fokus mer ligger på tajm, harmonik osv – inte på 
text och interpretation. En sångerska kan inte bortse från att hen ÄR sångerska, eller känna sig mindervärdig 
för detta faktum, snarare tvärtom. Hen behöver lära sig vårda sina unika egenskaper och sin unika roll i 
musikaliska sammanhang. Sång är urgammalt, med rötterna i historieberättande, vilket var en förutsättning för 
informationsspridande i äldre kulturer. Något jag fick lära mig under mina studier i musikantropologi.  

Rösten är ett extremt personligt instrument. Man bör inte kompromissa med det för att försöka passa in eller 
glömma bort detta faktum i sin strävan efter teknisk skicklighet.   

Något som ofta inträffar på just jazzsångerskor. Sing it (Kullberg & Sjögren, 2004) är skriven med tanke på 
afroamerikanska genrer, och författarna undervisar eller har undervisat i sådana genrer, men där avhandlades 
ämnet på en (1) sida och med likartad metodik som inom klassisk/musikal genre. En ganska grund 
introduktion till ämnet.  

 

På gymnasiet då, så ingår det i både kursplanen och undervisningen på ett självklart sätt (Gy11), eleverna vet 
vad interpretation är och har ofta fått arbeta med det redan i årskurs ett. De vet även vad det är bra för och hur 
man ska göra för att arbeta med det.  

Ibland kan det vara si och så med insikten i vikten av att hålla på med interpretation, men så är ofta fallet inom 
flera skolämnen.  

Lärarna har mycket god insikt i vad interpretation är och innebär och har metoder för att lära ut det. Det sker 
även att eleverna får gå på workshops där det bara handlar om interpretation, eller har långa lektioner där det 
bara ska interpreteras. Jag har även dragit slutsatsen av observationer och frågor att det är till nytta med 
interpretatoriskt arbete, att det öppnas en kreativ kanal och skapar fokus på låten och låtens innebörd.  

Att det för en sångare är viktigt eftersom det är just text vi behandlar som Både Hemsley (1998) och Kayes 
(2004) och Emmons och Thomas (1998) också hävdar i sina böcker, och därför måste sångaren ha insikt i, och 
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ta hänsyn till, det texten berättar.  

 

Jag har även sett att detta är svårare eller i alla fall mer eteriskt och öppet för tolkning i de fall man sjunger 
pop, visa, soul eller annan populärmusik. Det kan vara knepigare att ”snabb- interpretera” en poplåt, i just 
användandet av frågor angående karaktär, då karaktären ofta upplevs vara sångaren själv.  

Det är även skrämmande ofta elever inte har en aning om vad texten handlar om, så där har vi pedagoger en 
uppgift att belysa vikten av att veta innebörden i orden man sjunger. 

 

Medan det inom musikal och klassisk musik och ofta finns mer fixerade scenarion att förhålla sig till, så är 
detta alltså inte så inom afro.  

Det är alltså starkare ramverk kring interpretationen inom klassiskt och musikal, medan det inom 
populärmusik är mer öppet hur man vill välja att tänka kring en låt. Men jag har också märkt att det är till stor 
hjälp att ändå använda samma metoder! 

 

Inom populärmusik kan det dock vara en god idé att släppa en aning på skådespeleriet när det väl är dags för 
konsert, för att undvika alltför tillgjorda manér, och eftersträva ett mer äkta och eget uttryck. Metodiskt är det 
dock effektivt att öva interpretation innan framträdandet på samma sätt som man gör inom klassiskt och 
musikal, eftersom det öppnar upp för fantasin och kreativiteten, vilket Hemsley (1998) och Emmons och 
Thomas (1998) speciellt belyste vikten av, vilket i slutändan gagnar framträdandet positivt.  
 
Det går utmärkt att använda de ”fem v-na” som pedagog undervisande i interpretation, men går även bra att 
alterera frågorna, ställa fler eller färre, men alltid med fokus på saker relaterat till text, person, plats, känsla. 
Att interpretera med enbart olika känslor är också ett sätt. Att ge en elev en given känsla, som ilska, sorg, 
glädje etc., och be dem sjunga utifrån den förutsättningen. Det var något jag upplevde själv på en workshop en 
gång, och det var ett roligt sätt att utforska interpretation på. Dock anser jag att det bör fokusera bredare, och 
vara knutet till det aktuella stycket som ska framföras, vilket det inte gjorde för mig.  
 
Det framgick också, när jag frågade elever, att interpretation är roligt, och att det upplevs som befriande att få 
”skjuta på gränserna” för hur en sång framförs. Som en elev uttryckte det : ”förr var bara att stå på scen typ 
gränsen, nu när man fått göra massa saker OCH stå på scen, då har gränsen flyttats.”  
 
Överlag verkar det som att pedagoger inom afroamerikanska genrer använder sig av samma metoder som de 
inom klassiska och musikal, som i sin tur använder sig av metoder framarbetade av skådespelare, men 
skillnaden inom afroamerikanska genrer är väl generellt att eleven kan och får släppa mer på skådespeleriet 
när det är dags för konsert, eftersom det inte finns något givet scenario eller kontext att behöva förhålla sig till.  

		
Teknik är en förutsättning för att kunna uttrycka sig fritt, använda sitt instrument utan hinder eller skador, men 
det ena kan och bör inte existera utan det andra. Tekniskt kunnande bör väga jämnt med interpretatoriskt. Man 
måste våga satsa lite av sin själ i sången. 

För jag anser det stå klart: 

Interpretation är viktigt och roligt. Interpretation går att öva på. Interpretation ger en bättre inlärning av en 
sång eller ett musikstycke, stimulerar fantasi och kreativitet och ger ett rikare uttryck och räddar sången från 
att bli trist, ytlig och ointressant. 
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Fältanteckningar från deltagande observationer 

Sången ”God Bless the Child” finns i Hanna Elmquists ägo. 

Intervjuer. Originalen finns i Hanna Elmquists ägo. 
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BILAGA  - fokusgrupp 
 

Intervju med 3D singer/songwriter-klass (sånglinje med låtskrivarinriktning)  om interpretation, Rytmus, 
2015-12-01. Jill Nordin är lärare.  

 

Vad är interpretation? Frågar Hanna. 

 

Jill: Texttolkning, jobba med text,  

Jill: i grund och botten en träning i att vara fokuserad. Inte tänka för mycket ”röst” (teknik) fokuserad på text, 
vad man vill säga. Vi har låtit eleverna ibland interpretera mig och Monica. 

Jätteviktig – hitta tillbaka till lekfullhet. Att sång inte bara ska vara prestationsinriktad. 

 

Elevernas kommentarer, ”brainstorming-”format: 

 

Bra med övningar där man får släppa på ”det ska vara så himla perfekt” , man slappnar av lite mer.  

Nervositeten underlättas av att man får öva på en låt.  

Det har varit så givande för många.  

Många har pratat jättepositivs om det.  

Nervositet: just det här med att skjuta på gränserna, förr var bara att stå på scen typ gränsen, nu när man fått 
göra massa saker OCH stå på scen, då har gränsen flyttats.  

Väldigt likt teater. Det är jävligt kul. 

Jill(LÄRAREN) vet vad som händer, Jill anpassar övningarna och gör det som är rätt för mig.  

Men jobbigt när det ligger i rummet att man ska va kul – jag är fan inte kul! (alla skrattar)  

Förmedla budskap, få fram känslan, få fram olika känslor i låten, massa olika känslor i samma låt.  

Varför göra ngt om man inte gör det fullt ut.  

När någon gör det så är det då man känner, blir berörd, man måste hitta sin egen spärr, man måste förstå 
verktygen man får, kanske öva på det och göra det flera gånger, så att man ”ahaaa”.  

Vissa tar med sig det(interpretation) musikaliskt, medans andra får ut en upplevelse av att göra något galet, att 
gå utanför ramarna, man får göra vad man vill.  

Kul! 

Läskigt!  

Utmanande, man är inte van att jobba på det sättet, även om man försöker få fram en känsla själv så är det helt 
annat när något styr på lektion, man har märkt stor skillnad, man har mognat väldigt mycket.  

Först skeptiskt, till att bli bra. 

Om någon ser obekväm ut så stör det väldigt mycket, oavsett hur duktigt man sjunger.  

Såg någon som såg så himla påklistrad ut, hon var väldigt inne i låten men det såg så teatraliskt ut. Det lät bra 
men störde att hon liksom spelade över.  
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KAN DET UNDERLÄTTA TEKNISKT? Undrar jag. Eller är det bara enklare att inte tänka på teknik? 

Jill: För att ni kan sjunga så pass bra, så KAN man göra såhär, att strunta tänka tekniskt.  

Man måste ha bra grundläggande teknik för att kunna släppa det. 

 

  
 
 

 


