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1. Inledning 
 
Med ett år kvar av min långa utbildning till att bli sångpedagog finns det all anledning att re-
flektera över vad jag gör, varför jag gör det och kanske framförallt varför jag tycker det är 
värt att ägna ett helt yrkesliv åt att föra vidare kunskap om musik och sång. Inte för att jag inte 
har funderat över det tidigare utan för att det är frågor som jag tror tål att ställas dagligen un-
der hela yrkeslivet. Musik är för mig ett komplext ämne där allt och inget är givet, där gott 
och ont möts och där eufori och ångest kan upplevas under loppet av en dag. När vi musicerar 
speglas vårt inre i våra unika konstnärliga uttryck samtidigt som vi kan känna oss vilsna på 
det bottenlösa havet av musikaliska ideal att förhålla oss till. För att orka befinna oss i den här 
båten som ständigt riskerar att sjunka av prestationsångest tror jag att vi är i stort behov av att 
stärka vår tillit till vår professions mening genom att ställa frågor som ovanstående.  
 
När den här kursen börjar befinner jag mig i en motivationssvacka i min utbildning. Jag har 
det senaste året satsat hårt på mitt frilansande och mina musikaliska projekt utanför skolan där 
min motivation är stark. När det gäller mina studier känner jag mig skoltrött och framförallt 
trött på att inte ensam kunna bestämma över min tid utan behöva förhålla mig till kursplaner, 
bättre (?) vetande och deadlines. När jag ställs inför fakta att jag ska genomföra ett arbete med 
ett ämnesdidaktiskt och konstnärligt fokus är min spontana impuls att börja gråta och sätta 
armarna i kors och vägra. Trots att jag verkligen har övervägt att låta min spontana impuls 
blomma ut i ett ärligt agerande har jag låtit bli. Jag har istället försökt fundera på hur jag ska 
kunna ta tillvara på tiden i den här kursen; tid som jag har möjlighet och valfrihet att ägna åt 
något som jag tycker känns meningsfullt, lärorikt och intressant. Jag har försökt utforma ett 
arbete med tydliga begräsningar för att underlätta genomförandet samtidigt som jag har för-
sökt skapa ett ämne som är så pass spännande och utmanande att jag tar mig igenom det. 
 
I det här arbetet har jag valt att ta tillfället i akt att undervisa på ett sätt som jag aldrig gjort 
tidigare. Jag har utformat en lektionsmall som jag provar på två nybörjarelever i sång för att 
undersöka hur väl mallen fungerar, hur den påverkar undervisningssituationen och vad den 
gör med mitt förhållningssätt till undervisningen. Det som är nytt för mig är att anpassa min 
undervisning utifrån en lektionsmall med på förhand utvalda övningar och på så sätt under-
visa utifrån ett mer styrt förhållningssätt. Hittills har mitt förhållningssätt till sångundervis-
ning varit relativt fritt med stundens fantasi, elevens dagsform och nuets rikedom som mina 
didaktiska vägledare. ”Oj” kanske du som läsare tänker nu. Lät inte det där lite typiskt musik-
lärarflummigt? Jo kanske. Men med tjugofyra månaders lärarjobb, tvåtusen dagars eftergym-
nasiala musikstudier och minst fyrahundra timmars auskulterande vågar jag lite kaxigt strunta 
i om mitt förhållningssätt till sångundervisning uppfattas som flummigt. För det som är vik-
tigt och som jag kan garantera dig att jag inte alls struntar i allvaret och komplexiteten i min 
profession och mitt kommande statliga uppdrag. Något som jag inte minst i skrivande stund, 
efter att ha genomfört det här arbetet har stärkts i ytterligare. Det här arbetet har fått mig att 
ställa frågor jag tidigare aldrig ställt, funnit svar jag aldrig trodde jag skulle finna, insett att 
det finns frågor som jag kanske aldrig kommer finna svar på och dessutom reflekterat över 
vartenda litet steg i processen. Bättre än så vet jag inte om jag kan förbereda mig för mitt 
framtida läraryrke. Läs så får du se vad du tycker.  
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1.1!Syfte!&!frågeställningar!
 
Syftet med undersökningen är att sätta ihop en lektionsmall för nybörjarelever i sång och un-
dersöka hur den fungerar och vilka konsekvenser användandet av mallen får. Ytterligare ett 
syfte är att reflektera över skillnaden i att undervisa utifrån en mall och utifrån ett fritt förhåll-
ningssätt.  Mina frågeställningar är: 
 

! Hur utformar jag en lektionsmall för nybörjare och vilka delar vill jag att den ska in-
nehålla? 
 

! Hur upplever jag att lektionsmallen påverkar undervisningssituationen? 
 

! Hur upplever jag som lärare att undervisa utifrån en lektionsmall till skillnad från ett 
fritt förhållningssätt till sångundervisning?  

 

1.2!Mitt!förhållningssätt!till!sångundervisning!
 
Varför väljer jag att utmana mitt nuvarande fria förhållningssätt till sång som hittills har fun-
gerat väl både för mig och för mina elever? Under mitt år som heltids sånglärare på ett gym-
nasium i kursen Instrument eller sång 1-3 fick mina elever skriva anonyma utvärderingar 
varje månad. I dessa kunde jag läsa att de tyckte att jag som lärare och mitt sätt att undervisa i 
kursen var meningsfullt, lärorikt, spännande, utmanande och roligt. Utifrån elevernas direkta 
feedback och anonyma utvärderingar kan jag säga att jag var en omtyckt lärare. Det viktigaste 
för mig var att jag bedrev en undervisning som jag verkligen stod för utifrån mina krav såväl 
som Skolverkets föreskrifter. Hittills har jag med andra ord inte haft anledning att tänka att 
mitt sätt att undervisa på något sätt är dåligt eller inte fungerar. Just därför känns det väldigt 
spännande att anamma ett annat sätt att undervisa för att prova om mitt förhållningssätt till 
sångundervisning är så bra som jag tänker att det är och för att uppleva hur en annan metod 
fungerar för mig och eleverna.  
 
För att du som läsare ska hänga med i mina resonemang vill jag ge det jag benämner mitt fria 
förhållningssätt till sångundervisning en närmare förklaring. När jag sammanfattar mina sam-
lade erfarenheter av att befinna mig i undervisningssituationer i sång, i rollen som lärare, aus-
kultant och student, tycker jag mig kunna urskilja två olika sätt att undervisa på; ett fritt och 
ett styrt förhållningssätt.  Dessa två sätt är naturligtvis relativa och inte i närheten av några 
bevisade metoder eller ens någonting jag kan stärka genom litteraturreferenser. Tesen är en-
bart grundad i mina erfarenheter av undervisning och diskussioner kring olika sätt att under-
visa som jag har haft med andra blivande och erfarna sångpedagoger. För att beskriva det fria 
förhållningssättet till sångundervisning skulle jag vilja säga att det karaktäriseras av ett här-
och-nu tänk. Lektionens riktning och upplägg styrs av vem eleven är, hur den mår just den 
dagen, vilka musikaliska eller rösttekniska problem och utmaningar som uppstår under lekt-
ionens gång och vilka känslor som kommer till uttryck i stunden. Planeringen inför lektioner-
na är lite mer av en mental förberedelse än en praktisk planering av specifika övningar. Under 
mina sånglektioner komponerar jag nästan alla övningar i stunden när behovet uppstår. Förut-
sättningar som jag upplever vara beroende av för att kunna undervisa utifrån detta fria för-
hållningssätt är att jag behöver vara väl insatt i kursens centrala innehåll och kunskapskrav. 
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Jag behöver även ha en bred och stor repertoar att kunna plocka ur under lektions gång och en 
aktuell kunskapsbank att luta mig mot i stundens hetta.  
 
När jag har diskuterat och jämfört olika förhållningssätt till sångundervisning med andra 
sångpedagoger, blivande och erfarna, har vi kunnat konstatera att mitt förhållningssätt inte 
passar alla. De flesta sångpedagoger jag har pratat med föredrar att noggrant förbereda sina 
lektioner med förutbestämda övningar och upplägg vilket är det förhållningssätt som jag har 
valt att kalla för ett styrt förhållningssätt. Eftersom att så många av mina medstudenter och 
kollegor förespråkar det mer styrda förhållningssättet har det väckt en nyfikenhet hos mig. Jag 
föreställer mig att ett bra sätt att prova det styrda förhållningssättet är genom att göra det jag 
gör i det här arbetet; att utforma en lektionsmall och prova att undervisa utifrån den. En utma-
ning som jag ställs inför när jag ska undersöka hur jag som lärare upplever användandet av 
mallen och hur den påverkar undervisningssituationen är att grundligt resonera kring hur jag 
nu ska förhålla mig till de didaktiska frågorna. Jag tänker nämligen att det som bidrar till 
skillnaden mellan de två förhållningssätten är hur vi sånglärare förhåller oss till de didaktiska 
frågorna hur och i vissa fall med vem. De övriga frågeställningarna vad, när, vart, varför och 
med vad tror jag ger mer liknande svar oavsett om vi undervisar utifrån ett fritt eller styrt för-
hållningssätt.  
 
I ett mer omfattande arbete hade det varit intressant att undersöka om och i sådana fall vilken 
skillnad mina elever upplever när jag undervisar utifrån mitt nuvarande förhållningssätt och 
utifrån lektionsmallen. Den här undersökningen genomförs och skrivs ur ett lärarperspektiv 
men jag har självklart gjort mitt bästa för att sätta mig in i elevernas situation och för att re-
flektera ur ett lärar- och elevperspektiv. Redan i det här stadiet av arbetet märker jag att jag 
har påbörjat en reflektion med frågor som jag tidigare inte haft, åtminstone inte på samma 
genomträngande sätt; Vad har bidragit till den starka övertygelse som jag hittills har haft att 
mitt fria förhållningssätt till sångundervisning är det rätta för mig och det bästa för mina ele-
ver? Vilka erfarenheter och händelser är det som har format mig till den lärare jag hittills har 
varit?  
 
Ännu en förhoppning jag har med det här arbetet är att lyckas utforma en lektionsmall som 
fungerar så pass bra att jag kan använda den som ett pedagogiskt verktyg framöver. Eftersom 
mina lektioner sällan innefattar befintliga sångövningar utmanar jag mig själv i det här arbetet 
genom att nästan uteslutande använda mig av övningar komponerade av någon annan. Jag har 
därför använt mig av Daniel Zangger Borchs bok Stora Sångguiden (2005) i utformandet av 
mallen och i genomförandet av lektionerna.  

2.#Bakgrund#
 
I det här avsnittet kommer jag ge bakgrundsfakta om Daniel Zangger Borch och hans bok 
Stora Sångguiden (2005) som ligger till grund för lektionsmallen. Jag kommer även berätta 
om min relation till boken och hur jag använder den som verktyg för min egen röstliga och 
konstnärliga utveckling.  
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2.1!Daniel!Zangger!Borch!!
 
Daniel Zangger Borch är sångare, kompositör och sångpedagog som är född och uppvuxen i 
Köpenhamn men sedan många år tillbaka bosatt i Stockholm. Han är den första svenska sång-
pedagogen som vetenskapligt forskat i ämnet rock-, pop och soulröstens funktion. Han är 
även författare till boken Stora Sångguiden (2005) som jag har använt som inspiration, fakta-
källa och övningsbank i utformning av min lektionsmall.  
 
Zangger Borch (2008) började sin musikaliska karriär i ung ålder som oskolad sångare i ett 
hårdrocksband. Efter några år av intensivt framträdande och skivinspelningar fick han röst-
problem och började söka sig till sångpedagoger. Enligt honom fanns det vid den här tiden 
(som vi kan anta var någon gång under 80-talet) bara klassiska sångpedagoger att tillgå av 
vilka han fick höra att det enda sättet att inte skada sin sångröst var genom att anamma den 
klassiska sångtekniken. Detta ledde till att Daniel upplevde ett behov av att sammanställa ett 
praktiskt-pedagogiskt material som satte den redan kända kunskapen om rösten i ett populär-
musikaliskt sångtekniskt perspektiv. Under de tolv år som hans arbete med avhandlingen på-
gick sökte och läste han en mängd redan befintlig röstforskning. I sitt sökande och läsande 
insåg han att det inte finns särskilt mycket forskning på röstens funktion inom de populärmu-
sikaliska genrerna vilket ytterligare bidrog till lusten och motivationen att genomföra sin egen 
avhandling. Hans drivkraft låg i att han själv ville ha ett läromedel att ta till för att utveckla 
sitt sångkonsntärliga uttryck med hänsyn till röstbelastningen (Zangger Borch, 2008).  
 
Avhandlingen, som färdigställdes 2008, är uppdelad i fem delarbeten där de tre första arbe-
tena är undersökningar där han utgår ifrån specifika frågeställningar rörande sångtekniska 
aspekter för sångsätt inom populärmusiken. I ett av avhandlingens första avsnitt problematise-
rar Daniel hur han på bästa sätt ska benämna de tre genrer som forskningen riktar sig mot; 
pop, rock och soul. Han menar att dessa tre genrer saknar en term som sammanfattar dem på 
ett passande och lättolkat sätt och kommer fram till att termen populärmusik motsvarar hans 
kriterier. Som en produkt av det han har upptäckt, lärt sig och insett under sina många år som 
verksam artist och forskare är avhandlingens fjärde arbete den praktisk-pedagogiska boken 
Stora Sångguiden. Författandet av boken var ett sätt för Zangger Borch(2008) att föra vidare 
sina kunskaper och erfarenheter och bidra med det läromedel som han under så många år själv 
efterfrågat och känt behov av. Avhandlingens femte och sista arbete är skivan The One 
(Zangger Borch, 2008).   
 
Stora sångguiden (Zangger Borch, 2005) är uppdelad i tolv kapitel som berör allt från and-
ning och röstmassage till wailövningar och marknadsföring. Boken erbjuder med andra ord ett 
helhetskoncept för den som vill läsa och öva sig till att bli professionell sångare. Till boken 
finns en tillhörande CD med de övningar som finns presenterade i boken. Det finns totalt 66 
övningar och det är utifrån dessa som jag har plockat ut de som jag anser vara användbara i 
min lektionsmall. 
 

2.2!Min!användning!av!Stora&sångguiden&
 
Första gången jag stötte på boken Stora sångguiden (Zangger Borch, 2005) var när jag fick 
den i studentpresent av min sångkollega och nära vän. Eftersom mina första år efter studenten 
ägnades åt klassiska pianostudier bekantade jag mig inte med boken förrän jag fick mitt första 
jobb som sångpedagog. Jag sökte inspiration till nya sångövningar och ville läsa på om hur 
jag kunde jobba med olika elevers utmaningar och hittade boken i min bokhylla. Ända sedan 
dess har jag använt mig av boken i min undervisning och för min egen röstliga och konstnär-
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liga utveckling. Nuförtiden använder jag mig av den tillhörande CD skivans uppvärmnings-
övningar nästan dagligen. Jag tycker att det är otroligt smidigt att ha med mig skivan i bilen 
och värma upp med den när jag kör till spelningar eller till skolan. När jag åker bil längre 
sträckor ensam brukar jag sätta på skivan och göra alla övningarna, dels för kul och dels för 
övningsskull.  
 
Det finns flera saker som jag uppskattar med Stora sångguiden (2005) och tillhörande skiva 
som har gjort att jag vill använda den i min utformning av lektionsmallen. Jag gillar att alla 
övningar finns beskrivna med text i boken och med röstlig förebildning på skivan. Jag tycker 
även att det är intressant att det är en mansröst och en kvinnoröst som förebildar så att jag kan 
få en uppfattning om vilken tonart eller röstläge som är passande för olika röster i respektive 
övning. Dessutom uppskattar jag att svårighetsgraden på övningarna varierar beroende på 
utövarens individuella röstliga tillgångar och svårigheter men även rent rytmiskt, harmoniskt 
och melodiskt. Trots att jag har använt mig av bokens övningar i flera år finns det fortfarande 
övningar som är kluriga och utmanande och de som inte längre är det kan ändå fungera som 
uppvärmnings- eller insjungningsövnignar. Något som jag dock inte upplever mig kunna an-
vända boken till är min konstnärliga utveckling. Självklart bidrar de tekniska övningarna till 
att jag utvecklar min röstliga verktygslåda vilket i sin tur bidrar till att jag har fler uttrycks-
möjligheter i mitt konstnärliga uttryck. Men jag finner inget stöd i att direkt utveckla ett 
konstnärligt uttryck i användandet av boken, vilket är något som kommer vidröras i min dis-
kussion av genomförandets resultat.  
 
I mitt övande använder jag mig även av andra bra praktisk-pedagogiska material, t.ex. Hear it 
and Sing it (Niemack, 2004) som jag också skulle ha kunnat valt att använda i utformning av 
lektionsmallen. Främsta anledningen till varför jag har valt Stora sångguiden har koppling till 
det jag nämnde ovan om variationen på svårighetsgrader. Eftersom min lektionsmall riktar sig 
till nybörjare vill jag använda mig av ett material som lätt kan anpassas efter deras nivå och 
som jag känner lämpar sig för en nybörjares röstliga förutsättningar. I ett mer omfattande ar-
bete hade det varit intressant och meningsfullt att använda mig av flera olika praktisk-
pedagogiska material för att kunna ta fram en ännu bättre och mer varierad lektionsmall. På 
grund av det här arbetets tidsmässiga begränsningar har jag varit tvungen att begränsa mig på 
flera punkter som i det här fallet med antal källor till lektionsmallen.  
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3.#Inför#lektionerna#
 
Upplägget för undersökningen är att jag ger två entimmes enskilda sånglektioner till en elev 
och en entimmes lektion till en annan elev, båda på varierande nivå inom ett nybörjarspekt-
rum. Från början var planen att jag skulle ge båda eleverna två lektioner var men det gick inte 
ihop tidsmässigt. Jag anser dock inte att det leder till några negativa konsekvenser för arbetet 
eftersom mina frågeställningar inte efterfrågar kvantitativ utan snarare kvalitativ data (se 
Hartman, 2004).  
 
I arbetet kommer mina två elever kallas för William och Mårten vilket inte är deras riktiga 
namn. Båda eleverna är personer jag känner sedan tidigare och William och jag har haft en 
sånglektion tillsammans för ett år sedan. Mårten har jag hört sjunga vid några olika tillfällen.  
 
När jag påbörjade utformningen av lektionsmallen hade jag redan frågat om Mårten och Wil-
liam ville vara mina sångelever i undersökningen vilket de både gärna ville. Eftersom jag se-
dan tidigare har en någorlunda uppfattning om deras röster har denna förkunskap haft ganska 
stor inverkan på hur jag har valt att utforma lektionsmallen. För att du som läsare ska få en 
inblick i vad jag har grundat mina val på i utformningen av mallen vill jag ge en kort presen-
tation av eleverna och vad jag vet om deras musikaliska bakgrund: 
 

" William har under större delen av sitt liv ägnat sig åt musik på fritiden. Han har spelat 
olika instrument i flertalet band, skrivit musik med vänner och är en klassisk dusch-
sångare. Musicerandet har alltid varit på amatörnivå och förutom vår enda lektion har 
han aldrig tagit lektioner i vare sig sång eller andra musikämnen. Eftersom Williams 
musicerande är gehörsbaserat har han ett ganska välutvecklat sådant och snappar lätt 
upp stämmor i flerstämmig sång.  

 
" Mårten är utbildad musiklärare med trummor som huvudinstrument och har tack vare 

sin utbildning sjungit en hel del i kör och mindre konstellationer. Idag jobbar han som 
musiklärare inom grundskolan och använder sin röst dagligen i sitt arbete. Mårten har 
aldrig tagit enskilda sånglektioner och trots sin gedigna erfarenhet och kunskapsnivå 
inom musik anser jag att han är en nybörjare inom sång, om än på en högre nybörjar-
nivå än William.  

 
Ur ett forskningsetiskt perspektiv vill jag redogöra för att båda eleverna vid sina första lekt-
ionstillfällen fick skriva på en blankett med sitt godkännande av att delta i studien. På blanket-
ten informerades de om undersökningens syfte och att inspelningarna av lektionerna endast 
skulle lyssnas på av mig och att dessa skulle raderas så snart arbetet avslutats.  
 

3.1!Utformning!av!lektionsmallen!
 
I utformningen av lektionsmallen har jag ställts inför flera frågor som grundar sig i två olika 
rollers perspektiv; rollen som lärare som jag befinner mig i när jag undervisar och rollen som 
sångelev som jag befinner mig i på mina egna sånglektioner. Processen att utforma mallen 
skulle kunna beskrivas som ett sammansvetsande av mina erfarenheter av att befinna mig i 
dessa två roller. Frågor som jag har ställt mig själv ur de olika perspektiven är: 
 

• Vad tycker jag en lektionsmall för nybörjare bör innehålla? (lärare) 
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• Vilka svårigheter hade jag när jag var nybörjare och vad hade jag behövt och velat 
göra på mina första sånglektioner? (elev) 

• Hur kan jag få utforma en lektionsmall som kan passa så många individer som möj-
ligt? (lärare) 

• Hur kan jag skapa en balans mellan roliga och utmanande övningar i mallen? (lärare 
och elev) 

• Hur bör jag lägga upp lektionsmallen rent tidsmässigt? Hur stora andelar av tid ska 
olika lektionsmoment tilldelas? (lärare) 

 
Mitt huvudsakliga fokus har legat vid två av punkterna; att kartlägga hur jag tycker att en 
sånglektion för nybörjare bör se ut och vilka av Zangger Borchs (2005) övningar som jag vill 
använda till lektionsmallen och hur jag kan använda dem. Mitt urval av övningar grundar sig i 
följande parametrar: 
 

• Min vetskap om elevernas sångliga nivå och tidigare erfarenhet inom sång 
• Mitt intryck av elevernas individuella intresse av sång och att utvecklas som sångare 
• Mitt eget användande av övningarna och min erfarenhet av dess användbarhet för mig 

som sångare och för mina elever 
• Sånglektionens tidsbegränsning  

 
Utifrån det som står skrivet i punkt två vill jag förklara hur jag resonerar. I det här fallet när 
undervisningen sker privat och inte utifrån skolans styrdokument anser jag att det finns goda 
möjligheter för mig som lärare att ta hänsyn till och utgå ifrån det som står skrivet i punkt två. 
Eftersom Mårten och William har sina första sånglektioner med mig känner jag stort ansvar 
att utforma dessa lektioner på ett sådant sätt att deras nyfikenhet och lust att sjunga väcks. Jag 
ser därför en utmaning i att undervisa dem utifrån undersökningens syfte och samtidigt tillgo-
dose deras individuella behov och nyfikenhet. Därför har ovanstående punkt nummer två varit 
en viktig parameter för vilka och kanske framförallt för hur många övningar jag har valt att 
inkludera i lektionsmallen.  
 
En annan viktig del i processen att utforma lektionsmallen har varit att grundligt läsa Stora 
sångguiden. I inledningen till boken delar Zangger Borch (2005) in röstens utveckling i föl-
jande tre T:n:  
 

" Ta hand om 
" Teknik 
" Tolkning 

 
Utifrån den uppdelningen blev jag inspirerad att dela upp min lektionsmall i tre delmoment. 
Jag har även tilldelat mina lektionsmoment procentandelar som motsvarar hur mycket tid av 
lektionen respektive moment ska uppta.  
 

" Uppvärmning 33% (ca 20 minuter) 
" Teknik 17% (ca 10 minuter) 
" Musikskapande 50% (ca 30 minuter) 

 
Om vi jämför mina tre delar med Zangger Borchs (2005) tre delar tänker jag att det jag har 
valt att kalla för uppvärmning kan motsvara det han väljer att kalla för ta hand om. Att jag har 
valt att kalla det för uppvärmning istället för ta hand om är för att jag tycker att det känns som 
ett mer konkret begrepp för en nybörjare som troligtvis inte är särskilt insatt i vad det innebär 
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att ta hand om sitt instrument rösten. Jag som befinner mig långt ifrån nybörjarstadiet vet att 
ta hand om min röst innebär allt från att stretcha, motionera och vara i själslig balans till att 
göra teknik övningar och använda fonationsrör1. Med andra ord ett vitt begrepp som en kan 
börja prata om när eleverna har kommit en bit på vägen och visar intresse för att verkligen 
ägna sig åt sitt instrument på en högre nivå. Att uppvärmningen innehar en tredjedel av lekt-
ionsutrymmet är för att jag tycker att den är en viktig del i att lära känna och närma sig sitt 
instrument vilket nybörjare är i stort behov av. Zangger Borch (2005) jämför den sångliga 
uppvärmningen med betydelsen av att värma upp när en idrottar. Han menar att oavsett om en 
värmer upp inför joggingrundan eller sångpasset så har uppvärmningen samma funktion; att 
inte skada sig och att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt inför den kommande pre-
stationen. Jag tycker att det är viktigt att uppvärmningen får ta tid eftersom den innehåller 
flera moment som troligtvis är nya och ovana för nybörjareleven.  
 
En skillnad mellan min och Zangger Borchs (2005) tredelning är att delarna i hans uppdelning 
är lika stora jämfört med min där de har 17 %, 33 % och 50 % var. Han menar att alla delarna 
är beroende av varandra och att ingen av delarna är värd mindre än den andra. I min tidsupp-
delning där delarna framstår som olika mycket värda hänvisar jag till att eleverna i undersök-
ningen är nybörjare och att det är det som har avgjort hur jag har valt att värdera delarna. I 
och för sig vänder sig Stora Sångguiden också till nybörjare (såväl som professionella) vilket 
kan få mitt argument att framstå som motsägelsefullt. Å andra sidan använder sig Zangger 
Borch av sin tredelning när han skriver om röstutvecklingens innehåll och inte om ett speci-
fikt upplägg för en sånglektion som i mitt fall.  
 
Angående teknikbegreppet som både jag och Zangger Borch använder oss av i våra uppdel-
ningar skriver han såhär: ”Att vara sångtekniskt driven syftar endast till att öka förmågan att 
uttrycka sig rikare och så ofta du önskar.” (Zanger Borch, 2005, s.9). När jag googlar vad är 
sångteknik? kan jag läsa på flertalet hemsidor att sångteknik är att sjunga med stödet. Zangger 
Borch (2005) i sin tur skriver att ”stöd är kontrollerad andning” (s.34). Jag tänker att teknik är 
ett brett begrepp som rör allt som har med fonation, andning, textning, stöd, sound, omfång, 
vibrato, anatomi, tajming, hållning, röstkvalitéer, dynamik, intonation, sväng, improvisation, 
gestaltning, tolkning och feeling att göra. Alla uppvärmningsövningar som jag använder i 
mallen innehåller flera av dessa delar och därför kan det ibland vara svårt att skilja mellan vad 
som kan räknas som en teknikövning och vad som är en uppvärmningsövning. Jag tänker att 
teknikövningar är något som ges mer och mer fokus ju längre eleven kommer i sin utveckling 
och därför är teknikmomentet en relativt liten del i min lektionsmall för nybörjare. 
 
Den största procentuella andelen i uppdelningen av momenten är tillägnad musikskapande 
vilket kan relateras till Zanger Borchs (2005) del tolkning. Ur ett didaktiskt perspektiv skulle 
en kunna se det som att vi ägnar oss åt frågan hur i momenten uppvärmning och teknik och åt 
frågorna vad och varför i det musikskapande momentet. Att jag väljer att kalla den här delen 
för musikskapande jämfört med Zangger Borchs tolkning har främst att göra med att jag tyck-
er att tolkning är en av de delar som går in under musikskapande. Förutom tolkning tänker jag 
att musikskapande inrymmer frasering, dynamik, röstläge, uttal, arrangering, instrumentering, 
harmonisering, känslouttryck, kroppsspråk och koreografi. Jag tänker med andra ord att allt 
som bidrar till en åhörares eller utövares själsliga upplevelse i ett musiksammanhang har att 
göra med hur vi väljer, medvetet och omedvetet, att skapa musiken.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Ett!glasrör!som!sätts!ner!i!vatten!och!som!en!nynnar!i.!Användandet!är!såväl!förebygB

gande!som!rehabiliterande!för!stämbanden.!!
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3.2!Uppvärmning!
 
Syftet med lektionsmomentet uppvärmning är dels att eleven ska bli uppvärmd i kropp och 
röst och dels att den ska ges förutsättningar att så småningom själv kunna hålla i och genom-
föra sin egen uppvärmning. Därför har jag i utformningen av och urvalet till uppvärmningen 
funderat på vilken grund jag vill ge mina nybörjarelever när det gäller att värma upp. Jag 
tycker att Zangger Borchs (2005) kapitel uppvärmning är bra och tydligt upplagt och jag har 
tagit flera övningar därifrån. Däremot håller jag inte alltid med honom om i vilken ordning 
saker är mest lämpade att göras och jag har därför stuvat om och utformat det upplägg som 
jag vill introducera mina elever till. Till skillnad från Zangger Borch (2005) som bara inklu-
derar kropp och röst i uppvärmningen har jag även med andningsövningar. Jag har valt att 
dela upp uppvärmningen i tre delar; kropp, andning och röst. Såhär ser upplägget för upp-
värmningen ut (sidnumren och numren är hänvisningar till Stora sångguiden):   
 
Kropp 

1. Komma igång i kroppen med hopp, spring på stället och sträckningar.   
2. Hämta andan och komma ner i kroppen med rullning av axlar och stretchning av axlar, 

nacke, rygg och bröstkorg (s.20).  
3. Röstmassage med massage av tinningar och hårbotten (s.22).  

 
Andning  

1. Andningsövning som fokuserar på att öppna upp och fördjupa andningen.  
 
Röst 

1. Morgongymnastik (nr.5 i boken) 
2. Universalverktyg “B” (nr.6 i boken och nr.1 på skivan) 
3. Duvan (nr.7 i boken och nr.3 på skivan) 
4. Nasal N (nr.19 i boken och nr.12 på skivan).   

 
De kroppsliga övningarna är väldigt tydliga och jag räknar med att de inte behöver någon 
muntlig instruktion utan att jag gör och eleverna härmar. Andningsövningen däremot kräver 
en förklaring om hur andning är det som aktiverar stödet och att en grundad och öppen and-
ning är en grundläggande förutsättning för att sjunga. Jag visar vart i kroppen vi ska andas in 
och vad som händer med kroppen när vi gör det. Om jag känner att eleven är bekväm med 
kroppslig kontakt låter jag eleven känna hur jag andas in i ryggen, magen och bröstkorgen. 
Eleven får sedan prova både med och utan mina händer på de olika ställena.  
 

3.3!Teknik!
 
Eftersom att skillnaden mellan uppvärmningsövningarna och teknikövningarna rent teoretiskt 
inte alltid är så tydliga föreställer jag mig att skillnaden skapas av hur jag som lärare introdu-
cerar och instruerar övningarna för eleverna. Under uppvärmningsövningarna tänker jag att 
fokus ligger vid den didaktiska frågan vad och att teknikövningarna har ett större fokus på 
frågan hur. De två övningar jag har valt till teknikmomentet är: 
  

1. Spackla “egal” (nr.25 i boken och nr.18 på skivan).  
2. Topp 5 “now” (nr.27 i boken och nr.20 på skivan).  

 
Den första övningen har jag valt utifrån att jag vet att Mårten och William är tenorer med väl-
utvecklade mix-kvalitéer i sina röster viket gör att de sällan behöver ta till sina falsettröster. 
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Som ett sätt att öva på att hitta falsettrösten går övningen ut på att egalisera2 rösten och kunna 
sjunga melodislingan utan att övergången mellan skarvarna hörs. Melodin börjar i falsettregis-
ter och byter så småningom till fullröstregister och utmaningen blir röstbytet som infinner sig 
någonstans där mittemellan. Den andra övningen tycker jag är en användbar övning för att 
den går att använda på flera olika sätt, som egaliserande eller skarvfrämjande. För ett egali-
serande resultat försöker en sjunga övningens melodislinga i samma röstkvalité. När en vill nå 
ett skarvfrämjande resultat byter en mellan två olika röstkvalitéer, förslagsvis fullröst och 
falsett, vid de ställen där melodin hoppar mellan två olika tonhöjdsområdena. Min plan med 
att ha med den i lektionsmallen är att eleverna återigen ska få öva på att byta mellan fullröst 
och falsett. Eftersom teknikmomentet endast har tilldelats tio minuter av lektionen får jag se 
om vi hinner med båda övningarna eller bara en av dem.   
 

3.4!Musikskapande!
 
I detta lektionsmoment är tanken och planen att vi ägnar oss åt en eller flera låtar som jag eller 
eleven valt ut och tagit med till lektionen. Beroende på vilken låt det är, varför eleven har 
tagit med den och vilka utmaningar låten innebär kommer delmomentet varieras från lektion 
till lektion och mellan de olika eleverna. Utöver dessa ramar känns det svårt att planera mer 
ingående och jag kan inte komma på något sätt att göra lektionsmomentet mer styrt vilket 
skulle kunna förväntas när jag försöker anamma ett mer styrt förhållningssätt till undervis-
ningen. Däremot vill jag redogöra för den verktygslåda jag tar med mig in i det här lektions-
momentet och som jag plockar olika verktyg ur beroende på vilken elev som sjunger vilken 
låt. Som jag tidigare har nämnt anser jag att begreppet musikskapande är ett vitt begrepp som 
inrymmer allt från frasering och tajming till uttal och känslouttryck. Eftersom det finns så 
många möjliga ingångar tycker jag att en bra början är att eleven får sjunga sången en gång 
och sedan fråga eleven vad den känner om sången. Överlag när jag jobbar inom musikskap-
ande med mina elever försöker jag att ställa öppna frågor så att eleven känner att det inte finns 
några förväntade rätta eller felaktiga svar. Min plan är sedan att ta fasta på vad eleverna svarar 
på frågan och ta det vidare därifrån. Min erfarenhet är att gensvaren från eleverna på hur de 
känner kring en sång varierar från person till person. Vissa är vana att relatera sitt sjungande 
till sina känslor och dessutom verbalt lagda och delar gärna med sig av sina tankar och re-
flektioner kring det de nyss har upplevt när de sjungit och musicerat. Medan andra inte alls är 
vana att reflektera kring vilka känslor som uppkommer när de musicerar och som inte är vana 
att fundera kring t.ex. textförmedling. Därför är jag beredd på att det här delmomentet kan te 
sig olika med olika elever och att vissa elever behöver lång tid på sig för att koppla ihop sitt 
musicerande med sitt känsloliv.  
 

4.#Lektionerna#
 
Redovisningen av lektionerna är skriven i den tidsordning som de ägde rum.  
 
Lektion 1 (Mårten): Lektionen började enligt planen med uppvärmningsmomentet. Den 
kroppsliga delen gick dock fortare än jag hade trott och de röstliga övningarna visade sig vara 
mer utmanande än vad jag hade räknat med. Andningsövningen tog betydligt längre tid än 
planerat och visade sig vara något helt nytt för Mårten och krävde flera förevisningar och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Utjämning!av!skillnader!i!röstkvalitet!mellan!tonhöjdsområden,!vokaler!eller!register.!

(Zangger!Borch,!2005)!
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många försök från hans sida. Trots att vi la mer tid än planerat på andningsövningen upplevde 
jag att Mårten inte hann förstå övningen och att det gjorde honom lite obekväm. Tidsschemat 
blev förskjutet och när vi gick över till teknikmomentet låg vi efter tidsmässigt. Innan vi 
gjorde den första teknikövningen förklarade jag övningen genom att visa vart min röst går 
över till falsett och hur det låter. Det visade sig att det här med falsett var helt nytt för Mårten 
och då valde jag att byta plats på de två teknikövningarna och började med den andra ef-
tersom jag tänkte att den var mer passande utifrån hans förutsättningar. Eftersom allt var nytt 
för Mårten krävdes det flera förevisningar och genomgångar än jag hade planerat för i lekt-
ionsmallen och istället för att ägna teknikmomentet tio minuter tog det tjugofem minuter. Re-
sultatet av detta blev att när vi enligt lektionsmallen var redo att gå över till det tredje och 
sista lektionsmomentet musikskapande var våra sextio minuter över och lektionen var slut. Vi 
drog då över i cirka tio minuter för hinna sjunga igenom den låt jag hade tagit med till Mår-
ten. Vi sjöng igenom den två gånger och hann konstatera saker som vi skulle kunna jobba 
utan att ha tid att gå in på dem djupare.  
 
Reflektion: Efter lektionen kändes det som att inget hade gått som planerat. Jag förbannade 
mig själv för att jag inte hade förutsett flera av händelserna. Det kändes som att jag genom att 
försöka anamma en styrd undervisningsmetod hade glömt att det fortfarande är livslevande 
människor jag ska undervisa och inga tidsinställda robotar som på given signal kan gå från ett 
moment till ett annat. Bara några minuter in i lektionen upplevde jag en stark frustration över 
att behöva följa min mall när det så tydligt uppstod situationer där Mårten hade gynnats av att 
vi hade stannat upp och gett momentet längre tid. Jag blev även frustrerad över att genomföra 
de övningar jag på förhand hade valt ut och förberett och att inte kunna anpassa övningarna 
utifrån de svårigheter som dök upp för honom. Jag gjorde ett medvetet val att trots frustrat-
ionen fortsätta följa lektionsmallen så gott det gick eftersom lektionen gavs som en del i min 
undersökning och syftet för mig var att få svar på frågeställningarna. Hade undersökningens 
frågeställning lytt; hur kan jag på bästa sätt undervisa min sångelev? hade jag tidigt under 
lektion börjat anpassa innehåll utifrån det som uppstod.  
 
En tanke som hängde kvar i flera dagar efter den första lektionen var vart gränsen går för vad 
som kan räknas som musikskapande och inte? Och vad kallas i sådana fall de aktiviteter för 
som inte räknas som musikskapande under en instrumentallektion? Musiköverföring eller 
kanske musikreproducering? Eftersom vi aldrig hann med momentet musikskapande under 
lektionen började jag reflektera över om detta innebar att vi aldrig ägnade oss åt musikskap-
ande under lektionen? Å andra sidan verkar det ju helt snurrigt att ha haft en hel lektion i mu-
sik som aldrig lyckats beröra musikskapande överhuvudtaget! 
 
Lektion 2 (Mårten): Lektionen började som planerat utifrån lektionsmallens uppvärmning 
med en annorlunda andningsövning jämfört med den första lektionen. Även denna gång tog 
andningsövningen lång tid och krävde många instruktioner och lång genomgång för Mårten. I 
mitten av lektionen råkade Mårten försäga sig om en familjehemlighet som gjorde mig väldigt 
glad och tio minuter av lektionen gick till att glädjas åt och prata om nyheten. Efter uppvärm-
ningen gick vi vidare till teknikövningarna där vi tar vid där vi slutade förra lektionen och 
följer upp Mårtens falsettröst. Han berättar att han tyckte att det hade varit jätteroligt och gi-
vande att vi hade börjat jobba med hans falsettröst under förra lektionen och att han var verk-
ligen taggad på att jobba vidare med det. Vi fortsatte med första lektionens teknikövning och 
utforskade även den andra övningen som jag skippade första lektionen. Efter ett teknikmo-
ment som dragit över på tiden (momentet tog 20 minuter istället för 10minuter) gick vi över 
till en låt som Mårten tagit med. Låten krävde en övergång till falsettrösten vilket var det vi 
ägnade största delen av tiden åt och även denna gång hann vi inte gå in djupare på delmomen-
tet musikskapande.  
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Reflektion: Under den första lektionen innebar andningsövningen så pass stora utmaningar 
för Mårten att den knappt var genomförbar och inför lektion två valde jag att anpassa övning-
en till en nivå som jag trodde skulle passa honom bättre. Det var ett klurigt val eftersom syftet 
med sånglektionerna har varit att undersöka hur lektionsmallen fungerar och från början har 
tanken varit att jag inte ska ändra mallen från lektion till lektion. Men jag kom fram till att 
undersökningens syfte inte får gå ut över eleverna och innebära att jag genomför övningar 
med dem som är för svåra eller gör dem osäkra. Eftersom uppvärmningen tog längre tid än 
planerat även den här gången var det kanske lite olyckligt att familjeangelägenheten dök upp 
och tog fokus och tid från lektionen. Å andra sidan tänker jag att så är livet och det var härligt 
att få glädjas åt nyheten tillsammans!  
 
Den största och kanske viktigaste reflektionen och tankeställningen jag tar med mig från vår 
andra lektion är att det som blev lidande även denna lektion var momentet musikskapande. 
Det har fått mig att undra flera saker; är det här ett tecken på ett mönster i min undervisning? 
Att jag trots att jag tycker att musikskapande är den viktigaste delen och därför har tilldelat 
den största delen av lektionstiden har svårt att få till den?  Eller är det så att jag tycker att hela 
lektionen är ett enda musikskapande och därför inte prioriterar att vi ägnar oss åt den delen 
koncentrerat och fokuserat? Eller är det så att det här med att tilldela musikskapandet en en-
skild del av lektionen är så pass nytt för mig att jag inte vet hur jag ska hantera momentet och 
därför inte styr lektionen så att vi hinner med alla momenten som planerat?  
 
Ytterligare en reflektion efter lektionen var att jag blev lite osäker när vi skulle börja jobba 
med Mårtens låt. Under båda våra lektioner fick jag känslan av att mitt sätt att jobba med och 
förhålla mig till musikskapande skulle innebära en stor utmaning för Mårten och kanske rucka 
lite på hans konstnärliga normer. Såhär i efterhand känns det tråkigt att jag inte trots det bjöd 
honom på den utmaningen och upplevelsen samtidigt som det var en ögonöppnare för mig att 
känna mig lite osäker och underlägsen, det har jag aldrig upplevt tidigare på en sånglektion. 
Jag tror att en betydande faktor till min osäkerhet var att Mårten själv är musiklärare och att 
det kändes läskigt att instruera en annan erfaren musiker i konstnärligt uttryck och musik-
skapande.  
 
Lektion 1 (William): Lektionen började som planerat med uppvärmningen och vi gjorde den 
andningsövning som tillhör lektionsmallen (den som jag och Mårten gjorde på hans första 
lektion). När vi skulle börja med röstuppvärmningarna sa William att han var nervös och vi 
ägnade då några minuter åt att prata om hans nervositet och hur vi kunde förhålla oss till det. 
När vi gick över till teknikövningarna valde jag att koncentrera oss på en av dem för att hinna 
med musikskapande mer än jag gjort under mina lektioner med Mårten. Eftersom det här var 
Williams andra sånglektion någonsin la jag nivån på teknikövningen ganska lågt och det 
kanske var tack vare det vi lyckades hålla tidsplaneringen. I musikskapande momentet ägnade 
vi oss åt en låt som jag hade tagit med till William som jag tänkte skulle passa hans röst och 
samtidigt utmana honom. Den största delen av tiden gick till att lära in melodi och text vilket 
visade sig vara en utmaning för William. Vi jobbade sedan med att framföra låten med dyna-
miska variationer för att skapa en stämning i låten och även med textförmedling. William 
gillade inte låten och det blev därför en utmaning för honom att trots detta känna något när 
han sjöng och förmedla det.  
 
Reflektion: Eftersom lektionen med William var min tredje och sista kändes det som att jag 
hade börjat veta hur jag skulle förhålla mig till lektionsmallen för att ge en så bra lektion som 
möjligt. Jag kände dock samma frustration som under min första lektion med Mårten; att vara 
bunden till en förbestämd plan som bestämmer vilken riktning lektionen ska ta. Efteråt kände 
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jag mig i alla fall nöjd med att ha fått till åtminstone en lektion där de tre momenten fick sin 
förutbestämda tidsandel. Lektionen med William motsvarade lektionsmallens upplägg och det 
kändes bra att få känna på hur det kändes när det gick lite mer enligt planen än vad det gjorde 
under mina lektioner med Mårten. Dessutom har William och jag har en närmare relation än 
vad jag har till Mårten och jag kände mig mer bekväm med att driva lektionen i lektionsmal-
lens riktning.  
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5.#Analys#&#Diskussion#
 
För tydlighetens skull har jag valt att dela upp detta avsnitt i två delar där den första är en all-
män reflektion över frågeställningarna och den andra en mer djupgående diskussion kring 
arbetets resultat.  
 

5.1!Allmän!reflektion!över!frågeställningarna!
 
Såhär i slutklämmen av arbetet känns det meningsfullt att gå tillbaka till frågeställningarna 
och fundera över om jag funnit svar på mina frågeställningar och i sådana fall vilka. Den 
första frågeställningen besvaras i arbetets tredje del Inför lektionerna där jag redogör för hur 
jag gick tillväga i utformningen av lektionsmallen.  
 

" Hur utformar jag en lektionsmall för nybörjare och vilka delar vill jag att den ska in-
nehålla? 

" Hur upplever jag att lektionsmallen påverkar undervisningssituationen? 
" Hur upplever jag som lärare att undervisa utifrån en lektionsmall till skillnad från ett 

fritt förhållningssätt till sångundervisning?  
 
När det gäller arbetets två andra frågeställningar relaterar jag mina reflektioner till det vi pra-
tade om i kursen Ämnesdidaktik II. I en Powerpoint-presentation från seminariet Att vara 
instrumusiklärare ställde seminarieledaren Anders Nordquist (2016) frågan; ”Är vi instru-
mentallärare med musiken som hjälpmedel eller är vi musiklärare med instrumentet som 
hjälpmedel?” Utifrån den frågeställningen och med mina reflektioner från genomförandet har 
jag formulerat frågan; Är vi lärare som undervisar med elevens intresse i fokus eller lärare 
med vårt eget intresse av att undervisa i fokus? Jag upplever att jag på grund av hur jag valde 
att utforma lektionsmallen tyvärr riskerar att tillhöra den sistnämnda lärargruppen, åtminstone 
den här gången. När jag ur mitt lärarperspektiv summerar hur lektionerna blev tycker jag att 
undervisningen utifrån mallen gjorde min lärarroll till mindre närvarande, mindre inkännande, 
mindre påhittig, mindre kreativ, mindre rolig, mindre färgstark och mindre konstnärlig. Ur en 
synvinkel kan jag tycka att detta är förståeligt och förlåtligt; målet med lektionerna var att 
genomföra min undersökning som syftade till att undersöka ett förhållningssätt till undervis-
ning som jag tidigare aldrig provat. Samtidigt som jag ur ett annat perspektiv tycker att jag 
med tanke på min erfarenhet av att undervisa och mina utbildningsår i ryggen borde ha kunnat 
förutse lektionsmallens konsekvenser och gjort en bättre mall från början. Såhär i efterhand 
kan jag inte förstå att jag inte räknade ut från första början att vissa övningar skulle ta längre 
tid än andra och att det skulle dyka upp svårigheter för eleverna som skulle kräva omformule-
ringar eller ändringar av övningen. Det var som att jag var så fokuserad vid att utforma en 
mall som skulle leva upp till mina föreställningar av hur ett styrt förhållningssätt till sång-
undervisning går till att jag glömde vara förutseende och realistisk på vissa plan.  
 
Mina reflektioner får mig att tänka på den didaktiska triangeln som Anders Nordquist (2015) 
presenterade för oss under seminariet Musikundervisningens struktur del 1 i kursen Ämnesdi-
daktik I.  
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Innan jag genomförde arbetet tänker jag mig att jag hade förklarat de två olika förhållnings-
sätten till sångundervisning utifrån triangeln på följande sätt; det styrda förhållningsättet do-
mineras av ett elev-ämne orienterat förhållningssätt till undervisning och ibland med ett lä-
rare-ämne fokus. (I mitt genomförande upplever jag att det största fokuset låg vid lärare-ämne 
för att jag var så fokuserad på att genomföra lektionen utifrån hur jag hade planerat den i lekt-
ionsmallen). Det fria förhållningssättet hade jag däremot relaterat till en undervisningssituat-
ion dominerat av ett lärare-elev fokus.  
 
I Johan Öhmans (2014) artikel i tidskriften Utbildning & Demokrati skriver han om hur vi 
kan förstå den didaktiska triangelns relationer genom Deweys transaktionella vetenskapliga 
perspektiv: ”det handlar då om att hantera relationerna ovan så som vi genomlever. dem i vår 
vardag: som sammanhängande, samtidiga och ömsesidiga”. (Öhman, 2014, s.38). Även om 
citatet är taget ur sin kontext tycker jag att det sätter fingret på något som jag fått ökad förstå-
else för genom det här arbetet. Jag tycker att citatet så fint uttrycker hur jag upplever att det är 
att vara lärare och hur jag efter arbetets genomförande skulle vilja förklara triangelns funktion 
oavsett rådande förhållningssätt till sångundervisning; allt hänger samman, allt händer samti-
digt och allt är ömsesidigt. Att undervisa är med andra ord ganska mycket som livet självt. 
Det uppstår oanade saker när vi minst anar det. Det kan visa sig att vi är bra på saker som vi 
trodde vi var sämst på och vice versa. Ibland (läs ofta) tar saker längre tid än vi trott och 
ibland (läs sällan) fixar vi saker på nolltid. Innan arbetets genomförande var min tilltro till det 
friare förhållningssätt kopplat till min övertygelse om att ett lärare-elev fokus (utifrån didak-
tiska triangeln) är det mest givande för elevens utveckling. Idag, efter att ha genomfört detta 
arbete känner jag mig mer ödmjuk inför skillnaderna mellan det fria och styrda förhållnings-
sätten. Såhär i efterhand frågar jag mig själv (och kan nästan skämmas över att det krävdes ett 
helt arbete för att komma fram till frågan); vad är det egentligen som är så viktigt med att 
jämföra ett fritt och styrt förhållningssätt? 
 
Arbetet och undersökningen har visat att jag upplevde stor skillnad mellan att undervisa uti-
från en mall och ett fritt förhållningssätt. Jag kan även konstatera att jag tycker att det styrda 
förhållningssättet påverkade undervisningssituationen på ett negativt sätt. Resultat som jag 
förväntade mig redan när jag bestämde ämne och som inte har överraskat mig särskilt mycket. 
Från och med nu känner jag trots detta inte samma behov av att framhäva skillnaderna mellan 
de olika förhållningssätten att undervisa (förutom i resten av diskussionsavsnittet). Verkar det 
paradoxalt? Alltså att undersöka ett förhållningssätt till undervisning och komma fram till att 
det fungerar sämre än mitt vanliga förhållningssätt och trots det knyta ihop säcken med att 
säga att jag framöver inte kommer att framhäva skillnaderna mellan de två olika förhållnings-
sätten? Ja, det är nog lit paradoxalt, särskilt när jag tänker på hur viktigt jag tyckte det var 
med dessa skillnader i början av arbetet. Mitt bästa sätt att försvara och förklara paradoxen är 
att jag tror att jag har mognat i min lärarroll. Olusten att framhäva skillnaderna grundar sig 
egentligen inte i att jag vill sopa skillnaderna som jag upplevde i genomförandet under mat-
tan. Det handlar snarare om en ödmjukhet inför att alla lärare förhoppningsvis och troligtvis 
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gör sitt bästa och hur vi gör det är lite upp till oss själva. Eftersom det fria- och styrda förhåll-
ningssättet är något som helt saknar vetenskaplig grund känner jag mig lite fånig som har 
gjort en sådan stor sak av det i det här arbetet. Genomförandet har fått mig att inse ännu mer 
än tidigare hur otroligt beroende en instrumentallektion är av det som händer i nuet. Arbetet 
har fört med sig så många insikter, aha-upplevelser och reflektioner att det här med att dom-
dera kring huruvida ett styrt eller fritt förhållningssätt är det bästa framstår som en fis i rym-
den. Åtminstone jämfört med det med min fortsatta analys och diskussion kommer handla 
om, vilken jag ju i och för sig hade jag ju aldrig kommit i kontakt med om jag inte hade ge-
nomfört arbetet som jag har gjort. 
 

5.2!Musikskapande!
 
Nu kommer vi till det som har förvånat mig mest, som har vänt upp och ner på en stor del av 
min ämnesuppfattning och som jag inte förväntade mig skulle bli en så stor del av mitt resul-
tat. Utifrån genomförandet av lektionerna frågar jag mig; Hur kunde delmomentet musikskap-
ande bli en sådan utmaning att hinnas med och prioriteras när det är den delen jag tilldelade 
mest tid för att jag tycker att den är viktigast? Varför kände jag mig osäker på hur jag skulle 
genomföra momentet under mina lektioner med Mårten när jag hittills upplevt att det är där 
mina starkaste kvalitéer som sångpedagog ligger? Varför är det så svårt att precisera vad mu-
sikskapande är och vad momentet kan ägnas åt under en lektion? Och framförallt; vart går 
gränsen för vad som kan räknas som musikskapande och inte under en instrumentallektion?  
 
Sedan första början när jag skulle utforma mallen och valde att benämna Zangger Borchs 
(2005) delmoment tolkning till musikskapande har jag upplevt en ambivalens kring mitt ord-
val och dess innebörd. Redan efter första lektionen med Mårten upplevde jag en stor förvir-
ring och frustration kring vad jag egentligen menat med delmomentet musikskapande. I ett 
försök att bli klokare kring frågorna som dykt upp i och med detta skumläste jag litteratur som 
vi använt tidigare under utbildningen. I kapitlet Musik & mening resonerar Kempe & West 
(2010) kring vad som kan vara avgörande för huruvida vi uppfattar musik som något me-
ningsfullt. De skriver om sin undersökning gällande hur lärare kan skapa mening med musi-
ken i instrumentalundervisning och plötsligt läser jag meningen; ”… meningsskapande hand-
lar om hur vi tilldelar den (musiken, min tolkning) mening i våra liv” (Kempe & West, 2010, 
s.14). Efter att ha ägnat de senaste veckorna åt mitt undersökande arbete får meningen mig att 
stanna upp och bara gapa. Det känns som att minst två polletter trillar ner och att alla hästarna 
äntligen är hemma. Utan att ha kunnat uttrycka det innan förstår jag nu att det är det här jag 
har sökt efter och problematiserat i delmomentet musikskapande. Jag har velat att momentet 
musikskapande ska vara meningsskapande för eleverna! Jag har velat att den största delen av 
mina sånglektioner ska fokusera på att ge eleverna upplevelsen av att musik kan ge mening åt 
livet. När jag äntligen får hjälp att sätta ord på det inser jag att det ju är just det här jag upple-
ver att jag lyckas göra när jag har undervisar utifrån mitt fria förhållningssätt. Så varför kän-
des det så svårt att förmedla ett meningsfullt musikskapande när jag undervisade utifrån lekt-
ionsmallen och det jag tänker är ett mer styrt förhållningssätt? Jag återkommer till detta lite 
senare i diskussionen.  
 
Kempe & West (2010) problematiserar begreppet meningsskapande och vilka mekanismer 
som ligger bakom hur och varför människan upplever saker som meningsfulla. Mitt sätt att 
använda och relatera till begreppet i det här sammanhanget är att meningsskapande represen-
terar det som jag tänker att människan upplever när hen musicerar; musik ger mening till livet 
och bidrar till en upplevelse av en högre dimension av varande.  
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När jag utformade mallen utgick jag ifrån de didaktiska frågorna för att orientera mig i skill-
naden mellan de olika lektionsmomenten. Jag resonerade då att skillnaderna borde ligga i att 
momentet musikskapande utgår ifrån frågan varför jämfört med uppvärmnings- och teknik-
momenten som utgår ifrån frågan hur. När jag nu efter genomförandet jämför hur de två olika 
förhållningssätten, fritt och styrt, påverkar undervisningssituationerna tycker jag mig kunna 
konstatera att den didaktiska frågan varför genomsyrar lektionerna när jag undervisar fritt på 
ett helt annat sätt än när jag undervisar styrt. När jag undervisar fritt upplever jag att det finns 
ett musikaliskt flöde under hela lektionen oavsett pågående lektionsmoment. Jag inbillar mig 
att det faktum att jag komponerar melodierna och ackorden till övningarna vi använder bidrar 
till en meningsskapande atmosfär full av musikskapande som jag tror påverkar eleverna posi-
tivt. Det är som att frågorna varför gör vi det här och varför är det viktigt hela tiden besvaras 
av den stämning som infinner sig av att det pågår ett konkret musikskapande i rummet. Ur 
mitt lärarperspektiv framstår det som att resultatet av det fria förhållningssättet till undervis-
ning blir att gränsen för vilka aktiviteter som räknas som musikskapande och inte känns 
mycket mer flytande på ett positivt sätt.  
 
Såhär i efterhand kan jag se flera bidragande faktorer till att momentet musikskapande inte 
kom till sin rätt i lektionsmallen. En viktig sådan är att jag valde att enbart använda mig av 
Zangger Borchs (2005) övningar vilket gjorde att jag inte kunde bidra med mitt musikskapar-
flöde under lektionerna. En annan betydelsefull faktor är att jag var så ambitiös och fokuserad 
vid att utforma en mall som på bästa sätt skulle motsvara mina föreställningar om ett styrt 
undervisningsförhållningssätt att jag la mina personliga övertygelser om vad en bra sånglekt-
ion bör innehålla åt sidan, vilket gick ut över lektionernas kvalité. Därför blev jag förvånad 
när både Mårten och William hörde av sig efteråt och tackade för givande och roliga lektion-
er. Båda kände sig motiverade att fortsätta och efterfrågade fler lektioner med mig. Trots att 
jag upplever att jag inte lyckades ge dem lektioner med någon vidare upplevelse av hur mu-
sikskapande kan vara meningsskapande utan snarare lektioner där de fick en presentation av 
instrumentets funktion och tekniska egenskaper, var de nöjda och glada för lektionerna.  
 
Zangger Borch (2005) poängterar tydligt i Stora sångguidens inledning om hur ta hand om, 
teknik och tolkning är likvärdiga delar beroende av varandra. Trots detta ägnas bokens inne-
håll förvånansvärt lite åt just tolkning. I kapitel åtta ägnas ett antal sidor åt aspekter som rör 
sångarens tolkning och framförande men jämfört med hur stor del av boken som upptas av 
delarna ta hand om och teknik känns det futtigt. Jag anser detta vara en relevant iakttagelse 
med tanke på min slutsats att det musikskapande momentet var svårt att få till i verkligheten 
trots min teoretiska redogörelse för dess betydelse. Jag undrar om Zangger Borch (2008) an-
ser att tolkningsdelen är en del som sångare själva förväntas lära sig eller komma underfund 
med på egen hand? Vilket som i sin tur får mig att undra om det speglar en allmän sångpeda-
gogisk uppfattning; läraren hjälper eleven att utveckla sin röstliga förmåga och sen är det upp 
till eleven att utveckla ett konstnärligt uttryck. Faktum är att jag i sångpedagogen Nanna-
Kristin Arders bok Sangeleven i fokus (2006) finner ett citat som stärker min tes. Boken är ett 
läromedel för lärare såväl som sångelever som vill lära sig mer om sin röst. I kapitel fyra re-
dogör författaren för vad sånglektionen bör innehålla och av dessa tjugo sidor tillägnas knappt 
fyra sidor åt det hon kallar för interpretation vilket kan likställas med Zangger Borchs tolk-
ning. Intressant är det citat som jag finner i hennes redogörelse för hur vi sångpedagoger ska 
förhålla oss till och undervisa i interpretation; ”Vidare er det også pedagogens oppgave å 
gjore det klart for eleven att den storste delen av ansvaret for framgång ligger hos ham selv. ” 
(Arder, 2006, s.13) 
 
Utifrån innehållet, eller snarare avsaknaden av tolknings och interpretationsinnehåll, i de två 
sångpedagogernas böcker skulle en kunna dra slutsatsen att det finns anledning att fundera 
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över om musikskapande är en del i sångundervisningen som riskerar att bortprioriteras med 
hänvisning till bland annat elevernas eget ansvar. Eller som i mitt fall, där verklighetens ge-
nomförande inte lyckades leva upp till den teoretiskdidaktiska planen.  
 
Med utgångspunkt i detta vill jag lyfta Tomas Englunds (Öhman, 2014) sätt att relatera läro-
plansteori till en politisk och moralisk dimension. I sitt resonemang menar han att det vi gör i 
klassrummet är relaterat till politiska maktförhållanden och till samhällets ideologiska ström-
ningar (politiskt dimension) och att de normer vi, medvetet och omedvetet, förmedlar till våra 
elever bidrar till elevernas och på så sätt även samhällets utveckling (moralisk dimension) 
(Öhman, 2014). Jag upplever att nutidens kommersiella musikindustri ofta värderar och prio-
riterar prestation och teknisk förmåga framför konstnärligt uttryck. Detta skulle kunna ses 
som en spegling av det samhälle vi lever i och hur den rådande politiken och dess ideologier 
värderar och upphöjer kultur såsom den kommersiella musikstilen. Jag frågar mig om det 
finns en koppling mellan mina lektioners avsaknad av fördjupat musikskapande och den 
pengatörstande kommersiella musikindustrins ofta osynliga intresse för att förmedla musik 
med unika konstnärliga uttryck? Jag förstår att det jag skriver riskerar att uppfattas som ett 
ställningstagande mot kommersiell musik och som en nedvärdering av det styrda förhåll-
ningssättet till sångundervisning. Det är inte min önskan att ge sken av att ge uttryck för såd-
ana ställningstaganden utan enbart ett försök att föra ett djupare resonemang kring hur jag 
analyserar mitt genomförande. Min poäng är alltså att med hjälp av Englunds teori problema-
tisera hur mitt, Arders (2006) och Zangger Borchs (2005) förhållningssätt till musikskapande 
i sångundervisning skulle kunna vara ett resultat av något större än våra egna uppfattningar 
och åsikter om undervisning. Detta större skulle med andra ord vara den politiska dimension 
som Englund (Öhman, 2014) redogör för och som inte bara påverkar hur vi väljer att under-
visa idag utan även hur vi själva har blivit undervisade och hur detta förs vidare genom den 
moraliska dimensionen. Även om resonemanget kan verka långsökt tänker jag att det finns all 
anledning att problematisera och efterlysa eventuella normer inom sångundervisning som kan 
påverka min undervisning på ett sätt som jag egentligen inte önskar.  
 
En annan chans att problematisera musikskapande i instrumentalundervisning stöter jag på i 
Robert Schencks bok Spelrum (2000). I sin metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger 
redogör han bland annat för de tre roller som han anser att vi innehar när vi undervisar i ett 
instrument; instrumentallärare (I), musiklärare (M) och pedagoger (P). Schenck redogör även 
för vad de olika rollerna innefattar och för vilka lektionsmoment som tillhör de olika rollerna. 
Jag minns att jag upplevde den här rollindelningen som hjälpsam och underlättande när vi 
läste om det i början av utbildningen. Efter att ha genomfört arbetet är jag som bekant ute 
efter litteratur som på något sätt kan bidra till en förklaring om hur instrumentallärare bör och 
kan förhålla sig till musikskapande.  Till skillnad från min tidigare positiva upplevelse av att 
läsa Schenck (2000) känner jag mig nu istället lite skeptisk och frågar mig; i vilken av roller-
na ingår musikskapande?  I en lista över allmänna mål för instrumentalundervisning punktar 
han upp målsättningar för eleverna utifrån de olika rollerna. Bland musiklärarens (M) fjorton 
punkter finns det tre punkter som skulle kunna relateras till det som jag under mina lektioner 
kallade för musikskapande:  
 

" Känna musikglädje 
" Skapa egen musik 
" Få musikupplevelser 

 
Precis som när jag läser Arder (2006) och Zangger Borch (2005) tycker jag att det utav 
Schencks resonemang som kan relateras till musikskapande är knapphändigt och otydligt. På 
samma sätt som jag tycker att mitt arbetes beskrivning av vad delmomentet musikskapande 
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ska ägnas åt såhär i efterhand framstår som otydligt och vagt. Utifrån Schencks (2000) rollin-
delning funderar jag på om hans tre roller verkligen innefattar allt och kommer fram till att jag 
vill lägga till en roll; konstnärligförebild (KF). En roll som även Nordquist (2015) valde att 
komplettera rollindelningen med under vårt seminarie men som han kallar för Artist/Musiker. 
Det den konstnärliga förebildsrollen skulle bära ansvar för som de övriga rollerna inte har är 
att förmedla det som jag tack vare Kempe & West (2010) nu kallar för meningsskapande mu-
sikskapande. En benämning som jag tycker innebär något större än de ovanstående punkterna 
som Schenck menar att vår roll som musiklärare (M) förmedlar till eleverna. Hur detta me-
ningsskapande musikskapande rent konkret går till och vad vi bör ägnas åt för att lyckas för-
medla detta till våra elever är på sätt och vis tyvärr fortfarande svårt för mig att specificera 
även i det här skedet av arbetet. Kanske är det just därför som Zangger Borch lämnar området 
tolkning utan någon närmare förklaring, Arder skriver att det största ansvaret för interpretat-
ion ligger hos eleverna och Schenck inte närmar sig ämnet mer än att skriva om vikten av att 
eleverna får uppleva musikglädje. Kan det vara så att det är nästintill omöjligt att sätta ord på 
och tydligt uttrycka det som jag tror ligger bakom de flesta musikers passion till musik och 
det som jag tror att de flesta instrumentalpedagoger och musiklärare vill förmedla till sina 
elever? Det här arbetet har fått mig att undra om det kanske är i det outtryckbara som magin 
och det meningsskapande skapas?  
 
När jag i utformningen av mallen skulle förklara varför jag valde att använda benämningen 
musikskapande istället för tolkning skrev jag;  
 

”Jag tänker med andra ord att allt som bidrar till en åhörares eller utövares 
själsliga upplevelse i ett musiksammanhang har att göra med hur vi väljer, 
medvetet och omedvetet, att skapa musiken.”   

 
Jag tycker att den här meningen som jag skrev tidigt under arbetets process fångar essensen 
av det jag har lärt mig och insett under det här arbetet. Sångundervisning handlar om själsliga 
upplevelser. Det som berör oss i själen blir till något meningsfullt oavsett vilket ämne vi ägnar 
åt oss. Det är min övertygelse och trots att jag tycker att jag misslyckades förmedla det under 
det här arbetets lektioner var det min övertygelse innan arbetet påbörjades och fortsätter vara 
det nu när arbetet avslutas.  
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6. Sammanfattning 
 
Arbetet tog sin form i en nyfikenhet över hur vissa sångpedagoger, alltifrån kollegor till mina 
egna lärare, väljer att planera och genomföra sina lektioner genom det som i arbetet har be-
nämnts ett styrt förhållningssätt. Utöver nyfikenheten fanns även en frustration som jag inte 
kunde sätta ord på då men som jag nu kan sortera i och förstå. Frustrationen grundade sig i att 
jag under flera år i många fall tyckt mig kunna se en koppling mellan lärare som undervisar 
styrt och som inte tillägnar musikskapandet någon uppmärksamhet eller fokus under lektion-
erna. Om detta är på grund av okunskap, en produkt av rådande politiska kulturella värdering-
ar, tradition eller arv från tidigare förhållningssätt till musikundervisning är fortfarande oklart. 
Arbetets genomförande resulterade i halvljumma sånglektioner och reflektioner kring musik 
och mening som fått mig att slita rejält på de didaktiska frågorna hur och varför. Och här är vi 
nu, tio veckor, tre sånglektioner och tjugotvå sidor senare. Följande citat är taget ur artikeln 
”Pragmatiska studier av meningsskapande” och får bli det som knyter samman det här arbetet: 
 

”Med meningsskapande avses hur vi i en viss situation gör vår verklig-
het begriplig” (Almqvist m fl. 2008, s.13).  

 
Med en uppväxt full av mobbning och utanförskap fann jag mitt meningsskapande i musik. 
Musiken satte ord på mina hemligheter, fick mig att växa och våga ta den plats på jorden som 
varenda människa är tilldelad och har rätt att ta. Musiken gjorde världen begriplig för mig. 
Efter genomförandet av det här arbetet tänker jag att det måste vara just därför som jag söker 
och värdesätter ett musikskapande under mina instrumentallektioner. Det måste även vara 
därför som jag upprörs när musikskapandet inte finns med. Tack vare det här arbetet har jag 
kommit lite närmare att kunna sätta ord på den didaktiska frågan varför. Jag har även stärkts i 
mitt hur samtidigt som jag känner mig mer ödmjukt inställd till andra sångpedagogers hur. 
Vissa frågor är fortfarande obesvarade men livet är berikat. Och skoltröttheten känns faktiskt 
bättre nu än i inledningen!  
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8.#Bilaga#
 
Härmed bekräftar jag att jag har tagit del av följande information: 
 
 

! Sånglektionernas syfte är att Amanda genomför en studie där hon undersöker hur hon 
kan använda sig av specifika övningar i sin undervisning.  
 

! Amanda kommer undersöka sin egen insats och det är viktigt att poängtera att hon inte 
kommer bedöma dig som elev och din insats. 

 
! Amanda kommer spela in lektionerna på sitt röstmemo på sin telefon. Inspelningen 

kommer användas för studien och endast lyssnas på av Amanda. Inspelningarna rade-
ras när studien är avslutad.  

 
 
 

 
Ort & Datum    Underskrift 

 
 

----------------------------------------                                     ---------------------------------------------
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Tack för att du deltar! 
 

 
 

 
 


