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Titel: Kroppen som instrument – En studie om kroppslig medvetenhet i sångundervisning 
 
Title in English: The body as an instrument – A study about a bodily awareness in vocal 
education.   
 
 
Denna uppsats utforskar synen på kroppen och hur den används inom sång. Syftet är att 
undersöka hur sångelever i gymnasieålder uppfattar att kroppen används inom sång och 
sångundervisning. Uppsatsens frågeställningar söker svar på huruvida elever uppfattar att de 
använder kroppen inom sång, hur kroppen påverkar sång samt hur deras sångpedagog arbetar 
med kroppen inom sångundervisning. Undersökningen tar även upp traditionsenliga ideal inom 
sångämnet och musicerande. Undersökningen är genomförd med kvalitativa intervjuer som 
sedan analyserats utifrån en etnografiskt inspirerad metod. Resultatet visar på hur 
informanterna upplever ett tillvägagångssätt med kroppen som verktyg. Informanterna upplever 
en positiv effekt av ett kroppsligt tillvägagångssätt inom sång och ser många fördelar, dock 
märks en tendens till skilda meningar om vad kroppsligt arbete inom sång faktiskt innebär.  
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INLEDNING	
Sång, ett ämne som har många olika teorier och didaktiska tankar kring hur man bäst kan 
utveckla sin sångteknik för att få den ”ultimata rösten”. En gemensam komponent som dyker 
upp i de flesta teorier är användandet av kroppen i sångundervisning. Trots detta tycker jag mig 
ha märkt att vokalister, på varierande nivåer, inte använder sig av kroppen som komponent för 
inlärning. Det är vanligt förekommande att vokalister, i frågan om hur de arbetar med kroppen 
i sång, beskriver det som att sträcka på sig och ha en god hållning, bredda bröstkorgen och 
liknande. Frågan är dock om det räcker? Är kroppen endast den ram som håller inne rösten eller 
kan vi se kroppen som en del av rösten? Som en del av instrumentet? 
 
Ämnet för uppsatsen är sprunget ur att jag själv fått stor hjälp och insikt över min röst när jag 
börjat arbeta utifrån kroppen istället för att endast fokusera på ren sångteknik. Sångtekniken 
har blivit en positiv konsekvens av att jag arbetat med utgångspunkt i kroppen. Jag intresserar 
mig mycket för kroppens påverkan och hur vi kan använda oss av den för inlärning och därför 
har jag valt att fokusera denna uppsats på kroppen och rösten och hur de påverkar varandra. 
För att specificera än mer så har jag valt att forska på hur sångelever upplever att kroppen 
används i sångundervisning.  
 
Som jag nämnde tidigare så har jag själv haft stor nytta av att arbeta med kroppen inom sång. 
Jag har även tagit vidare det till egna elever i sång och fått mycket positiva gensvar. Efter egna 
erfarenheter och diskussioner med andra vokalister har jag fått uppfattningen att användandet 
av kroppen inom sångundervisning är något som har kommit på en högre utbildning som 
folkhögskola eller till och med från och med musikhögskola och mycket sällan från grundnivå. 
För att undersöka detta valde jag att fråga elever i sång hur just de upplever att de arbetar med 
kroppen i sångundervisning samt om de upplever positiva eller negativa effekter av det. 
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PROBLEMFORMULERING,	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Ett vanligt förekommande uttryck från lärare i ämnen som ensemble, rytmik men även i sång 
är att eleverna ska använda sig av rösten och kroppen. Detta för med sig en mening om att de 
två är skilda från varandra. Det är vanligt att vokalister, främst sångpedagoger, påpekar denna 
tudelning och att den inte stämmer då rösten är en självklar del av kroppen rent fysiologiskt.  
 
En annan aspekt av tudelningen mellan kropp och sång kan hittas i form av ideal. I det samhälle 
som präglas av sociala medier påverkas vår syn på utseende, agerande samt hur vi ”ska” låta. 
Därför intresseras jag även av den aspekten och vill undersöka hur elever upplever att de blir 
påverkade av ideal som rör utseende och om hur man ska låta.   
 
Ett flertal, om inte majoriteten av alla, sångdidaktiska böcker eller liknande metodböcker har 
avsnitt som berör arbete med kroppen. Dock är fokus sällan på användandet av kroppen utan 
främst på hållning, andning och liknande. Detta för med sig risk att vi gör en uppdelning mellan 
röst och kropp och riskerar att se dem som två skilda ting i motsättning till att se kroppen som 
instrumentet. Detta kan vi även leda tillbaka till hur människan ser på kroppen och den dualism 
som dominerat, främst de västerländska länderna, i tanken om att kroppen och medvetandet är 
två skilda ting – eller som man i tal mun brukar kalla uppdelningen – kropp och själ (Redbark-
Wallander 2009). Denna dualism har präglat samhälle och inte minst utlärande där teori ses 
som mer värd än praktik. Trots detta finns det alltmer forskning och litteraturer som pekar på 
hur den kroppsliga inlärningen eller multimodala lärandet underlättar för oss människor samt 
ökar chanserna för en djupare förståelse och inlärning (Molander, 1996). 
 
Många didaktiska böcker inom sångämnet, så som Daniel Zangger Borch (2012) och Nanna-
Kristin Arder (2006) menar på att en utvecklad samverkan, förståelse och medvetenhet om 
kroppen har många goda effekter på både sångteknik samt interpretation. Denna uppsats syftar 
till att undersöka hur elever i sång upplever och tänker kring detta. Speciellt nu då vi befinner 
oss i en tid där den kroppsliga medvetenheten försöker etableras allt mer (Redbark-Wallander 
2009).  Jag har valt att undersöka frågan ur ett elevperspektiv då litteraturen ofta riktar sig till 
lärare ur ett rent didaktiskt perspektiv. Jag vill undersöka hur elever upplever ett praktiskt 
tillvägagångssätt och hur det påverkar deras musicerande. Jag kunde inte vid skrivtillfället finna 
en forskning som hade ett elevperspektiv, utan de jag fann var utifrån sångpedagogers 
uppfattningar och upplevelser vilket är ännu en anledning till att jag intresserade mig för 
elevperspektivet i frågan.  
 
Efter egna erfarenheter samt auskulterande av lärare i sång under min utbildning vid 
Musikhögskolan har jag noterat att sångpedagoger inte förklarar eller arbetar med kroppen så 
mycket inom sångundervisning. Fokus ligger ofta på rösten, olika sångtekniker samt 
interpretation. Denna uppsats syftar dock inte till att kritisera detta upplägg utan jag intresserar 
mig för hur elever i sång uppfattar att sångpedagoger arbetar med kroppen och hur de upplever 
att kroppen påverkar sången. För att undersöka detta har jag intervjuat sångelever om hur de 
upplever att de arbetar utifrån kroppen och vilka konsekvenser, positiva som negativa, som 
uppkommer.  
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Syfte	
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sångelever i gymnasieålder uppfattar att 
kroppen används inom sång och sångundervisning.  
 

Frågeställningar	
För att klargöra syftet med denna uppsats har jag formulerat följande frågeställningar 
 

• Hur upplever elever att kroppen används i sång? 
• Hur upplever elever att kroppen påverkar sång? 
• Hur upplever elever att lärare arbetar med kroppen i sångundervisning? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna del kommer jag ge en bakgrund för uppsatsens ämne och redogöra för litteratur samt 
tidigare forskning om hur kroppens användning i sångundervisning beskrivs. Det saknas dock 
forskning som fokuserar just på kroppen och rösten inom sångundervisning, men i studier kring 
sångteknik och interpretation kan man hitta mindre delar som tar upp kroppen som en viktig 
komponent för inlärning. Inledningsvis kommer jag i beskriva kroppen och rösten utifrån ett 
sångpedagogiskt perspektiv och deras funktioner. 

Kroppen		
Ingrid Redbark-Wallander (2009) tar i sitt kapitel upp diskursen kring kroppen ur ett historiskt 
perspektiv och hur dualismen mellan kroppen och medvetande funnits och påverkat människor 
i århundranden.  
 

På ett plan har det funnits en diskussion om kroppen inom filosofin sedan antiken, men det har alltid 
resulterat i en mer eller mindre uttalad dualism där medvetandet och det rationella tänkandet har fått 
den styrande rollen över kroppens mer känslostyrda begär och behov. (Redbark-Wallander 2009, s 
18) 
 

Med detta menar hon att det skapades en dualism mellan att ha en kropp och att vara en kropp. 
Att ha en kropp kan liknas med uppfattningen om en uppdelning mellan kropp och själ. Tanke 
och aktivitet hör inte samman (Redbark-Wallander, 2009).  Att vara en kropp betyder i sin tur 
att ”det är biologin som i grunden styr allt” (Redbark-Wallander 2009, s 18). Hon menar även 
att ha och att vara en kropp även innefattar att både vara objekt och subjekt och relationen 
däremellan.  

Kroppen	ur	ett	historiskt	perspektiv	
Redbark-Wallander (2009) tar upp olika kroppsliga teorier. Som nämnt innan så har teorier om 
kroppen funnits inom filosofin sedan antiken där kroppen haft en underordnad roll till förnuftet.  

 
En mer historisk föreställning som fortfarande är levande har att göra med religionen och synen på 
kroppens drifter och begär som centrum för synden. Kroppen behövde hela tiden tuktas och hållas i 
schack så att den mer ’rena’ själen kunde stå i tjänst hos Gud. (Redbark-Wallander 2009, s 19) 
 

 Vidare beskriver hon en mer samtida teori som uppkom vid sekelskiftet 1900 där en syn som 
innebar en delning mellan natur och kultur som sociologin senare tog vidare. En känd sociolog 
vid namn Karl Marx förklarade denna tudelning som en konsekvens av att ”det är genom arbete 
som människan särskiljer sig från naturen och blir en social [kulturell] varelse” (Redbark-
Wallander 2009, s 20).   
 
Redbark-Wallander (2009) tar även Foucaults analys om hur vi i västvärlden förhåller oss till 
kroppen. ”Foucault menade att en del av det rationella i moderniteten går ut på att disciplinera 
kroppen genom olika former av maktutövande – vilket används av militären, skolan, fabriken, 
fängelset och sjukhuset. Maktutövandet består i att man avsätter speciella platser för ett visst 
utövande” (Redbark-Wallander 2009, s 26). Foucaults synsätt på kroppen innebar även att man 
såg kroppen som ständigt föränderlig beroende på faktorer som arv, tid och miljö (Redbark-
Wallander, 2009).  
 
De olika teorierna från sociologin och antropologin vid sekelskiftet 1900 applicerades på 
samhällsutvecklingen. Redbark-Wallander (2009) förklarar detta genom att beskriva hur  ”de 
’primitiva’ samhällena ansågs stå närmare naturen än de kulturellt högre utvecklade samhällena 
i västvärlden” (Redbark-Wallander 2009, s 20). Då författaren forskar i dans drar hon 
parallellen till danshistoria som påvisar en uppfattning om att människor från afrikanska länder 
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har, som hon uttrycker det, dansen i blodet ”till skillnad från den västerländska kulturen som är 
så välutvecklad att man måste lära sig den mer avancerade dansen” (Redbark-Wallander 2009, 
s 21). Att beskriva vissa kulturer som mer ”primitiva” är dock problematiskt och hör inte till 
dagens syn på olika kulturer. Jag tolkar att hon beskriver hur olika kulturer har olika syner på 
kroppen och främst hur kroppen används inom estetiskt utövande av olika slag, med betoning 
på placering av tyngdpunkten i kroppen. Detta kommer jag presentera i senare avsnitt av 
uppsatsen. Det är därför denna beskrivning av Redbark-Wallander (2009) är intresse för min 
uppsats, men jag vill betona att uttryck som ”primitiva samhällen ” och att vissa kulturer har 
”dansen i blodet” inte tillhör uppsatsens syfte, eller något jag som författare stödjer.  

Kroppsmodeller	
Susan Foster har skapat en kroppsmodell inom dansen som beskriver dansarens tre kroppar. 
Hon, likt Foucault, anser att kroppen är föränderlig och att kroppen anpassar sina rörelser till 
miljö, situation och platser och hur man förväntas röra sig där (Redbark-Wallander, 2009). 
Den första kroppen är hur, dansaren i detta fallet, uppfattar kroppen. Det innefattar därmed alla 
sinnesintryck. Den andra är kroppens estetiska ideal. Detta kan handla om att en dansare 
studerar en annan dansare eller liknande och får en uppfattning både om hur den ideala dansaren 
ser ut, men även hur den ideala dansaren dansar. Det kan alltså handla om både rent estetiska 
proportioner samt faktiskt görande. Den tredje kroppen är den kropp som 
demonstrerar/instruerar. ”Den instruerande kroppen fungerar som en förmedlande länk mellan 
den uppfattade och den ideala kroppen” (Redbark-Wallander 2009, s 30). Det tredje kroppen 
menar därmed att kroppen, som enhet, både är ett subjekt (den uppfattade kroppen) och ett 
objekt (den ideala kroppen). Det är det som ligger till grund för den komplexa och ständigt 
föränderliga enhet vi kallar kropp. Därmed har Redbark-Wallander (2009) problematiserat 
tudelning mellan att ha en kropp och att vara en kropp (Redbark-Wallander, 2009).  
 
Även Marie Pröckl-Steen (2010) närmar sig denna tanke ur ett mer pedagogiskt perspektiv i 
hennes forskning som berör hur hon möter danselever utifrån sin egen kropp. Då min uppsats 
syftar till att se hur elevers upplevelser behöver vi veta mer om lärarens uppgift, och kanske 
främst vilja med estetisk undervisning. Pröckl-Steen (2010) beskriver det som att hon förstår 
sina studenter med hjälp av sin kropp och kan läsa av människor beroende på det sammanhang 
hon befinner sig i. ”Jag är så uppmärksam på studenterna när jag undervisar, på att se vad de 
gör. Mitt medvetande växlar mellan att vara hos dem och i min kropp” (Pröckl-Steen, 2010 s 
14). Det sker ett konstant växlande mellan att vara i hennes egen kropp både som performativ 
dansare, lärare samt privatperson och att samtidigt läsa in andras kroppar. Pröckl- Steen (2010) 
beskriver detta som den levda kroppen i möte med andra levda kroppar. Hon beskriver även 
hur tankens roll i dessa möten påverkar kroppens funktionalitet och kanske främst den egna 
performativa aktiviteten. ”När jag börjat tänka och vill för mycket, när mellanrummet 
försvinner och jag blir medveten om mig själv i situationen blir det i dansen som borde vara 
kontroll och inlevelse obehärskat och utlevande ” (Pröckl-Steen, 2010 s 16). Med detta menar 
Pröckl-Steen (2010) att genom att vända fokus från den egna kroppen till de kroppar man möter 
påverkas den aktivitet vi gör – ofta till det negativa. Aktiviteten blir slarvigare genomförd och 
det är lättare att förlora fokus. Att bemästra detta möte så att aktiviteten inte blir påverkad är 
önskvärt hos många inom den publika branschen och här nämner Pröckl-Steen (2010) 
pedagogiska tillvägagångssätt för att främja den utvecklingen hos sina elever. Hon menar bland 
annat att hon har som ett av sina mål med undervisningen att eleverna ska bli så självgående 
och autonoma som möjligt. Detta menar hon kan hämmas av ett allt för oreflekterat 
tillvägagångssätt i undervisningen. Det är lärarens ansvar att inte överföra sina åsikter, 
värderingar eller traditioner inom ett ämne som mål till elever. Hon menar på att för att fostra 
självständighet måste hon som lärare ”lämna” eleverna, eller få dem att lämna henne. Med att 
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lämna menas här inte att hon fysiskt lämnar eleverna, utan hon har ett mer öppet förhållningssätt 
till deras idéer, tankar och kreativitet. Det är det som hon menar fostrar självständighet (Pröckl-
Steen, 2010). Denna beskrivning av att möta sina elever och fostra dem till att bli självständiga 
ger oss en relativt sammanfattande bild av lärarens vilja inom estetiska ämnen.  

Rösten	
Inom röstfysiologi är det brukligt att dela in rösten i tre delar; andningsapparaten, struphuvudet 
och ansatsröret. Det är samverkan mellan dessa som framställer ton och ger oss vår röst. Jag 
kommer här kortfattat beskriva över röstfysiologins mest angelägna beståndsdelar.   
 
Andningsapparaten är själva motorn som levererar kraft till stämbanden som är lokaliserade i 
struphuvudet. ”Andningen är röstens aktivator och den består av två kompletta system av in- 
och utandningsmuskler. I de flesta fall av andning samarbetar de båda systemen” (Zangger 
Borsch, 2012 s 131). Andningen och ett luftflöde är fundamentalt för att skapa ett ljud, därav 
är det viktigt för vokalister att ha en god andning. Denna utgörs inte endast av lungor utan även 
av våra muskler – inandningsmuskulaturen som sitter i bröstkorgssystemet som är aktiv samt 
utandningsmuskulaturen som sköts av revbensmusklerna. Inom sång och röstvård talar man 
även om diafragman som är en del av inandningsmuskulaturen. Det är just diafragman som i 
fackspråk brukar benämnas som stödet (Zangger Borch, 2012).  
 
Struphuvudet är själva källan av rösten och består främst av brosk, muskler och slemhinna. 
Struphuvudet är fäst vid den övre delen av strupen. Ovanför struphuvudet finner vi struplocket 
som faller ner när vi äter eller dricker så att mat eller dryck inte hamnar i våra lungor. Det är 
även i struphuvudet vi har våra stämband. När vi skapar ett ljud så skickas först en signal från 
hjärnan till den inre strupmuskulaturen. Stämbanden ställer in sig på den önskade tonhöjd som 
signalen skickar och när lufttrycket når struphuvudet så sätts stämbanden i svängning. Beroende 
på vilken ton det är så förlängs eller förkortas stämbanden. De blir även smalare eller tjockare 
beroende på om det är en hög eller en låg ton. Dock ska man iaktta man inte kan förlita sig på 
att luftströmmen ger rätt kraft till den önskade tonen. Här blir andningen och stödet en viktig 
komponent och det gäller för vokalisten att hitta rätt lufttryck för att inte få över- eller 
undertryck (Arder, 2006). Man kan säga att det handlar om en form av muskelminne som 
hjälper vokalisten att hitta rätt och att stämbanden ställer in sig korrekt till den önskade tonen. 
Om man, under en längre period, använder sig av fel lufttryck så kan det resultera i att rösten 
eller stämbanden skadas och därför är det viktigt att vokalisten har en god grundteknik (Zangger 
Borsch, 2012).  
 
Ansatsröret är ett samlingsnamn för de rum där rösten har plats att formas. Det rör sig här om, 
förutom struphuvudet, svalget, munhålan och näshålan (Zangger Borch, 2012). Dessa påverkar 
ljudet från att luft passerar struphuvudet till att det vi börjar ljuda. Beroende på vilket ord, ton, 
stil eller genrespecifika sound man vill framställa så är det i dessa rum som ljudet tar form 
(Arder, 2006).  
 
Rösten är ett komplicerat instrument som består av många delar som ska samverka för att få en 
god röstteknik. Utan en god samverkan mellan dessa tre delar löper man risk att få skador eller 
slitage på sina stämband. Därav är det av största vikt för en vokalist att få en god grundteknik 
(Arder, 2006). Då rösten är vokalistens instrument är tekniken är kroppslig. Det berör allt från 
muskelminne, autonomi till ett medvetet användande av sin kropp, eller snarare sitt instrument.   
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Kropp	och	röst	
Som nämnt innan så torde kropp och röst ses som en enhet, men främst i västvärlden har vi en 
form av dualism mellan dessa. Dessa uppfattningar om kroppen är en effekt av historiska och 
samhälleliga normer och traditioner.  
  

Menneskens kroppslige holdning er preget av både arv, miljø og erfaringer. Dessuten er den kulturelt 
betinget. (Arder, 2006 s 99). 

 
Arder (2006) beskriver en tudelning på kroppsförhållningen baserat på traditioner och gamla 
uppfattningar inom olika kulturer. Hon menar att till skillnad från i öst så har vi i västvärlden 
en tendens att strama upp våra kroppar till en kontraproduktiv punkt där tyngden förskjuts och 
istället för att få en skjuts av kroppen så hämmar kroppen vår röst från att komma ut (Arder, 
2006). Hon menar även att när vi flyttar tyngdpunkten på detta sätt så aktiveras muskler i rygg 
och nacke i allt för hög grad för att kunna hålla dessa kroppsdelar upprätta, vilket i sin tur kan 
hämma röstens klangrum. Arder (2006) talar även om hur vår hållning påverkas av individuella 
arv och faktorer, och främst erfarenheter. ”De erfaringer vi samler opp i livets løp, lagrer seg 
også i kroppen og ”programmerer” oss” (Arder, 2006 s 99).  
  
I ett avsnitt om kroppshållning i Arders (2006) bok beskriver hon att en god kroppshållning 
förutsätter en fri andning samt stöd som ger stora förutsättningar för klangfärg och resonans. 
Arder (2006) menar att genom att sänka kroppshållningen eller snarare tyngdpunkten i kroppen, 
enligt den mer österländska traditionen där tyngdpunkten är flyttat från den övre kroppsdelen - 
bröstet - till mittdelen av kroppen – magen - får man balans i kroppen och ett stabilt center som 
ger en god grund för hållningen. Dock är det främst hållning och andning som diskuteras i form 
av det kroppsliga användandet inom sång. Vill man läsa om mer arbetssätt eller 
inlärningsmetoder får man söka sig till mer nischade sångtekniker som till exempel Sadolin, 
Estill1 eller liknande. Där berörs mer kroppslig aktivitet och användandet av kroppen genom 
rörelser och liknande som bidrar till olika förutsättningar för olika klangfärger och resonanser.  

Kroppen	och	sångteknik	
Zangger-Borchs (2012) bok är av många vokalister och sångpedagoger en känd bok om 
sångteknik inom den afroamerikanska genren 2 .”Forskningen har svårt att entydigt visa 
huruvida rösten behöver värmas upp eller inte, med de flesta röstprofessionella är eniga om att 
det är nödvändigt för att kunna använda rösten på bästa sätt under lång tid” (Zangger-Borch, 
2012 s 16). Han jämför vokalisten med en idrottare och menar att för att undvika sträckningar, 
led- och muskelproblem och liknande så bör man värma upp rösten, så som en idrottare värmer 
upp kroppen. Han tar även upp hållning och andning som viktiga komponenter för att kunna 
använda sin röst på ultimat sätt.  
 

Att värma upp kroppen ökar blodgenomströmningen i hela kroppen, inklusive rösten. 
Forskningen kring nyttan av att värma upp kroppen innan sångtillfället är tvetydigt, men de 
flesta sångares och sångpedagogers erfarenheter är att det hjälper rösten att komma igång. 
(Zangger-Borch, 2012 s 20) 

 
Zangger-Borch (2012) menar även att ”vi behöver en stor kroppslig närvaro” (Zangger-Borch, 
2012 s 20) för att ha möjlighet att förbereda rösten och kunna utnyttja och upptäcka dess fulla 
potential.  
 
                                                
1 Olika metoder/tekniker inom sång som har mer nischade och specifika tillvägagångssätt att bygga upp samt 
utveckla sin röst.  
2 Populärmusikgenrer så som rock, pop och soul med mera.   
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En annan viktig komponent som är känt både inom och utom sångtekniken är stödet. Zangger-
Borch (2012) tar upp de många uttryck som ofta används inom sångundervisning så som ”sjung 
med magen”, ”in med magen”, ”ut med magen” och liknande och hur dessa uttryck kan vara 
missledande. Han menar även att vara stark i bukmuskulaturen är viktigt då det är dessa muskler 
som används i det skede man vill stabilisera sin ton. Missuppfattningen som han syftar på 
grundas i meningen om att det man är ute efter när man pratar stöd är balans. ”En ganska vanlig 
missuppfattning när det gäller stöd är att man ska vara stenhård i magmusklerna och ta i! I 
verkligheten handlar det mer om kontroll, och som med all teknik krävs det en större 
ansträngning i början än senare när man blivit van och vältränad” (Zangger-Borch, 2012 s 33).  
 
Stödet används för att reglera lufttrycket så att struphuvudet varken får för högt eller för lågt 
lufttryck underifrån för den önskade tonen. Då stämbanden blir allt mer påfrestade ju högre ton 
vi försöker ta, behöver vi ett större lufttryck för att klara av att ta tonen. Det vill säga, vi behöver 
då ett starkare stöd och mer kroppslig kontakt.  
Förutom att stabilisera toner så hjälper stödet oss även med andningen, som Zangger-Borch 
(2012) även kallar vokalistens gaspedal. Han tar även upp en viss problematik ur ett estetiskt 
skäl där vokalister av ren fåfänga inte vill att magen ska puta ut, men att det är viktigt att släppa 
all fåfänga och fokusera på teknikträningen.  

Funktion	och	förnimmelser	
Inom sångpedagogik är det så kallade ”blomsterspråket” vanligt förekommande. Uttryck som 
”föreställ dig att du vaggar en bebis till sömns” eller ”tänk att du gråter” för med sig fördelar 
för både teknik och uttryck. Arder (2006) kallar dessa uttryck för förnimmelser. Hon 
problematiserar detta tillvägagångssätt då det främst används som ett sätt att snabbt nå ett 
resultat istället för att förstå den fysiologiska funktionen. Med detta menar hon inte till att 
kritisera denna teknik, utan menar att vi bör beakta att dessa är subjektiva förnimmelser inte är 
funktioner och hon menar även på att sångpedagoger bör vara medvetna och tydliga mot sina 
elever att dessa skiljer sig från varandra.  
  
För att förtydliga dessa begrepp kan vi se funktion som de rent fysiologiska händelser som sker 
i kroppen och förnimmelser är metaforiska förklaringar och föreställningar. För att ta ett 
exempel kan vi ta förnimmelsen ”tänk dig att du gråter”. Denna förnimmelse får samma 
funktion som om sångpedagogen skulle säga ”vippa på sköldbrosket”, dock är det mer 
greppbart att tänka ”gråt”, det vill säga förnimmelsen, mot att tänka den fysiologiska händelsen 
- funktionen.  
 
Eftersom uttryck som de ovan är vanligt förekommande, kan man påstå att den rena 
sångtekniska övningen grundar sig i kroppsliga eller mentala förnimmelser. Genom att tänka 
tonen i huvudet så aktiveras musklerna per automatik och det blir enklare för sångaren att hitta 
rätt pitch3. Det är alltså genom att tänka sig att tonen redan finns i kroppen som musklerna 
ställer in sig och kroppen förbereder tonen redan innan sångaren tagit den. En annan positiv 
effekt av att använda dessa förnimmelser är den ökade energinivån som sker i kroppen, men 
även rent mentalt. Genom att gå in i en teknisk övning genom subjektiva förnimmelser kan 
även koncentrationen förstärkas (Arder, 2006). 
 
En viktig aspekt, som Arder (2006) pekar på, är att inse att de subjektiva förnimmelserna är 
sprungna ur en individ. Då läraren beskriver hur eleven kan tänka, genom förnimmelser, för att 
nå en viss funktion använder sig läraren av en förnimmelse som hen tycker motsvarar 

                                                
3 Tonhöjd 
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funktionen. Det är inte säkert att eleven har samma uppfattning av förnimmelsens känsla, vilket 
kan resultera i missförstånd och skadliga vanor (Arder, 2006). ”I skolans värld är det 
nödvändigt att utgå från eleven som subjekt – men utan att glömma bort att subjektet är 
kroppsligt” (ur Bengtsson artikel, 2007). 
 
Att använda sig av förnimmelser kan låta mer psykiskt än fysiskt, men om vi tänker efter så är 
det svårt, om än inte omöjligt, att uppleva en psykisk känsla utan att känna den kroppsligt. Är 
vi sorgsna sjunker energinivån i kroppen. Detta kan föra med sig att muskler slappnar av mer 
än vad vi fysiskt behöver och kroppen blir näst intill passiv. Är vi arga så höjs energinivån – 
ibland så pass mycket att man kan börja skaka. Här kan då musklerna bli spända och kroppen 
kan bli mycket aktiv. Detta kan göra att förnimmelser skänker vokalister en ”naturlig” 
kroppsmedvetenhet utan att behöva medvetet tänka att vissa muskler ska aktiveras eller 
liknande (Zangger-Borch, 2012).  

Kroppen	och	sång	ur	ett	lärarperspektiv	
I Josefin Gustafssons (2009) uppsats om teknik och interpretation förklarar författaren att de 
intervjuade lärarna menade att teknik inom sång väger mycket tungt och är en viktig komponent 
för sångundervisning. Speciellt i början av sångundervisning. ”Man måste behärska de 
grundtekniska momenten för att kunna komma vidare” (Gustafsson, 2009 s 19). När 
grundtekniken är lagd så kan man lägga mer, eller mindre, fokus på teknik och interpretation. 
Dock är valet av vilket man lägger mest tid på väldigt individuellt för var lärare vilket framgår 
tydligt i texten. De intervjuade talar även om hur en ”mindre bra” teknisk röst kan vägas upp 
av ett utvecklat uttryck eller tolkning. Deltagarna verkar även till synes ha samma åsikt om att 
röstens skicklighet kan vägas upp av ett bra uttryck men inte tvärtom (Gustafsson, 2009).  
 
En liknande uppsats är skriven av Sophie Ekström (2015) som talar om gestaltningens roll inom 
sångundervisning, med fokus på vad gestaltning innebär för sånglärare, vilka didaktiska val de 
gör i sitt arbete samt vilka didaktiska konsekvenser utifrån lärarnas uppfattningar av gestaltning. 
Ekström (2015) tar upp kroppen som redskap i sångundervisning och belyser hur elever, med 
kroppen som hjälpmedel, kan undvika spärrar och osäkerheter som annars kan hämma 
gestaltningsarbetet. Ekström (2015) nämner även hur elever kan undvika spärrar och 
osäkerheter inom det tekniska arbetet under sångundervisning genom att arbeta med kroppen. 
”Om vokalisten bara släpper taget och låter sig bli hjälpt ser kroppen till att tonerna blir 
oförställda och äkta.” (Ekström, 2015 s 7).  
 
Ekström (2015) tar även upp kroppslig kontakt och hur sångare är beroende av kroppsliga 
förnimmelser för att nå äkta känslor så som glädje, sorg och liknande. Hon tar även upp hur 
kroppen påverkas av hur vi mår och även hur energinivån skiljer sig mellan olika känslolägen. 
Man kan se detta som en kroppslig medvetenhet och aktivering som sker automatiskt genom 
att förnimma en känsla. Känslan i kroppen är därmed utgångsläget för sångtekniken.  
 
Även i Gustaf Anderssons (2011) uppsats om time och sväng berättar författaren att två av de 
intervjuade sångpedagogerna låter eleverna använda sig av olika rörelser vid övning av time 
och sväng. ”Att göra detta med olika kroppsliga variationer ökar medvetandet om pulsen som 
finns i låten.” (Andersson, 2011 s 25). Även om kroppen får en mer fysisk funktion är även här 
kroppen utgångspunkten för inlärandet.  
 
Här kan vi då se tre olika pedagogiska uppsatser om sångteknik där alla tar upp kroppen som 
ett bra verktyg och hjälpmedel inom sångundervisning. Vare sig det rör sig om time och sväng 
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eller gestaltning och uttryck så kan man läsa ut att av många hjälpmedel så är just kroppen en 
av de största.  

Levande	kunskap	
Bengt Molander (1996) tar också upp dualismen mellan kropp och själ, men då med fokus på 
kunskap. Han delar upp det kroppsliga i att vara, göra och erfara. Han menar att görandet 
dominerar och sätts i kontrast till varandet – kroppen ses som någon (eller något) som ska 
utvecklas, tränas eller liknande. ”Denna dualism dominerar i det västerländska tänkandet – 
vilket märks inte minst inom synen på kunskap – och den leder lätt till att man ser kroppen som 
ett ting i världen ” (Molander, 1996 s 25). Han vill att vi istället kan tänka att vi är våra kroppar 
och våra kroppar är en öppenhet till världen. Istället för att se kroppen och medvetandet (själen) 
som två skilda ting – kan vi välja att se kroppen som en helhet där då medvetandet är inkluderat. 
Kroppen är vår möjlighet att lära och utvecklas – oavsett de kroppsliga förutsättningar vi har. 
Detta kallar han även för levande kunskap eller kunskap i handlande.  

Kroppslig	dialog	
Molander (1996) tar även upp hur mötet mellan kroppar påverkar oss och har en stor inverkan 
på vår in- samt utlärning. Genom mötet lär vi oss och förstår varandra mer. Detta menar 
Molander (1996) är en viktig faktor i lärandet. ”Som levande kroppar är vi i kontakt med andra 
människor – vi är till och med sammanbundna med dem. Detta kan jämföras med dualismens 
bild av människor och kunskap, där människor påverkar varandra och är orsak till andras 
reaktioner, och så vidare” (Molander, 1996 s 26). Att ha insikt i varandet hos den man möter 
och samtidigt förstå vem man själv blir i förhållande till denne är enligt Molander (1996) ett 
sätt att ge kroppen en betydelse i mötet. Detta är även något som Molander (1996) kallar för 
den kroppsliga dialogen. I ett exempel om en flicka som är hos en sjukgymnast beskriver 
Molander (1996) att sjukgymnasten möter flickans kroppslighet och hittar en gemensam 
utgångspunkt. ”Det finns en kroppslig närvaro på båda sidor som att (hela) flickan deltar och 
därmed utvecklas” (Molander, 1996 s 28). Kroppslig dialog för alltså med sig en idé om att 
både kropp och medvetande – kropp och själ - är med i dialogen och ger en god möjlighet för 
lärande och utvecklande.  

Kroppen	som	tillgång	
Likt Molander (1996) så diskuterar Jan Bengtsson (2007) den kroppsliga dualismen samt det 
kroppsliga bemötandet, dock med ett fokus på undervisning och möjligtvis främst 
klassrumsundervisning. Från traditionella klassrumssituationer har vi en dualism mellan att 
vara en kropp och att ha en kropp (Bengtsson, 2007). Bengtsson (2007) förklarar att kunskap 
står i centrum i skolan och att kroppen ses som ett ting som besitter kunskapen – det vill säga 
ett objekt som besitter en produkt. Denna syn på kroppen har fört med sig en effekt på 
undervisningens utformning, där normen är att sätta kroppen bakom en bänk och aktiviteten är 
att ta in information. Dock påpekar Bengtsson (2007) att lärande är något kognitivt och något 
kroppsligt. Vi kan inte fjärma oss från våra kroppar, det är en omöjlighet. Det vi gör, känner, 
lär oss är allt kroppsligt. ”Den egna kroppen är subjekt för alla mina erfarenheter och handlingar 
och är därför aldrig ett rent objekt” (Bengtsson, 2007). Av denna anledning menar Bengtsson 
(2007) att vi bör se kroppen som en tillgång till kunskap, och en tillgång till världen. Kroppen 
är vårat instrument så att vi kan tillhöra, införskaffa samt visa upp kunskap (Bengtsson, 2007).  
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METOD	OCH	METODANSATS		
I detta avsnitt kommer jag beskriva samt argumentera mina val för den metod och metodansats 
jag valt att använda mig av i min studie. Jag kommer även beskriva urval, etiska 
ställningstaganden samt beskriva genomförandet av min studie.   

Etnografi		
Etnografi, även kallat fältforskning, är en forskningsansats som grundar sig i observationer i 
fält. Det förekommer flera olika former av datainsamling vid en etnografisk studie – bland annat 
intervjuer eller samtal. ”Detta ger möjlighet till en djupgående förståelse av de beteenden och 
företeelser som studeras” (Elvstrand, Högberg &Nordvall, 2015 s 218).  
 
Ordet etnografi härstammar från grekiskans ethno som betyder folk och grafein som betyder 
beskriva. Philip Lalander (2015) förklarar att ”en grundförutsättning för att en studie ska kallas 
etnografisk är att man försöker närma sig den andres perspektiv på tillvaron” (s 93). För att nå 
detta är fältarbete av stort värde. Detta är den främsta skillnaden mellan etnografi och andra 
metoder för studier. Anledningen är att man som etnografisk forskare vill införskaffa en bredare 
förståelse för människorna i den miljö som studeras. Genom att befinna sig på fältet kan mer 
dolda processer visa sig som man som forskare kanske inte sett med en annan metod, 
exempelvis hur människor interagerar med varandra, hur de talar med varandra, vilka 
makthierarkier som finns och liknande (Lalander, 2015). Dock så använder sig forskare sällan 
av endast fältstudier och observationer, utan somliga använder sig främst av intervjuer. 
Lalander (2015) förklarar att denna möjlighet att laborera mellan olika metoder som 
observationer, intervjuer, studier av dokument och statistik.  
 
Det finns många olika variabler att ha i åtanke vid en etnografisk studie, speciellt vid 
observation. Observationer kan vara dolda eller öppna. Vid en dold observation använder sig 
forskaren ofta av en infiltratörsroll där forskaren antar en ny identitet för att smälta in i den 
miljö som studeras. Den positiva effekten som kommer från denna typ av observation är att de 
studerade kan visa eller tala om sådant som de inte sagt eller visat i en öppen observation. Det 
finns en mindre risk för censur på datainsamlingen då de studerade inte är medvetna om att de 
studeras. Problematiken med detta är den etiska frågan. Vetenskaprådet har forskningsetiska 
regler som säger att ”de man studerar måste informeras samt ge sitt samtycke till medverkan” 
(Lalander, 2015 s 99). Av denna anledningen är denna metod sällan använd.  
 
Vid en öppen observation där informanterna är informerade om studien kan det också finnas 
moment av dold observation. Ett exempel som Lalander (2015) tar upp är om forskaren 
promenerar med en av informanterna som möter en bekant som också är involverad i det fält 
som studeras. Här är det då viktigt att som forskare förklara vem man är och förklara situationen 
så att vare sig forskaren eller informanter sätt i ett känsligt läge. En av de negativa effekter som 
kan uppkomma av att använda sig av en öppen observation är det som kallas forskareffekten, 
det vill säga att informanternas ”beteende påverkas av deras vetskap om att en forskare är 
närvarande” (Lalander, 2015 s 100).  
 
En annan variabel för hur observationer kan genomföras är hur pass delaktig forskaren är på 
fältet. I många fall håller forskaren en låg profil och är relativt passiv för att i ett senare skede, 
när de lärt känna informanterna, vara mer delaktig. Detta påverkas mycket av den miljö som 
studeras. Vissa miljöer, så som missbruksmiljöer eller miljöer som går emot forskarens egna 
värderingar, använder forskaren sig av ett så kallat partiellt deltagande. Detta innebär att 
forskaren deltar i samtal och aktiviteter, men inte sympatiserar eller är delaktig fullt ut i det som 
informanterna gör eller säger (Lalander, 2015).  
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Den främsta frågan för en etnografisk studie och för observationer är tillgång till fältet. Det vill 
säga att ”man får acceptans från de man studerar att vistas i deras miljöer och deras vardagsliv” 
(Lalander, 2015 s 101). För detta är den så kallade ”gatekeepern” eller ”dörröppnaren” viktig 
för forskaren. Det är personer inom det fält som studeras som har ett socialt nätverk och som 
känns tillförlitlig för informanterna som hjälper forskaren in i fältet och som hjälper till att 
skapa den acceptans som behövs från forskarens sida för att få tillgång till fältet (Lalander, 
2015). ”En bra dörröppnare är dessutom en person som är intresserad av att förstå det som 
forskaren vill förstå och som i den meningen är tillräckligt engagerad av sin uppgift för att 
´sälja´ projektets idé till sina vänner” (Lalander, 2015 s 105).  
 
Till denna studie har jag valt att använda mig av en etnografiskt inspirerad metod. Detta med 
anledning av att jag inte har befunnit mig på fältet under en längre tid för just denna studie, men 
jag har flera års erfarenheter från fältet då jag redan befinner mig i, och har varit en del i fältet 
under en längre tid, både i form av elev och som sångpedagog.  

Kvalitativ	intervju	
Intervjuer är en av de främsta metoderna för datainsamling, speciellt inom 
samhällsvetenskapliga forsningar och studier. Metoden kan användas av olika syften så som att 
få svar på direkta frågor som undersöks samt för att få fördjupad förståelse om en specifik miljö 
som studeras. ”Intervjuer är ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden, men givetvis 
kan även frågor om enskilda människors känslor och upplevelser vara intressant” (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015 s 34).   
 
Det finns ett flertal former av intervjuer. Det mest centrala i upplägget på en intervju är om 
intervjun ska vara ostrukturerad, semistrukturerad eller löst strukturerad. Det finns även 
djupintervjuer och etnografiska intervjuer (Eriksson-Zetterquist &Ahrne, 2015). Vid kvalitativa 
intervjuer har forskaren möjlighet att anpassa både frågor samt upplägg vid intervjun. Forskaren 
kan även variera ordningen på frågorna samt anpassa följdfrågor och komplettera frågorna vid 
intervjun. Genom detta kan forskaren få svar på andra frågor och därmed få en bredare 
datainsamling än om man skulle använda sig av standardiserade frågor (Eriksson-Zetterquist 
&Ahrne, 2015). Det möjliggör även ett mer personligt möte med den som intervjuas och främjar 
ett samtal eller diskussion mer än ett standardiserat frågeformulär där den intervjuade har 
mindre möjlighet att utveckla sina svar.  
 
Då jag intresserar mig för elevernas upplevelser och uppfattningar inom ämnet så valde jag att 
använda mig av intervju för att samla in min data. Steinar Kvale (1997) menar på att ” […] 
intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda 
liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras perspektiv 
på sin livsvärld.” (Kvale, 1997 s 100). Det låg naturligt att använda mig av ett samtal eller en 
diskussion och inte observation för att få så öppna och ärliga svar om deras upplevelser.  

Urval	
Till en början hade jag till min undersökning tänkt undersöka sångelever vid estetgymnasium 
som studerat sång i minst ett år. Min tanke var även att jag skulle genomföra intervjun i 
fokusgrupper med två grupper från olika skolor för att få en så bred bild som möjligt. Dock 
ändrades detta och jag valde jag att ha fyra enskilda intervjuer med elever från en kulturskola. 
Ett av argumenten till att jag ändrade metodvalet från fokusgrupper till enskilda intervjuer var 
främst på grund av att jag insåg att jag inte var i behov att studera interaktionen mellan eleverna 
under intervjun som fokusgrupper ämnas till (Wibeck, 2010), utan jag intresseras av elever 
enskilda upplevelser. 
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En annan skillnad till mitt urval var valet att intervjua elever vid två gymnasieskolor. Istället 
har min studie nu baserats på intervjuer med elever från en kulturskola. Dock efterfrågade jag 
kontaktuppgifter till elever som studerat sång i minst ett år och som var mellan 16 – 18 år, det 
vill säga i gymnasieålder. 

Etiska	ställningstaganden	
Jag valde inte att lägga någon vikt vid informanternas kön, då min studie inte syftar till att 
utforska genusperspektiv. Dock var de informanter jag intervjuade två tjejer och två killar – 
vilket jag fann positivt då jag även kunde utforska om några skillnader kunde upptäckas ur ett 
genusperspektiv.  
 
Jag informerade om att det skulle ske en ljudupptagning vid intervjutillfället som skulle 
användas vid transkribering och jag informerade även om informanternas möjlighet att avbryta 
medverkan samt att de som informanter och den aktuella kulturskolan skulle förbli anonyma.  
 
Den etiska aspekten är viktig vid användning av intervjuer som metod. Kvale (1997) pekar 
tydligt på hur etiska avgöranden är aktuella genom hela forskningsprocessen då man måste ha 
deltagarnas bästa i åtanke, för att ingen deltagare ska uppleva sig kränkt, tvingad eller upplever 
att hens åsikter har ändrats i den slutliga rapporten. Kvale (1997) har i sin bok sammanställt en 
tablå med etiska frågor på de sju forskningsstadierna som jag utgått från i min studie.   
 
Med tematisering menar Kvale (1997) att intervjumetoden inte bör användas endast i syftet att 
utforska de vetenskapliga värdena utan även utforska hur den mänskliga situationen kan 
förbättras.  
 
Planering, i detta stadie ska man som forskare noggrant planera hur man kan få informanternas 
samtycke till deltagande, säkra deras konfidentialitet samt påvisa hur informanterna har 
möjlighet att avbryta medverkan samt de eventuella konsekvenser som kan uppstå under 
undersökning (Kvale 1997). 
 
Intervjusituation, detta stadium är nära besläktat med planeringen och rör även informanterna 
konfidentialitet samt konsekvenserna utav samspelet i intervjusituationen, exempel på detta är 
att uppmärksamma att deltagarna kan uppleva sig stressade eller nervösa vilket kan påverka 
deras svar (Kvale 1997). 
 
Utskrift, utskrift kan tituleras som transkribering. Här har inte samspelet mellan forskare och 
informant samma roll, utan i detta stadie ligger det etiska utförandet hos forskaren då hen ska 
framställa den tillförlitlig transkribering av de muntliga uttalandena (Kvale 1997). 
 
Analys, även detta stadie ligger det etiska problemet främst hos forskaren då problemet rör hur 
kritiskt och djupt uttalandena ska analyseras och även huruvida informanterna ska ha möjlighet 
att tolka de egna uttalandena. Exempel här är att man som forskare under intervjun säkerställer 
hur informanten menar genom att ställa frågor som ”har jag förstått dig rätt om…?” (Kvale 
1997).  
 
Verifiering, handlar främst om hur forskaren verifierar sin kunskap i rapporteringen i form av 
att referera, bifoga transkribering av intervjuerna i rapporten och liknande (Kvale 1997).   
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Rapportering, detta stadium kan man förklara som den färdigställda, i detta fall, uppsatsen och 
även här är konfidentialitet och dess konsekvenser det stora etiska problemet. Som forskare bör 
man noggrant beakta hur de intervjuade, den grupp eller institutionen representeras (Kvale 
1997). 
 
Kvale (1997) tar även upp informerat samtycke som behandlar frågor som vem ska ge sitt 
samtycke. I de flesta fall handlar det om informanterna själva, men när det gäller elever bör 
man fråga sig om lärare, rektor eller föräldrar ska ge sitt samtycke. Enligt lag behövs inte 
samtycke från föräldrar då eleverna är över 15 år, vilket mina informanter var. Det behandlar 
även frågan om hur mycket information som ska ges om undersökningen samt när den 
informationen ska ges. Detta är en balansgång mellan att ge för lite information, men även för 
mycket information och dessa aspekter är viktiga för forskaren att ha i åtanke då denna 
balansgång kan ha stora effekter på undersökningspersonerna och deras svar 
 
I övrigt följer jag de riktlinjer som finns att hitta i God forskningsed genom mitt arbete 
(Gustafsson, Hermerén, och Petterson, 2011).  

Genomförande	
I uppstarten av denna uppsats var min tanke att använda mig utav gruppsamtal i form av 
fokusgrupper till skillnad från de enskilda intervjuer som jag nu höll. Dock ändrade jag 
metodform och valde att införskaffa data via enskilda intervjuer istället. I efterhand är jag 
tacksam över att jag metoden ändrades, även om en studie i fokusgrupper hade varit intressant 
i ämnet, då deltagarna mer fritt kunde tala utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Det faller 
sig naturligt att prata om något man är bra på, och vad kan man bäst om inte kunskapen om sig 
själv – så varför riskera att missa intressanta infallsvinklar från deltagarna genom att diskutera 
i grupp än att ge dem tid åt att prata utifrån den egna kroppen.  
 
Detta leder mig även till valet av antalet deltagare i mina intervjuer. Valet att ha ett mindre antal 
deltagare föll sig naturligt då jag insåg att min studie är mer kvalitativ än kvantitativ. Jag söker 
kunskap om hur elever upplever att kroppen används inom sångundervisning och för att 
generera svar på detta vill jag mena att det var viktigare att ha ett fåtal deltagare som fick 
möjligheten att tala fritt inom ämnet med givna ramar i form av intervjufrågorna istället för att 
ha mer konkretiserade frågor som skulle ställts till flera deltagare. Kvale (1997) skriver bland 
annat ”att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla 
generell kunskap.” (s 98). 
 
Jag kontaktade olika institutioner via mail, och då till de sångpedagoger som arbetade på 
respektive institution. Jag förklarade mitt ämne och syfte med uppsatsen och bad om hjälp att 
få kontakt med några elever i sång. Jag önskade även att eleverna skulle vara i gymnasieålder 
och att de skulle ha tagit sånglektioner i minst ett år. 
 
Då jag i processen av att fina informanter fick gå genom lärare så kom ett ”omedvetet” samtycke 
även från lärare då även de fick information om vad undersökningen handlade om. De fick även 
information om både skolans och elevernas konfidentialitet samt att medverkan kunde avbrytas 
när som hest under undersökningen. Dörröppnaren – i detta fall informanternas lärare – hade 
möjlighet att bestämma vilka elever som jag kunde kontakta, men då jag gav specifika krav på 
ålder och tid som de tagit sångundervisning vill jag inte tro att det hade en påverkan på min 
datainsamling.  
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Efter att ha fått kontakt med en sångpedagog vid en kulturskola fick jag telefonnummer till fyra 
elever som jag kontaktade via sms och bokade in tid för var enskild intervju. I meddelandet fick 
de även information om att intervjun skulle spelas in för min transkribering och att de hade 
möjlighet att avböja medverkan när som helst under arbetets gång.  
 
Kvale (1997) talar även om att forskaren bör vara insatt i ämnet för att kunna ställa kritiska 
frågor till deltagarna i intervjun. Inte insatt i ämnet endast ur ett teoretiskt eller litterärt 
perspektiv, utan genom att sätta sig in i den miljö där ämnet utspelar sig, På det viset kan man 
komma åt det fackspråk som används, rutiner som kan finnas samt de eventuellt olika 
maktstrukturer. Detta bidrar till att forskaren kan ana vad deltagarna kommer diskutera och 
svara på intervjufrågorna och genom detta kan forskaren bygga frågor som kan bidra med 
matnyttiga data för forskningsområdet och ha goda förutsättningar till sin analys (Kvale, 1997). 
Då jag själv är insatt i ämnet och har upplevelser både från elevperspektiv samt lärarperspektiv 
hade jag mina aningar om vilka svar som kunde dyka upp under intervjuerna. I mitt arbete med 
att utforma frågor till intervjuerna så hade jag detta i åtanke och försökte skapa så öppna frågor 
som möjligt och samtidigt kunna få konkreta svar. Enligt Kvale (1997) kan intervjumetoden 
användas för att pröva hypoteser, som kan ses mer strukturerade, eller ha ett explorativt syfte, 
där utformningen kan ses mindre strukturerad. Till denna uppsats vill jag mena att metoden har 
ett mer explorativt syfte. Med detta menar Kvale (1997) att forskaren introducerar ett ämne 
eller ett område som ska utforskas eller ett problem som ska avslöjas och reflekteras.  
 
Jag träffade informanterna på deras kulturskola och hade en intervju som spelades in (endast 
ljudupptagning). Vi satt på en öppen plats och inte inne på något rum då jag hoppades att detta 
skulle ge informanterna en känsla av lugn så att de inte skulle fyllas av någon prestige. Även 
vid intervjusituationen så informerade jag deltagarna om deras möjlighet att avbryta medverkan 
och säkerställde att jag fick ta en ljudinspelning av intervjun för transkribering. Jag poängterade 
även att jag var intresserad av deras upplevelser och inte sökte några rätta eller fel svar, vilket 
jag också hoppades skulle lägga en prestigelös grund att stå på.  
 
Efter att jag hade genomfört mina intervjuer med informanterna transkriberade jag dessa. 
Tholander & Cekaite (2015) tar upp om noggrannheten medan man transkriberar för att både 
kunna läsa ut vad som sägs och hur det sägs. Det inkluderar även om informanterna suckar, tar 
pauser och liknande. Jag valde att inkludera sådana händelser i de fall det kändes relevant för 
vad de sa. Fokus la jag dock främst på vad informanterna sa. Sammanfattningsvis har min 
transkribering samt resultatpresentation fokus på första gradens tolkning inom den etnografiska 
metodansatsen. Första gradens tolkning handlar om de rena observationerna, det vill säga i 
detta fall vad som sades vid intervjuerna (Elvstrand, Högberg &Nordvall, 2015) som 
presenteras i senare avsnitt. Jag använder mig av figurativa namn på både informanter och deras 
sångpedagog.  
 
Andra gradens tolkning handlar om att analysera det som kommit fram under observationerna 
för att tolka och uppmärksamma sådant som informanterna inte förstår. Detta oftast i koppling 
till litteratur eller liknande. Denna tolkning använder jag mig av under resultatanalysen 
(Elvstrand, Högberg &Nordvall, 2015).  
 
Tredje gradens tolkning går snäppet djupare i tolkningsarbetet då forskaren tolkar deltagarnas 
tolkningar. ”Ambitionen är inte att bara förstå hur de människor som studeras själva tolkar sitt 
handlande, utan också kritiskt reflektera över denna självförståelse” (Elvstrand, Högberg 
&Nordvall, 2015 s 231). Denna tolkningsgrad använder jag främst av i diskussionen och i den 
avslutande reflektionen (Elvstrand, Högberg &Nordvall, 2015).   
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RESULTATPRESENTATION 
I detta stycke kommer jag presentera informanternas uttalanden utifrån de intervjuer som 
genomfördes. Jag har valt att introducera var respondent för sig men en kort presentation om 
vem de är och deras musikaliska bakgrund för att sedan presentera uttalanden utifrån min 
intervjuguide4. 

Sara	
Sara har studerat sång i två och ett halvt år sammanlagt. Hon är 17 år och går sitt sista år vid ett 
estetgymnasium med inriktning musik med huvudinstrument sång där hon tagit sånglektioner. 
Samtidigt har hon även tagit sånglektioner vid kulturskolan som betytt att hon har arbetat med 
två sångpedagoger parallellt.  
 
Då Sara går musikallinje är hennes musikaliska förebilder musikalartister så som Idina Menzel, 
men hon påpekar att man inte kan sträva att sjunga som dem, utan att dessa förebilder fungerar 
mer som inspiration och mål inom sång. Annars menar Sara att hon varken har några 
musikaliska förebilder eller några förebilder när det gäller utseende.  
 
Vid frågan om Sara ser en koppling mellan kropp och sound svarar hon att ”det finns en 
koppling mellan röstklang och hur du använder din kropp, det är ju en sak”. Detta utvecklar 
hon vidare och beskriver att hon inte riktigt kan se en koppling mellan kropp och sound, men 
hon själv som även är dansare har märkt att hon har lättare att hitta muskelpartier, så som stödet, 
vilket hon anar kan vara svårare för andra som inte är vana att arbeta med sin kropp. Hon 
berättar även att hon upplever att personer med större kroppsbyggnad har lättare att hitta en 
djupare klang och att de som har en mindre kroppsbyggnad får jobba mer med det. ”Det beror 
väl på vad man har att jobba med antar jag”.  
 

Sångteknik i allmänhet försöker skapa nån typ av ideal som får alla att låta likadant. Som sångelev 
så är det väl en sorts ideal att kunna kontrollera rösten till max, men då försvinner även det personliga 
uttrycket kan jag känna.  

 
Sara anser att det ligger hos läraren att kunna arbeta tekniskt och samtidigt bibehålla elevens 
personliga prägel på sången. Hon upplever att många gånger finns det ideal om hur en låt ska 
sjungas och så ska man efterlikna detta istället för att ha kreativ frihet och få sjunga på ett sätt 
som man själv vill. Hon menar även att det är så sångpedagoger bör förhålla sig till 
teknikövning. ”Sångteknik ska ju va en hjälp på traven och inte en mall för hur du ska sjunga”.   
Sara ser också en koppling mellan ideal och menar att de går lite hand i hand. Har man fastnat 
i ett ideal är det lätt hänt att man fastnar i fler inom olika områden då man vill passa in i en mall 
om hur man ska se ut och låta. ”Då har du en tillhörighet på nåt sätt. Att bli en i mängden istället 
för att sticka ut kan ju vara enklare ibland även om jag själv tycker att det är tråkigt”.  
 
Sara beskriver hur hon tänker på sin kropp och hur hon använder den när hon sjunger; 
 

Oftast är jag väldigt medveten om hur jag använder min kropp, men det beror så klart också på 
vilken typ av låt det är. Vill jag va det [medveten om det kroppsliga arbetet] så är jag mer medveten 
om vad jag gör och ska jag ta en jobbig ton så vet jag hur jag ska stå för att ta den tonen än om jag 
bara sjunger med uttryck utan att tänka på vad jag egentligen gör. Sen är jag teaternörd också så 
kopplar jag på känslor så går mycket på automatik så då tänker jag inte på kroppen. Men jag tror på 
att om jag har kraftfulla rörelser och ska låta arg så låter man arg eller liksom ler man när man 
sjunger så låter man glad, man behöver inte tänka på bara jag förställer mig den känslan på nåt sätt. 

 

                                                
4 Se bilaga 
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En anledning till Saras medvetenhet om hur hon använder sin kropp är på grund av att de på 
kulturskolan jobbar efter Estille-metoden5.  
 

Estille är väldigt tydligt så då har man handrörelserna där. De tar vi inte till så mycket längre utan 
det var mer det första året kanske. Och det blev väldigt greppbart på nåt sätt för man ser ju i princip 
din halsanatomi framför dig så man kan få nå typ av koppling mellan händer och vad du faktiskt 
gör. 

 
Sara förklarar även hur hon vid några sånglektioner fått putta på tunga objekt för att 
aktivera rätt muskler. Hon har även fått dansa eller bara gå omkring i rummet för att 
aktivera kroppen samt för att kunna förstärka ett visst uttryck. Hon förklarar även hur 
detta inte bara är för att få den bästa sångtekniken utan även för att röra sig huvud taget 
och inte endast stå stilla.  
 

Du står ju oftast inte rätt upp och ner när du sjunger heller även om det är så det funkar på många 
sånglektioner. Men det gör man ju inte generellt på en scen. Och det gör ju att man blir bekvämare 
att sjunga då för annars kan det bli jobbigt när man står på scen för du vet vad du har att jobba med. 
Så kroppen använder vi ganska mycket och det blir er greppbart om jag får röra mig samtidigt. 

 
Sara förklarar även att de pratar om hur kroppen kan påverka rösten rent teoretiskt under hennes 
sånglektioner.  
 

Det ingår i min kursmatris i sång vad jag förstått. För vi har haft prov i hur rökning påverkar kroppen 
eller sången och hur sömn påverkar. Och det tar vi upp ganska ofta egentligen under mina 
sånglektioner och hur man kan förebygga vissa saker och så. Sen så rent sångtekniskt så fokuserar 
mina lektioner inte bara på vad som händer i halsen utan vidare ner i bröstkorgen liksom och vilken 
muskel som ska aktiveras om du gör si eller så. Så det är inte bara rösten vi pratar om utan vi pratar 
om kroppen en hel del och hur man ska stå och så. 

 
I allmänhet anser Sara att det känns naturligt att prata om kropp och sång, speciellt då de ofta 
pratar om det på hennes sånglektioner. Hon upplever även att det är en självklarhet att arbeta 
med kroppen vid sång. 
 
Jag frågar Sara om hon hade några förslag på hur hon skulle vilja arbeta med kroppen inom 
sångundervisning och vad framtida lärare skulle kunna tänka. Hon varar att det traditionella 
upplägget att eleven står framför ett piano kan utvecklas och te sig annorlunda. Hon förklarar 
att hon själv fått arbeta med backin tracks6 på hennes sånglektioner vilket frigör sångpedagogen 
från pianot så hen är mer aktiv och då har fullt fokus på eleven.  
 

Jag har flera vänner som tar sånglektioner som tycker det är en jobbig situation att stå öga mot öga 
ensamma med en sångpedagog. Men försvinner det momentet och man kanske går runt i rummet 
eller gestikulerar eller gör det lite roligare om man får säga så, så tar det nog bort nervositeten hos 
många elever. Så det önskar jag att fler sångpedagoger tog till sig. Det måste inte va jag sitter bakom 
pianot och tittar på dig. 

Johan	
Johan är 17 år och går estetgymnasium med inriktning musik och har sång som 
huvudinstrument. Han kommer från en musicerande familj, där hans mamma är sångpedagog, 
och han har varit aktiv med musik största delen av hans liv. Han började ta sånglektioner när 

                                                
5 En sångmetodik där man använder sig av bland annat handrörelser för att visualisera de fysiska funktioner som 
sker i kropp och röst.  
6 En instrumentalinspelning som sångare och instrumentalister kan spela med till. 
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han började gymnasiet och har även han två parallella sångpedagoger – en på gymnasieskolan 
samt en på kulturskolan.  
 
Som musikaliska förebilder har Johan bland annat John Mayer och Frank Sinatra. Sedan ser 
han även Freddie Mercury som en stor förbild både inom sång och i scenuttryck, men han själv 
vill mena att det är en väldigt svår förebild och att de två som nämndes först är mer ”realistiska”. 
Johan har ingen förebild när det gäller utseende och han kan inte se en koppling mellan sound 
och kropp.  
 
I frågan om ideal säger Johan att han ser vissa ideal speciellt inom populärmusiken och främst 
hos tjejer. Han menar att hos kvinnliga artister hör han en liknande klang vilket många tjejer på 
hans gymnasium och på kulturskolan försöker eftersträva. ”Jag tror att det finns ideal, men jag 
tror också att det är väldigt vanligt att man inte följer dem”.  
 
Johan förklarar hur han arbetar med sin kropp under sångundervisning och hur han tänker på 
sin kropp när han sjunger; 
 

När jag började på musikal[-linjen] här då blev jag informerad att jag har ett tick när jag sjunger, att 
jag rör väldigt mycket på mitt huvud när jag sjunger så på det sättet tänker jag mycket på min kropp 
jag tänker mycket på min hållning och hur jag står och så. Det jag tänker på när jag sjunger har 
någon sorts effekt på hur jag sjunger. Jag tänker inte på liksom hur jag ser ut på scen utan man bara 
kör.  

 
Johan förklarar även hur han har fått arbeta med kroppen för att hitta stödet samt att känna 
mittpunkten för att förhindra spänningar. Ett exempel han beskriver är hur han har fått stå i 90 
grader mot en vägg för att hitta stödet. Han beskriver även hur de under ans sånglektioner 
arbetat på hans kroppshållning.  
 
Vidare så säger Johan också att han uppskattar att arbeta med kropp och röst samtidigt inom 
sångundervisning då han upplevt en tydlig positiv effekt av den sortens arbete. Johan säger att 
han upplever sig se en tydlig utveckling och kan se en direkt koppling till att det har uppstått 
som en konsekvens på att han arbetat med kroppen. ”Om man tar något så enkelt som om jag 
sjunger och någon säger sträck på dig så märker jag ju att om man har koll på kroppen och har 
pli på vad man gör så blir det mycket lättare att sjunga om man vet vad man gör”. Han upplever 
också att det är väldigt positivt och bra att veta de rent teoretiska aspekterna och att det blir mer 
greppbart när man lär sig det via kroppen som katalysator för att förstå.  
 

Man märker ju att det är ett eget språk i sig och det märker man ju på andra som inte håller på med 
det att det låter väldigt konstigt. Jag och mamma kan sitta vid frukostbordet och prata och så kommer 
pappa ner och förstår inte alls vad vi pratar om. Det är väldigt nyttigt att prata om och det är väldigt 
kul. Samma sak som att man ska kunna biologi överlag och veta vad som försiggår i kroppen så är 
det bra att veta vad som händer. Och inte bara i sångperspektiv utan också hur man tar hand om sin 
röst. För det är ju viktigt att man inte skadar sig. 

 
Johan visar även tydligt engagemang om intresse för ämnet och förklarar att han tycker att det 
är väldigt kul att prata om kropp och sång som ett. 

Malin	
Malin går tredje året på gymnasiet och har varit en del av kulturskolan sen hon var väldigt liten. 
Hon började som bild- och formelev för att sedan fortsätta som teaterelev. Det var inte förrän i 
högstadiet som hon började satsa på musiken och sången vid kulturskolan. Hon började med 
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sångundervisning i 20 minuter per vecka, men går nu på en musikallinje och får sånglektioner 
parallellt 30 minuter per vecka, och har gått där i två år. 
 
Malin kan inte påstå att hon har en musikalisk förebild så, utan hon tar åt sig och låter sig 
inspireras av andra.  
 

Jag strävar inte efter något ideal att låta sådär utan jag tar åt mig av den läran jag får som till exempel 
min lärare Marie är en förebild för mig så för att hon är så sjukt pedagogisk med sina elever och hon 
ser inte problemet, men hon ser liksom vad man behöver arbeta med hos varje elev som individ. 
Hon ser det inte som en helhet utan hon går in på individen med alla. Så hon är väl min förebild för 
att hon har så mycket kunskap om sången och rösten.  

 
Jag frågar Malin om hon ser en koppling mellan kropp och sound där hon svarade; 
 

Både ja och nej. Alltså det beror på hur man ser på det. Skulle man ta idol till exempel så går de 
mycket på utseende och kropp, främst är det ju rösten men en så kollar man väldigt mycket på hur 
personen ser ut och så. Så ja, jag kan se en koppling om man vill synas i TV, men jag kan även säga 
att du behöver inte vara världens snyggaste för att veta så mycket om sången liksom ass alltså å hur 
rösten fungerar och tekniker och ha en helt utomstående röst. Så verkligen både ja och nej. 

 
Jag formulerade om frågan och frågar Malin om hon ser en koppling mellan sound och 
kroppsbyggnad, varav hon svarade;  
 

Nej det tror jag inte. Alltså jag kan säga, inte om hur min kropp ser ut men jag har en väldigt stadig 
kropp vilket har underlättat för att ta hjälp av stödet och som kunna nämen utföra och sjunga vissa 
låtar. Jag vet inte, man behöver ju ett stöd från kroppen också. 

 
Malin menar att när hon sjunger så tänker hon på kroppen i form av stabilitet och stöd. Hon 
förklarar att hon ser till att stå stadigt på båda fötterna och att man har en god hållning och att 
det är just detta som hon lärt sig mycket vid kulturskolan. Hon förklarar också att de börjar 
sångundervisningen med att sjunga och värma upp i grupp varav de rullar på axlarna och 
sträcker på nacken för att ”få igång kroppen”. Hon är också van vid att hennes sångpedagog 
känner på hennes stöd genom att sätta sina händer i Malins midja för att kontrollera att hon 
arbetar rätt med stödet. Malin har haft en annan sångpedagog innan den hon har nu på 
kulturskolan, men den läraren arbetade inte lika mycket med kroppen inom 
sångundervisningen. Hon upplever att det är bättre nu, med hennes nuvarande sångpedagog, 
när hon får arbeta med och använda kroppen inom sångundervisningen.  
 
Malin förklarar även hur hennes nuvarande sångpedagog använder sig av tekniker och uttryck 
så som ”tänk att du är en trombon” och där vill hon mena att hon ser en positiv effekt av att 
arbeta med kropp och röst samtidigt. ”Till början är det [arbetar de] med kroppen och sen så 
ber hon oss att ta ner händerna och så försöker du utan trombonen och det funkar också väldigt 
bra, men sen får man ju lära sig att såhär kan man ju inte stå utan då ska man kunna det utantill.” 
 
Malin önskar att sångpedagoger la lite mer tid på att gå igenom hur man ska göra för att få så 
bra röst och så bra teknik som möjligt även om man sitter på en stol eller ligger ner och sjunger.  
 

När man går på scenen och hur man rör sig och också när man speciellt ligger ner också alltså testa 
och prova alla ställningar för att känna stödet från olika vinklar. För nu får man lära sig att stå rakt 
upp och ner och då är man ju lite nervös för att gå runt och så då man har lärt sig du ska stå stadigt 
med kroppen. 
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Jag frågar Malin hur hon upplever det är att prata om kropp och sång och hon menade att det 
var väldigt svårt.  

 
 Det beror helt på vilket sammanhang man talar om det. Tyvärr så har vi ju ett ideal idag om hur vi 
vill att dagens kändisar ska se ut eller ja hur man ska se ut när man står på idol scenen. Så det är 
svårt att prata om det för man vet inte riktigt hur man ska formulera sig eller vad som … för jag 
tycker verkligen inte att hur ens kropp är ska spela någon roll på hur ens röst är eller tvärtom liksom. 
Så det är svårt att prata om.  

 
Malin fortsätter med att det är viktigt att lyfta fram ämnet inom sångundervisning och inom 
sång överlag och menar att ”oavsett om jag är pinnsmal eller smällfet eller har en helt normal 
kropp så ska jag ha samma förutsättningar som alla andra för as alltså så fokuset är ju rösten. 
Rösten är ju i fokus och då tycker jag inte att man ska lägga ner tid på annat och så”. 

Erik	
Erik är en 17 år och går en teknisk inriktning på gymnasiet, men som vid sidan av detta går 
musikallinjen vid kulturskolan. Han poängterar själv att det är rätt ovanligt då de flesta som går 
på kulturskolan även går estetlinje med inriktning musik, men han tycker det är väldigt roligt 
och musik är ett stort intresse för honom. Han har tagit sånglektioner i ungefär ett års tid 
sammanlagt. Han tog sånglektioner hos en sångpedagog i sex månader innan han sökte och 
började på musikallinjen där han nu gått i sex månader och får sånglektioner parallellt.  
 
Erik har en stor idol, nämligen Ed Sheeran, men han har även Michael Bublé som en sångmässig 
förebild då han anser att han är väldigt tekniskt duktig. Inom utseende har Erik ingen förebild 
direkt.  

 
Jag brukar inte tänka på det så mycket, alltså och jag tycker ju om och försöker ju klä mig snyggt 
typ, men det är ju typ min syrra som säger ”Du måste klä dig såhär” och bara ”Ok då” och så drar 
hon ut mig och shoppar och sådär.  

 
När jag frågar Erik om han såg en koppling mellan röst och kropp svarade han; 
 

 Ja det är ju mycket… alltså så med tanke på att jag inte är sådär jätteteknisk [inom sång] av mig så 
förstår inte jag riktigt alla de här uttrycken och vad de betyder typ sköldbrosk-vick och sådant det 
fattar inte jag riktigt, men då brukar min lärare säga ”tänk att du gråter” och då om man tänker på 
saker då såhär gör man det ändå för då vet man hur det känns och gör det ändå. Så att tänka saker 
och göra med kroppen ändrar ju rösten liksom. Och om man står ostadigt så sjunger man inte lika 
bra och sådana grejer. Så ja det finns en koppling mellan kropp och röst. 

 
Jag följde upp detta och frågar hur han upplever att det känns att arbeta med förnimmelser som 
hans exempel om att tänka gråt. Erik svarar att ”om man bara försöker nöta in sådana här 
begrepp och sånt så blir det som att fortsätta med skolan efteråt och det här är ju fritidsaktivitet 
liksom så man vill ha kul också. Så det blir roligare om man tänker så”.  
 
Erik menar att när han övar teknik så tänker han på sin kropp, men när det är föreställning eller 
om han sjunger på scen så försöker han släppa det så mycket som möjligt. ”För det är viktigare 
att man tänker på känsla då, alltså hur man faktiskt sjunger och så för man försöker liksom lita 
på att det sitter i kroppen då. Då när jag sjunger upp för någon så brukar jag inte tänka på min 
kropp.” 
 
I frågan om hur Erik arbetar med kroppen under sina sånglektioner beskriver han det på följande 
vis; 
 



 21 

Ja, vi börjar alltid med att sjunga upp och efter det så kör vi min låt. Eller a under att vi sjunger upp 
då brukar hon påpeka vad jag kan göra med kroppen för att få det att låta bättre som att komma upp 
på de höga tonerna eller komma ner och få stöd där nere. Och sen när jag sjunger så är det ”Tänk 
gråt när du gör det här” och då kommer jag upp där lättare. Så man jobbar med låtarna ändå fast man 
jobbar med kroppen, alltså hon lägger in sånt hela tiden. Och det känns bra för då får man ändå 
genomföra låtar som man faktiskt vill göra och ändå få med sig tekniken. Man vill inte bara stå och 
nöta teknik liksom. 

 
Vidare om hur Erik upplever att arbeta med kropp och röst samtidigt ser han många positiva 
effekter. ”Det är bra och roligt. Som jag sa att när man mixar med låtar alltså mixar teknik och 
sång och röst och kropp och allt och sätta in det i låtar så får man ett konkret exempel på hur 
man faktiskt använder det” 
 
Han förklarar vidare hur hans tidigare sångpedagog arbetade och jämförde med den han har nu;  
 

Hos min tidigare lärare så var det, han är ju ändå manlig sångare så han kunde förklara lite, eller han 
kunde liksom visa lite mer med sin egen röst. Men det blev ändå lite mer med känsla för när han 
visade hur man skulle göra så försökte jag bara härma honom och sen typ tänka känsla för att få det 
att låta bra då. Så lite mer känsla hos den jag hade innan och mer teknik nu, man behöver ju båda 
liksom. 

 
Erik förklarar att hans tidigare sångpedagog också arbetade med kroppen, men dock inte lika 
mycket som hans nuvarande sångpedagog. Jag frågade om Erik upplever att det hjälper honom 
att arbeta så som hans nuvarande sångpedagog gör och han menade att det fungerar mycket bra. 
”Jag vet inte vad jag ska säga, men det är ju grejer som jag inte trodde att jag skulle klara som 
jag klarar nu så absolut det hjälper. Jag ville ju va med och sökte här för jag ville utvecklas 
tekniskt.” 
 
Jag frågar om Erik upplever att det hjälper att prata om hur kroppen kan påverka sångtekniken 
rent teoretiskt och han menade att det är bra, men svårt. ” Ja, det är ju lite förvirrande när hon 
säger det mest med ord, men när man känner som först gjorde du såhär och sen gjorde du såhär 
och då kommer du upp och då känner man skillnaden och då känner man ändå vad man gör för 
skillnad i kroppen och det är det som är kul. Man blir liksom glad av det, man känner sig 
duktig.” 
 
Avslutningsvis frågar jag Erik hur han tycker det är att prata om kropp och sång. 
 

Det känns naturligt, det kändes konstigt i början för jag förstod inte riktigt allt men desto mer, man 
kommer ju liksom in i det. Så nu känns det inte lika konstigt längre. Jag har ett övningspapper med 
övningar så när jag är hemma så kan jag kolla på det och så skriver hon nyckelord så fattar jag vad 
jag ska göra som ”Gråt” som exempel för då fattar jag vad jag ska göra. Så det känns inte konstigt. 
[…] det är kul att hålla på och verkligen få lära sig. För kan man bemästra det [kropp och sång] kan 
man bemästra allt känns det som. Och att känna sin utveckling är faktiskt riktigt kul. 
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RESULTATANALYS	
Jag kommer i detta avsnitt analysera den data jag fått in från mina informanter och kategorisera 
den i tre övergripande teman som är sprungna från min intervjuguide.  

Kroppen	och	rösten	
I samtalen om kropp och röst och deras samverkan skiljer sig svaren, mycket på grund av olika 
tolkningar av vad arbete med utgångspunkt i kroppen innebär och hur respondenterna ser på 
denna samverkan. Jag har här valt att kategorisera deras uttalanden inom detta ämne i; 
medvetenhet och autonomi, stabilitet och användande av kroppen samt förståelse och 
upplevelser.  

Medvetenhet	och	autonomi		
Jag tolkar det som att respondenterna har ett stort intresse av att kontrollera sin röst och 
införskaffa kunskap om hur den fungerar. Samtliga beskriver ett intresse av att utvecklas 
tekniskt och att arbeta med medvetet kroppen inom sångundervisning är ett givande 
tillvägagångssätt.  
 
Samtliga respondenter anser att de är medvetna om att de använder sin kropp inom 
sångundervisning, men att svara på hur de använder den var svårare. Respondenterna beskriver 
att de har en form av medvetenhet om hur de använder sina kroppar, men pekar även på att 
detta i de flesta fall står i relation till en sångteknisk aspekt. Exempelvis om de ska ta en ”jobbig 
ton” så vet de hur de ska göra då de har en form av teknisk grund att luta sig på. Kroppen svarar 
med fysiologiska skeenden på den signal som deras hjärna skickar ut så att den önskade tonen 
ska kunna tas (Arder, 2006). De kan därmed luta sig på en form av autonomi och förlitar sig på 
att kroppen vet hur den ska agera för att nå ett önskat resultat.  
 
Respondenterna ger olika exempel på hur de arbetar med kropp och röst. Sara och Malin 
refererar främst till den metod som deras sångpedagog undervisar utifrån (Estille-metoden) och 
förklarar hur denna metod gör rösten och sångtekniken mer greppbar. Genom att använda sina 
händer och gestikulera, enligt Estille-metoden, upplever de båda en positiv effekt då de får en 
bild över vad som sker i kroppen och som Sara uttrycker det får ”en koppling mellan händer 
och vad du faktiskt gör”. De får alltså en koppling mellan förnimmelse och funktion (Arder, 
2006). Johan tar upp en annan form av medvetenhet där han pekar på den kroppsliga hållningen 
och hur han, genom sin sångpedagog, blivit medveten om ett tidigare ticks samt hur han står 
när han sjunger och hur arbetet med detta gett en positiv effekt på hans sångteknik. Zangger-
Borch (2012) talar om en medveten och aktiv kroppslig kontakt som innebär att genom att vara 
medveten om hur kroppen agerar eller vilka funktioner som sker skapar vi goda förutsättningar 
för inte bara en hälsosam grund, utan öppnar upp kropp och medvetande för röstliga utmaningar 
samt arbete inom interpretation och framförande. 
 
Utifrån mina respondenters uttalanden tolkar jag det som att den tekniska aspekten inom sång 
är det som ses som det kroppsliga arbetet. En god hållning och medvetenhet om hur man ska 
använda sin kropp för att nå vissa toner eller framföra ett uttryck har en stark påverkan på 
sången. Detta kan ses som en effekt av de traditioner vi har inom sångundervisning. Som nämnt 
innan så finns en syn på att teknisk grund är något som måste ligga till grund för vidare arbete 
(Gustafsson, 2009), men det finns även traditioner som påverkar undervisningsformerna 
(Bengtsson, 2007) och kan ge en uppfattning om att tekniskt arbete, eller det kroppsliga arbetet 
är något som sker i övningsrummet, alternativt på sånglektioner. Många av respondenterna 
refererar till situationer när de står på scen där det kroppsliga användandet inte står i fokus, 
dock har det genom övning automatiserats och resulterar därmed i ett, i deras mening, 
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tillfredsställande framträdande. Utifrån detta tolkar jag att respondenterna har en tydlig målbild 
där sångtekniken är just automatiserad och befäst i kroppen. Det kroppsliga användandet står 
på så sätt i relation till en scenisk upplevelse eller ett framförande. Jag uppfattar det som att det 
kroppsliga arbetet – inom respondenternas mening, det tekniska arbetet – inte är ett 
självändamål utan fungerar som ett tillvägagångssätt för ett större syfte – att framföra låtar som 
en färdig produkt. Det vill säga det tekniska arbetet, där kroppslig medvetenhet är i fokus, har 
inte lika hög status som ett framträdande. Att kunna behärska och kontrollera sin röst är ett 
delmål för ett större syfte och sker oftast endast i samband med övning, men främst under 
sångundervisning. Erik nämner hur han upplever att det tekniska arbetet blir roligare och mer 
greppbart genom att arbeta utifrån kroppen samtidigt som man kombinerar teknik och 
låtövning. Genom att sätta in teknikövning i låtar blir det tekniska arbetet roligare och ”man får 
ett konkret exempel på hur man faktiskt använder det”. Detta vill jag se som ett exempel på 
Redbark-Wallanders (2009) tolkning av den tredje kroppen. En kropp där ideologi och praktik 
möts och samverkar – en kropp som är en enhet och som agerar både subjekt och objekt.  

Stabilitet	och	användande	av	kroppen	
Likt Zangger-Borch (2012) och Arder (2006) menar respondenterna att en stabil kroppshållning 
är viktigt för att nå ett önskat sångresultat. Johan nämner bland annat effekten av att sträcka på 
sig och hur väl det påverkar hans sång. Erik nämner hur en ostabil kroppshållning påverkar 
rösten och att det är viktigt att stå stadigt. Gemensamt för majoriteten av respondenterna är även 
hur de talar om att stå stadigt på sina fötter, ha en god hållning och vikten av att värma upp 
rösten samt kroppen. Malin ger exempel på detta där hon förklarar hur de rullar på axlarna, 
sträcker nacken och börjar använda kroppen i samband med uppsjungningen i början av en 
sånglektion. Deras uttalanden om stabilitet berör till största del om att finna stödet eller att få 
kontakt med stödet. Detta kan ses som en spännande expedition där vokalisten ska finna en 
kroppslig kontakt (Zangger-Borsch, 2012) och därmed gå från att ha en kropp till att vara en 
kropp (Redbark-Wallander, 2009).  
 
Sara ger andra exempel på hur de brukar använda kroppen för att nå specifika sångtekniska 
resultat som att putta på tunga objekt, dansa eller gå i rummet för att kunna aktivera rätt 
muskelgrupper och för att förbättra eller frambringa ett specifikt uttryck eller sound. Dock 
belyser hon att detta inte endast är för en sångteknisk funktion, utan för att få möjlighet att röra 
sig överlag och inte endast stå framför ett piano där en sångpedagog ackompanjerar eleven som 
traditionen är idag. Likt Bengtsson (2007) som talar om en skolbänkstradition så talar 
respondenterna om en tradition där kroppen sällan är aktiv under sångundervisning. 
Respondenterna finner det nyttigt och givande att få röra sig på olika vis i sångundervisnings 
sammanhang, men traditionen sätter käppar i hjulen för denna progression. Sara nämner även 
här om hur en framförande situation generellt inte ter sig samma vis som en sånglektion och att 
det därför är viktigt att elever får möjlighet att röra sig och använda sin kropp mer under 
sånglektioner så att man har en väl grundad erfarenhet och medvetenhet om sin kropp i ett 
framförande. Andersson (2014) beskriver hur rörelse och kroppsliga variationer ökar 
medvetandet och därmed främjar inte bara inlärningsprocessen utan även den egna förståelsen. 
Även här anser jag att vi ser ett exempel på att bli en enhetlig kropp, den tredje kroppen, 
(Redbark-Wallander, 2009) där kropp och själ, eller kropp och medvetande, blir ett.  

Förståelse	och	upplevelser		
Likväl som respondenterna finner att en medvetenhet om hur de använder kroppen är viktig för 
ett önskat sångresultat så menar de även att det är viktigt att ha kunskap om de teoretiska 
aspekterna. Ett ord som många av respondenterna använder i sina uttalanden om samverkan 
mellan kropp och röst är att de upplever det tekniska arbetet mer greppbart. Samtliga 
respondenter upplever att de får teoretisk kunskap om vad som sker i rösten och kan sedan 
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koppla detta till en kroppslig aktivitet. Jag tolkar att detta ger dem en fördjupad förståelse av 
vad som sker samt ett medvetet och sunt förhållningssätt till rösten i syfte att förebygga skador 
och slitage. En kunskap som är eftertraktad av alla respondenterna. Jag uppfattar det som att 
informanterna här ger ett konkret exempel på levande kunskap, eller snarare kunskap i handling 
(Molander, 1996).  
 
Respondenterna upplever att diskussioner om samverkan mellan kropp och röst är intressant, 
men svårt. Den teoretiska kunskapen inom sång värderas högt och anses vara en 
professionsegenskap som respondenterna önskar att nå. Det finns ett flertal aspekter inom sång 
som de upplever är svåra, bland annat uttryck och röstfysiologiska benämningar. Dock ser de 
en positiv effekt av att få denna förståelse samt att den inger en känsla av utvecklingspotential 
samt professionsegenskaper.  
 
Samtliga respondenter har haft två eller flera sångpedagoger och har därmed fått erfara olika 
tillvägagångssätt inom sångundervisning. De upplever att deras nuvarande sångpedagog 
använder kroppen mer än deras tidigare sångpedagoger och att det har gett en positiv effekt på 
deras sångutövande.  

Förebilder	&	ideal		
Samtliga informanter har en eller flera musikaliska förebilder. Gemensamt för dem är även att 
de pekar på hur de strävar efter ett mål och tekniker inom sången som dessa förebilder besitter 
och att förbilderna i fråga fungerar som inspirationskällor mer än konkreta ideal. Malin säger i 
ett av sina uttalanden att hon ”inte strävar efter något ideal att låta” utan har ett större intresse i 
att lära sig så mycket som möjligt om den egna rösten samt, både i fråga om kontroll och 
funktion. Därav ser hon sin sångpedagog som en stor förebild då denne besitter mycket kunskap 
inom ramen för sång, men även då hon har goda pedagogiska kunskaper. Resterande 
respondenter nämner artister som sina förebilder. En intressant aspekt i frågan är dock hur de 
alla förklarar att den sång-, röst-, eller scenteknik som dessa artister besitter, inte var något som 
de kan uppnå. Johan nämner bland annat Freddie Mercury som förebild, men att han inte var 
en artist som han på något sätt kan efterlikna. De två andra artister som Johan nämner, John 
Mayer och Frank Sinatra, menar han på är mer realistiska förebilder där teknik och mål är lättare 
att nå. Sammanfattningsvis tolkar jag detta som att det är inspirationsaspekten som väger tyngst 
för dessa elever i frågan om deras förebilder. Redbark-Wallander (2009) som beskriver den 
andra kroppen där vi tar inspiration och får en uppfattning om ett ideal genom en annan, ofta 
en performativ, kropp vill jag se att artister och förebilder skapar ideal som påverkar, inte bara 
den fysiska aktiviteten utan även de mentala föreställningar vi har. Detta rör sig inte endast om 
rent vokala mål, utan även estetiska mål och föreställningar. Mina respondenter svarar alla att 
de inte hade ett kroppsligt eller utseendeinriktat ideal, men kanske är det svaret mer sprunget 
ut dagens samhälleliga riktning om att bryta sig ur får normer om utseende och att ett inre mål 
att vara nöjd med sig själv blir allt mer framträdande. Dock så menar alla respondenter på att 
de tar stor inspiration musikaliskt och sceniskt från sina förebilder. Att ha en god teknik, starkt 
uttryck på scen samt ha mycket kunskap inom rösten och sången värderas högt. Samtliga 
respondenter pekar på hur det är just den tekniska grunden som är eftersträvansvärd och 
önskvärd. I Gustafsson (2009) beskriver lärarna hur en god grundteknik måste befästas innan 
en vidare utveckling inom interpretation och uttryck kan äga rum.  Denna uppfattning blir synlig 
i respondenternas uttalanden i och med deras framåtsträvande blick där ett långsiktigt mål 
innebär att tekniken har blivit automatiserad och något som man i ett långt skede ”inte behöver 
tänka på”. Jag tolkar detta som en aspekt av den andra kroppen (Redbark-Wallander, 2009) där 
respondenterna ser upp till artister och förebilder då de, i respondenternas mening, har 
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automatiserat sin sångteknik och då kan fokusera på de sceniska framträdandena samt det 
personliga uttrycket.  
 
I frågan om ideal differerar svaren mer mellan respondenterna, dock finns en viss röd tråd 
mellan deras uttalanden. Malin säger först att hon inte ser några ideal inom sång, men senare 
under intervjun menade på att vi idag har ett ideal om hur vi vill att kändisar främst ska se ut 
och vilka som syns i offentliga sammanhang eller i populära TV-program. Johan ser vissa ideal 
inom sången, men menar på att den främst riktar sig mot tjejer och deras klangfärg, speciellt 
inom populärmusiken. Sara å andra sidan ser ideal som en följd på sångtekniken där elever lär 
sig tekniker och börja låta lika. Hon nämner även att ha en god teknik och att kunna kontrollera 
sitt instrument är en form av ideal. Här belyser Sara en problematik där hon menar på att det 
personliga uttrycket kan hämmas av en alltför stor eftersträvan inom sångtekniken då hon 
upplevt att låtar har ideal om hur de ska sjungas och att sångpedagoger lär elever att efterlikna 
en specifik sångteknik istället för att ha kreativ frihet för sångstilen och sångtekniken. Detta 
kopplar jag till Pröckl-Steen (2010) som också tar upp denna problematik där lärarens 
subjektiva värderingar överförs till eleverna.  
 
En annan aspekt av ideal som respondenterna nämner var känslan av tillhörighet. De pekar på 
att passa in inom mallen för hur du ska se ut och hur du ska låta är lättare och att detta kan vara 
en bidragande faktor till att ideal har en stor påverkan på oss. Detta kan ses som en effekt av 
den kroppsliga dialogen (Molander, 1996). Genom att vara en av flera kan vi få en tillhörighet 
som i sin tur ger oss möjlighet att få djupare förståelse i oss själva. En intressant iakttagelse är 
dock att dessa informanter även uttrycker hur de inte önskar att passa in i någon mall, varken 
inom ramen för utseende eller för klangfärg. Sara uttrycker bland annat att hon anser att det är 
tråkigt att försöka passa in i en modell och Johan pekar på att trots att det finns ideal så ” är det 
väldigt vanligt att man inte följer dem”.  

Förnimmelser	
Det framkommer hos tre av mina respondenter att de var vana vid att arbeta kroppsligt genom 
ett tillvägagångssätt där deras sångpedagog använde förnimmelser. Sara refererar till sina 
erfarenheter inom teater och att hon genom dessa erfarenheter använder sig av känslor, 
gestikuleringar samt mimik för att få ett önskat sångresultat, även om detta sätt har mer fokus 
på interpretation och uttryck än sångteknik. Dock så påpekar hon att genom att använda sig av 
dessa tillvägagångssätt så sker sångtekniken per automatik. Hon kopplar här de rent 
fysiologiska händelserna i kroppen som sker när man imiterar exempelvis specifika känslor till 
hur de får en inverkan på sångtekniken och röstanvändandet – funktion mot förnimmelse 
(Arder, 2006). Ekström (2015) beskriver att en kroppslig kontakt och kroppsliga förnimmelser 
är fundamentalt för ett genuint uttryck och i enlighet med Zangger-Borch (2012) så påverkas 
även kroppens energinivåer som antingen höjs eller sänks i kroppen. De kroppsliga 
förnimmelserna får därmed fysiska effekter.  
 
Malin och Erik nämner ett mer övande angreppssätt där de under handledning av sin 
sångpedagog får använda sig av förnimmelser, både kroppsligs samt mentala, för att finna rätt 
sångteknik. De nämner bland annat att föreställa sig en känsla eller ett agerande så som att gråta 
för att hitta tekniken för att sedan bli informerade av sin lärare vad den röstfysiologiska 
händelsen är. Detta menar de är positivt och gör sångtekniken mer greppbar och lustfylld. Jag 
uppfattar att vissa av respondenterna menar på att de använder förnimmelser inom 
övningsrummets väggar mer och ämnar att, som nämnt ovan, befästa tekniken i kroppen så att 
detta sker per automatik vid ett framförande. Det framkommer även, främst i Saras uttalanden, 
att både kroppsliga och mentala förnimmelser används på scen. Då främst med syfte att 
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förstärka olika uttryck.  Pröckl-Steen (2010) beskriver detta fenomen som ett konstant växlande 
mellan att vara i sin egna kropp och att vara i de kroppar man möter. Hon diskuterar tankens 
roll i mötet och hur kroppens funktionalitet påverkas därefter. Jag kopplar detta till 
respondenternas mening om hur förnimmelser agerar som verktyg för funktioner, mer än ett 
aktivt utövande av kroppsligt uttryck. Tekniken ses som ett resultat av förnimmelser mer än ett 
verktyg för kreativitet och utövande.  
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DISKUSSION 
Syftet med min undersökning har varit att undersöka hur sångelever i gymnasieålder uppfattar 
att kroppen används inom sång och sångundervisning samt undersöka hur deras sångpedagog(-
er) arbetar med kroppen i sångundervisning. I min undersökning kommer jag fram till att mina 
informanter upplever en positiv effekt av att arbeta medvetet med kroppen och att de har blivit 
introducerade till olika metoder för att använda kroppen som en tillgång inom sångutövande. 
De är eniga om att användandet av kroppen har en positiv effekt på de tekniska aspekterna inom 
sångundervisning samt att det är eftertraktat för att kunna kontrollera den egna rösten till fullo. 
I Gustafsson (2009) har de intervjuade lärarna liknande uttalanden där de pekar på vikten av en 
grundteknik och att just teknik värderas högt. Även i Zangger-Borsch (2012)  tas vikten av en 
god grundteknik upp för att undvika skador. Uppfattningarna mina respondenter har om hur 
sångpedagoger arbetar med kroppen skiljer sig något dem emellan, men jag uppfattar ändå att 
de alla såg användandet av kroppen inom sång som medel för att befästa just tekniska 
färdigheter. Exempel på detta som respondenterna tog upp var uppvärmning och uppsjungning 
samt mentala och kroppsliga förnimmelser. Dessa medel syftar till att kontrollera och 
automatisera en grundteknik som kroppen ska besitta vid ett framtida framförande. Detta för 
även med sig en mening om att en medveten användning av kroppen i ett framförande inte är 
något som respondenterna värderar lika högt. Den kroppsliga medvetenheten ska, vid ett 
framförande, vara automatiserad och befäst för att, i respondenternas mening, inte hämma det 
personliga uttrycket. Denna uppfattning är nästintill enig med den från Gustafssons (2009) 
uppsats där lärarna är av samma åsikt. Ur ett didaktiskt perspektiv menar jag att kroppen ses 
som ett verktyg mer än det faktiska instrumentet. Då mina respondenter har en och samma 
sångpedagog var deras beskrivningar av tillvägagångssätt inom sångundervisning är relativt 
lika. Det framgår främst att de använder sig av kroppen under teknikövning och vid 
uppvärmning och de vid framträdanden inte tänker på det kroppsliga användandet i samma 
utsträckning utan att de då förlitar sig på en autonomi. Utifrån detta tolkar jag att ett medvetet 
användande av kroppen inom sång och sångundervisning är indirekt kopplat till ett övningsrum 
och inte till en scen. Medvetenheten är situerat till ett specifikt rum eller snarare en specifik 
miljö. En miljö där lek, improvisation och felsteg är mer välkomna. Anledningen till detta kan 
vara traditionsbundet och normbaserat, men jag menar att detta kan föra med sig en paradoxal 
övningsteknik där vokalisten i övningsrummet är en kropp, men på scen har en kropp 
(Redbark-Wallander, 2009). 
 
Jag vill mena, likt mina informanter uttalanden, att det finns en utvecklingssträvan hos de flesta, 
om inte alla, vokalister där målet är kontroll av och kunskap om den egna rösten samt att kunna 
bibehålla ett personligt och genuint uttryck. Målet är att automatisera instrumentet – kroppen – 
så att vokalisten kan fokusera på att uttrycka och framföra på ett personligt och genuint sätt. 
Redan här har vi separerat att vara en kropp och att ha en kropp, och främst av allt har vi 
separerat att vara en kropp och att uttrycka sig konstnärligt. Likt alla instrument så säger man 
att man är instrumentalist, till exempel gitarrist, pianist, hornist eller vokalist. Kanske är det 
detta som gör att vi ser kroppen som ett instrument vi har, istället för det instrument vi är. 
Skillnaden mellan att vara en vokalist och en exempelvis gitarrist blir relativt tydlig i den frågan. 
En gitarrist äger en gitarr som hen lär sig spela, kontrollera och uttrycka sig via. I samma 
mening kan vi se att en vokalist äger sin kropp, lär sig spela, kontrollera och uttrycka sig via 
denna. Skillnaden är dock att vokalister inte kan lägga ifrån sig instrumentet och vi kan inte, 
utan medicinsk utrustning, se hur instrumentet fungerar. Vokalister är sitt instrument vilket gör 
att sättet att lära sig kontrollera och spela utgår från något annat än att kunna se instrumentet, 
vi måste känna det – det vill säga vara det. Att känna må abstrakt, men är än dock kroppsligt. 
Jag ser ändå en likhet mellan Bengtsson (2007) som förklarar att kroppen är vårat instrument 
till kunskap som vi kan tillförskaffa, tilldela och uppvisa kunskap med och respondenternas 
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svar huruvida kroppen är ett instrument för inlärning och uppvisning. Respondenterna menar 
att både genom fysiska övningar och mentala förnimmelser blir inlärning av sångteknik och 
liknande inte bara lättare och mer greppbart, utan även roligare. Jag kopplar detta till Molander 
(1996) och hans beskrivning av att vara, göra och erfara. Görandet dominerar och är, enligt 
Molander (1996) det som främst bidrar till levande kunskap eller kunskap i handling. Dock är 
varandet väsentligt för detta då vi måste vara våra kroppar för att kunna inkludera medvetandet. 
Görandet blir då medvetet, det vill säga kroppens agerande blir medvetet. I övningsrummet där 
kroppsligt arbete i olika former och förnimmelser används medvetet aktiveras både kropp och 
medvetande – eleverna är sina kroppar.  En problematik jag ser är då hur denna levda kunskap 
är situerad i ett övningsrum och inte befinner sig på en scen. Till det tillfället ska denna kunskap 
vara automatiserad och användandet av kroppen är inte medvetet på samma nivå. Betyder det 
då också att medvetandet inte är inkluderat om man ska se till vad Molander (1996) menar? Det 
skulle innebära att vi i övningsrummet är våra kroppar och att på scen har våra kroppar. 
Redbark-Wallander (2009) skriver om detta fenomen som Foucault kallar för maktutövande, 
där man avser speciella miljöer för ett visst utövande. På så vis tolkar jag att det efter traditioner 
har bildats en tanke inom sångundervisning, och kanske även sångvärlden över lag, om att 
kroppens medvetenhet är kopplad till övningsrummet och inte till en scen.  
 
Det finns andra faktorer ur estetiska skäl som kan vara en orsak till att det [medvetet] kroppsliga 
användandet inte är så eftertraktat eller diskuterat förutom i övningsrummet. Både Arder (2006) 
samt Zangger-Borsch (2012) tar upp detta. Arder (2006) diskuterar fenomenet i dagens 
samhälle där, speciellt unga vokalister, inte använder en god andning då magen blir större. Detta 
innebär att normer som påverkar vårat sätt att se på vår kropp till vardagen påverkar de normer 
vi får när vi står på scen, det blir en så kallad monkey see monkey do-effekt. Arder (2006) 
förklarar att det finns en social norm där det är högt eftertraktat att vara smal och att magen ska 
vara platt. Detta kan då påverka elever under sångövning då mycket av det tekniska arbetet är 
arbete med bukmuskulatur som kan orsaka ett psykiskt obehag hos eleverna. Här menar jag att 
man ännu en gång kan se dualismenen mellan att vara en kropp och att ha en kropp. Jag vill 
även koppla detta till Redbark-Wallander (2009) och hennes beskrivningar av de tre 
kroppsmodellerna. Den första kroppen är hur personen uppfattar kroppen och den andra 
kroppen estetiska ideal och det faktiska görandet. Sammanfattat kan man säga att den första 
kroppen uppfattar och den andra kroppen låter sig inspireras av andra kroppar i liknande 
situation eller miljö och agerar utefter. Båda dessa kan ses som att ha en kropp. Den tredje 
kroppen i Redbark-Wallanders (2009) beskrivning är den som fungerar som en länk mellan att 
uppfatta sin kropp och att inspireras och agera med sin kropp och det är denna som behövs för 
att kunna vara en kropp. Jag vill mena att i dagens samhälle har vi en mer ägande syn på 
kroppen där ideal om utseende blir allt mer påtagligt i sociala medier och liknande. Vi kan säga 
att vi uppfattar våra kroppar, tittar på estetiska ideal och agerar utefter.  Jag menar att inom 
sångundervisning där kroppen är vårat instrument blir en ägande syn på kroppen problematiskt. 
Med detta menar jag inte att det är negativt att vare sig uppfatta den egna kroppen eller att låta 
sig inspireras av andra, det är snarare positivt men då i lagom stor uträckning. I mina 
informanters uttalanden är det genomgående att de har en eller flera artister som ger dem 
inspiration och önskade mål för sångutövande. Det är dock även genomgående att de alla har 
en tanke om att det inte är realistiskt att kunna nå det målet och att de inte kan nå de resultat 
som deras idoler har. Här kan vi då se att den andra kroppen – artisterna och idolerna – har 
blivit mer än bara inspirationsobjekt. De har blivit ett, i informanternas mening, ouppnåeligt 
målobjekt. Jag tolkar dock att dessa målbilder är viktiga för respondenterna. De bidrar med 
inspiration och motivation. De bidrar även till en bild om professionalitet för vad som krävs för 
att vara en ”lyckad” vokalist. En vokalist som har kontroll över den egna rösten och samtidigt 
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bibehåller ett genuint uttryck något som jag menar att respondenterna uttrycker kräver hårt 
arbete och övning för att uppnå.  
 
Sammanfattningsvis så är ett medvetet användande av kroppen något som i mina respondenters 
mening inte hör till det offentliga. Det hör till övning och inlärning, och inte till framföranden 
i samma utsträckning. Mina respondenter upplever många positiva effekter av att använda sig 
av kroppen inom sångundervisning och har även önskemål om att inkludera mer rörelser och 
kroppslig aktivitet. Jag tolkar att det som värderas högst från respondenterna är förståelse om 
och kontroll av instrumentet samt att bibehålla ett genuint uttryck. För att nå detta är autonomi 
och varierande inlärningsmetoder något som krävs och till detta är kroppen är utmärkt verktyg. 
De har alla fått erfara olika metoder för att arbeta medvetet med sin kropp inom 
sångundervisning och de finner det positivt att inte bara få variera tillvägagångssätten utan även 
få teoretisk kunskap om de funktioner som sker i kroppen.   
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
Denna uppsats har gett mig insikt om hur sångelever ser på kroppen och hur en medveten 
tillämpning av den visar sig i sångundervisning. Jag har insett att vi låter oss inspireras och 
påverkas av de traditioner som är mer eller mindre cementerade i sångundervisning, men 
kanske främst ur den sociala parametern utifrån normer och traditioner i vår miljö och kultur. 
Synen på kroppen är mångfacetterad och komplex. Västvärldens traditionella syn på kropp och 
kunskap, eller snarare kropp och själ, har och kommer förmodligen alltid ha stor påverkan på 
våra tillvägagångssätt i all form av undervisning. Jag menar dock att det finns spelrum för ett 
mer okonventionellt tillvägagångssätt där kropp och själ ses som ett sammankopplat fenomen.    
 
Jag finner det intressant hur ett medvetet användande av kroppen är så kopplat till 
övningsrummet och sångundervisningssituationer. Jag vill dock poängtera att jag inte menar att 
detta är negativt. Jag menar att det är synd att ett medvetet användande av kroppen inte är lika 
högt värderat på scen. Jag menar att vokalister kan lida av detta och hämma den egna 
utvecklingen och främst det egna uttrycket på grund av detta.  Mina respondenter nämner i sina 
uttalanden att de önskar att de fick möjlighet att röra sig mer under sånglektioner så att detta är 
befäst till ett framträdande då man sällan står rakt upp och ner och sjunger så som traditionen 
är inom sångundervisning. Önskan finns alltså, hur kommer det sig då att traditionen där eleven 
står framför ett piano lever vidare så starkt som den gör inom sångundervisning? Jag tror att 
om vi börjar ta med den kroppsliga medvetenheten till scenen så kan vi främja synen om att 
kroppen är vårat instrument, inte endast i ett övningsrum utan även på scen. För att nå dit är 
kanske okonventionella tillvägagångssätt där kroppen inte endast ses som ett verktyg ska ta in 
kunskap utan ett verktyg som ska agera ett sätt att föra den kroppsliga medvetenheten även till 
scenen.  
 
För mig är det föga förvånande att eleverna upplever ett kroppsligt tillvägagångssätt positivt 
och givande, men det jag fann högst intressant var de skilda meningarna om vad kroppsligt 
arbete inom sång är. Jag vill mena att sångämnet är ett av de ämnen som närmar sig den mer 
okonventionella traditionen och synen på kroppen. Utan kroppen är det en omöjlighet att 
sjunga, så att den samverkar med rösten torde vara en självklarhet. Traditioner har gjort att 
kroppen är ett aktivt och mer eller mindre medvetet verktyg i övning för sång. Jag önskar dock 
att fler sångpedagoger och vokalister skulle bredda sina vyer och se kroppen som sitt instrument 
istället för ett verktyg för att kontrollera sin röst. En syn där kroppen inte är något som ska tukta 
kreativitet och frihet utan få en möjlighet att vara ett instrument samt en skapande kropp.  

Metoddiskussion		
Jag vill påpeka några externa faktorer till mina informanters uttalanden som kan ha påverkat de 
svar jag fick. För det första så var de medvetna om att jag är en blivande sångpedagog och det 
finns en möjlighet att de ville ge mig ”korrekt” svar. Jag fick vid upprepande tillfällen säga att 
jag intresserade mig för deras upplevelser och att det inte fanns några inkorrekta svar. Även 
deras målbild om att utvecklas och vara kunniga vokalister och att ha kunskap om rösten i 
allmänhet kan ha påverkat svaren. Dessutom befann vi oss i en av korridorerna vid den aktuella 
kulturskolan vid intervjutillfällena där både lärare och elever gick förbi medan intervjuerna 
pågick. Anledningen till att vi möttes vid kulturskolan var att jag ville att mina respondenter 
skulle känna sig bekväma och vara på ”hemmaplan”.  
 
Att min studie har en etnografiskt inspirerad metod kan ifrågasättas, men då jag sitter på flera 
års erfarenhet från fältet både som elev och sångpedagog anser jag att denna metod var befogad 
att använda mig av. Mycket av det som kom upp i samtalen med mina respondenter kunde jag 
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få en starkare förståelse till tack vare detta och det gav mig möjlighet att analysera 
datainsamlingen på ett djupare och bredare plan.  

Förslag	på	vidare	forskning		
Det skulle vara intressant att fortsätta forskningen över lag inom ämnet kropp och sång och hur 
dessa påverkar varandra då det är ett relativt orört forskningsområde. Intressant skulle vara att 
göra en fenomenologisk undersökning och en observerande fältforskning under en längre 
period för att ställa ord mot aktivitet och undersöka om det som sägs ske under 
sångundervisning sker i praktiken. Även att undersöka sångpedagogers och/eller aktiva 
vokalisters upplevelser och uppfattningar om ett medvetet användande av kroppen inom sång 
kan vara intressant forskning.  
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BILAGA	1	–	INTERVJUGUIDE		
 
Berätta lite om dig själv 
 
Hur länge har du sjungit/tagit sånglektioner? 
  
 
Har du någon förebild när det gäller sång? 
 
Har du någon förebild när det gäller utseende? 
 
Ser du en koppling mellan sound och kropp?  
 
Tycker du att det finns några ideal om sång och/eller utseende? 
 
 
Tänker du på din kropp när du sjunger? Hur/vad? 
 
Hur arbetar (/har arbetat) ni med kroppen under sångundervisningen? 
- har du haft en annan lärare som gjort annorlunda?  
 
Hur ser du på att arbeta med kropp och röst samtidigt i sångundervisning?  
– Positiva/negativa erfarenheter? 
  
Har din nuvarande, eller tidigare, sånglärare pratat om hur kroppen kan påverka sångteknik? 
– Hur? 
 
Finns det något sätt som du skulle vilja arbeta med kroppen, förutom de sätt som din/dina lärare 
arbetar med, kan du ge några exempel? 
 
 
Hur är det att prata om kropp och sång? 
 
Har du något du vill tillägga? 
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BILAGA	2	–	MAIL	TILL	SÅNGPEDAGOGER	
 
Hej!	
 
Mitt namn är Sofie Wältare och jag går mitt sista år på musiklärarutbildning på 
Musikhögskolan vid Örebro universitet. Jag skriver nu en uppsats inom ämnet 
musikpedagogik och skulle till detta behöva träffa 2 - 3 elever (mellan 15 - 18 år) som 
studerar sång och undrar om du skulle kunna hjälpa mig att komma i kontakt med några 
elever? 
Jag skulle vilja träffa eleverna antingen i grupp eller individuellt, beroende på vilket som 
passar er bäst. Skulle det vara svårt att få ihop en tid gemensamt för gruppsamtal så kan en 
individuell intervju fungera i samband med sånglektion eller liknande.  
Intervjun/samtalet får inte ta mer än 30 min i grupp och max 15 minuter för individuellt 
samtal.  
 
Självklart så kommer skolans och elevernas identitet hållas anonymt och medverkan i 
undersökningen kan avbrytas när som helst under undersökningen.  
 
Svar uppskattas vare sig du kan eller inte! 
Skulle du inte ha möjlighet att hjälpa mig med detta får du gärna rekommendera en kollega 
som du tror kan ha möjlighet att hjälpa mig. 
 
Ser fram emot att höra från er! 

Med vänlig hälsning  
Sofie Wältare 
 
 


